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kokneses
Ir pasaule tikko radīta. Es eju to apskatīt. /Māra Zālīte/

Ar sirsnīgiem sveicieniem pie 
jums pirmo reizi 2015. gadā dodas 
“Kokneses Novada Vēstis”! Novēlam, 
lai mūsu satikšanās ik mēnesi būtu 
gaidīta un savā ceļasomā mēs jums 
spētu atnest labas un priecīgas ziņas! 

Lai Ziemassvētki, kuri atnāca bal-
ti, dod savu gaišumu mūsu domām 
un darbiem Jaunajā gadā! Svētkos 
piedzīvotie brīnumi lai palīdz no-
ticēt, ka visa plašā pasaule ir kā liels 
brīnums Dieva plaukstās. Domājam, 
ka vismazākie Bebru pagasta ķipari 
noteikti atcerēsies savu Ziemassvētku 
brīnumaino notikumu – pie viņiem 
uz svētku eglīti Ziemassvētku vecī-
tis atbrauca zirdziņa pajūgā! Un, vai 
Ziemassvētku brīnums nav arī tas, kā 
koknesiešu Andra un Ilonas Miglānu 
sētā “Rijniekos” uz dzīvi no Dauga-
vas otra krasta ieradās kaziņu saime? 
Stāstu par to, kā zirgu audzētāji Zirga 
gada nogalē tika pie šī gada simbo-
liskajām vēstnesēm, atradīsiet  mūsu 
avīzes lappusēs!

Lai katra diena nāk kā jauns izai-
cinājums, kā apsolījums veiksmei. 
Protams, var izvēlēties dzīvot rimti un 
mierīgi, bet var arī savādāk – tiekties 
uz priekšu, domāt un radīt! Pateico-
ties Kokneses novada domes izslu-
dinātajam biznesa ideju konkursam 
“Esi uzņēmējs!”, Kokneses sporta cen-
trā atklāts mehāniskās limfodrenāžas 
pakalpojumu kabinets. Šīs idejas īste-
notājs, konkursa uzvarētājs, Andrejs 
Česlis aicina arī citus radoši darboties 
un neatkāpties no iecerētā! Kokneses 
novada dome arī šogad rosinās no-
vada iedzīvotājus piedalīties biznesa 
ideju konkursā. Laiks kalt savu ideju 
un pārvērst to laimes vērdiņā!

Lai 2015. gads mūsu novada un 
katra dzīvē atnes daudz skaistu no-
tikumu! Novērtēsim to, kas mums 
pieder un ticēsim,  laimes zeme nav 
rodama tālu pasaulē, tā ir tepat, Beb-
ros, Iršos un Koknesē!

Lai krīt visbaltākie sniegi, lai bēr-
ni var izbaudīt ziemas priekus un kā 
savulaik teicis mūsu novadnieks, šī 
mēneša jubilārs Voldemārs Jākob-
sons: “Visi uz slēpēm!”

Lai mums viss izdodas!
Sarmīte Rode, Anita Šmite

Koknesietis Andrejs Česlis ar 
ideju par mehāniskās limfodrenāžas 
pakalpojumu piedāvājumu Kokneses 
sporta centrā uzvarēja Kokneses no-
vada domes izsludinātājā konkursā 
„Esi uzņēmējs!” un ieguva naudas 
balvu 1300 eiro.  

6. janvārī Kokneses sporta centrā 
notika jaunā mehāniskās limfodre-
nāžas pakalpojumu kabineta „Mago-
ne” atklāšana. 

Apmeklētājus pieņem pēc 
pieraksta

Uz svinīgu lentes pārgriešanu 
Andrejs Česlis aicināja savas idejas at-
balstītājus: Kokneses novada domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri, izpilddi-
rektoru Ilmāru Klaužu un Kokneses 
sporta centra direktoru Dāvi Kalniņu. 
Jauno pakalpojumu apmeklētāji sa-
ņems medmāsas kabinetā. Andrejs 
Česlis ir SIA „Latvijas tērauds” īpaš-
nieks.  SIA „Latvijas tērauds” ir noslē-
dzis līgumu ar Kokneses sporta centru 
par telpu nomu un izveidojis struktūr-
vienību „Magone”. Jauno pakalpojumu 
sniegs medicīnas māsa Inna Magone. 
Innas kundze ir Andreja mamma un 
pateicoties viņas  skaistajam uzvārdam, 
Magones vārds dots arī vietai, kur tagad 
ikviens varēs uzlabot savu veselību. Ap-
meklētāji tiks pieņemti pēc pieraksta, 
zvanot Innai Magonei – T. 26754088. 
Maksa par mehāniskās limfodrenāžas 
pakalpojumu ir  no 7 līdz 10 eiro.

Esam gandarīti par 
konkursantu atsaucību

Uzrunājot klātesošos, Ilmārs 
Klaužs, Kokneses novada domes iz-

pilddirektors,  sacīja: „Pirmo reizi 
izsludinot biznesa ideju konkursu 
„Esi uzņēmējs”, esam gandarīti, ka 
mūsu aicinājumam bija atsaucība 
un priecājamies, ka Kokneses nova-
dā dzīvo uzņēmīgi un enerģiski ļau-
dis, kuri vēlas dot savu ieguldījumu 
mūsu novada attīstībā. Ar savām 
iecerēm konkursam pieteicās seši 
koknesieši, iesākumam tas ir pie-
tiekami daudz.  Esmu pārliecināts, 
ka šogad, kad atkal rīkosim biznesa 
ideju konkursu, ideju piedāvājumu 
būs vēl vairāk. Andreja ideju mēs 
atzinām par vislabāko un piešķīrām 
pirmo vietu. Neilgā laikā viņam ir 
izdevies savu ieceri īstenot. ” Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris uzņēmīgajam idejas 
autoram un īstenotājam vēlēja veik-
smi un izdošanos arī turpmāk.

Ideju meklē un atrod!
Andrejs ir cilvēks, kurš nespēj 

būt dīkā, viņa enerģiskais raksturs 
liek mesties arvien jaunos izaicinā-
jumos: „Ilgi meklēju ideju, ar ko es 
varētu pārsteigt un iepriecināt kok-
nesiešus. Taujāju draugiem un pazi-
ņām, kas viņiem būtu nepieciešams. 
Beigās īstā padomdevēja bija mana 
mamma. Veselība ir pats galvenais 
mūsu dzīvē, tāpēc vienmēr jāmeklē 
iespējas, kā to uzlabot. Pirmo reizi 
piedalījos kādā konkursā un esmu 
priecīgs par veiksmi! Biju patīkami 
pārsteigts, ka vēl pirms kabineta at-
vēršanas jau  pieteicās trīs cilvēki.” 

Kokneses novada Attīstības 
nodaļas vadītājas pienākumu iz-
pildītāja Māra Bitāne bija biznesa 

ideju konkursa kuratore ar kuru 
Andrejam izveidojās ļoti laba sa-
darbība. Viņa bija pirmā, kura iz-
mēģināja mehānisko limfodrenāžu  
un atzina, ka 40 minūšu ilgā proce-
dūra bijusi ļoti patīkama un relak-
sējoša.

Uzņemties atbildību būt 
veseliem!

Andrejs Česlis pastāstīja: „Me-
hāniskā limfodrenāža tiek pielieto-
ta gan ārstnieciskā, gan kosmētis-
kā nolūkā un tās darbības pamatā 
ir organisma fizioloģisko procesu 
aktivizēšana. Tiek stimulēta "liekā" 
šķidruma un vielmaiņas gala pro-
duktu izvadīšanu no organisma, kā 
rezultātā samazinās tūskas un celu-
līts, tiek veicināta muskuļu atjauno-
šanās. Metodes pamatā ir saspiestā 
gaisa padeve caur speciāli izveido-
tajām manžetēm, kas ritmiski sa-
spiež ekstremitāti un labvēlīgi ie-
tekmē limfātisko sistēmu. Tā labvē-
līgi ietekmē veselību pēc dažādām 
indikācijām:  tūskas, vēnu operāci-
jām, pārtrenēšanās, sekmē figūras 
korekciju, palīdz cīņā ar celulītu un 
ķermeņa apjoma mazināšanu.”

Viņš ar gandarījumu sacīja: „Es 
pateicos konkursa „Esi uzņēmējs" 
dalībniekiem par savstarpējo at-
balstu. Paldies vērtēšanas komisijai 
par palīdzību ieraudzīt ideju vājās 
puses. Paldies Kokneses novada do-
mei un tās struktūrvienībām par ie-
spēju piedalīties šādā konkursā, 
vietējo iedzīvotāju motivēšanu un 
par atbalstu idejas realizēšanā. Pal-
dies Kokneses sporta centram par 
veiksmīgu sadarbību, visiem men-
toriem un ģimenei, kuriem pietika 
pacietības daudzo ideju uzklausī-
šanai, konstruktīvai kritikai un aiz-
liegumiem padoties! Paldies laik-
rakstiem "Staburags" un "Kokneses 
Novada Vēstis" par aktīvu dalību 
pasākumos un pozitīvu notikumu 
atspoguļošanu novados! Jauna-
jā gadā visiem vēlu sākt ar sevi, uz-
ņemties atbildību par to, kas notiek 
katra dzīvē, būt veseliem un realizēt 
savas apņemšanās!

Dāvis Kalniņš, Kokneses spor-
ta centra direktors, teic: „Priecā-
jamies, ka Kokneses sporta centrā 
apmeklētājiem ir radies vēl viens 
jauns piedāvājums!”

Sarmīte Rode

No biznesa idejas līdz rezultātam

„Lai jaunais pakalpojums Kokneses sporta centrā palīdz ikvienam uzlabot 
veselību!” – Andrejam Česlim un Innai Magonei novēl Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs Dainis Vingris un domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Šajā numurā:
 Par darījumiem ar lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 3. lpp.

 Jaunajā gadā dzīvosim radoši!  6. lpp.

 Nav stiprākas varas par  
mīlestību 7. lpp.

 Kazas gadā „Rijnieku” sētā augs 
kaziņu saime 12. lpp.
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1. Pieņemt zināšanai  informā-
ciju par sporta darbu Kokneses 
novadā.

2.1. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par Aizkraukles novada Sporta 
skolas darbu.

2.2. Novērtēt Aizkraukles novada 
sporta skolas darbu ar atzīmi „ teica-
mi”.

2.3. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu 
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
45. un 46.pantu deleģēt Aizkrauk-
les novada pašvaldībai  veikt likumā 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.un 6.punktā noteiktās funkci-
jas, slēdzot deleģēšanas līgumu.

3.1. Piedalīties Latvijas Jaunat-
nes vasaras Olimpiādē, kas notiks 
2015.gada 3.,4. un 5.jūlijā Valmierā 
un Cēsīs.

3.2. Pašvaldības budžetā ie-
plānot līdz EUR 1500, lai novada 
sportisti varētu piedalīties Latvijas 
Jaunatnes vasaras Olimpiādē (ceļa 
izdevumi, naktsmītnes, ēdināšana, 
vienota forma, apdrošināšana u.c.).

3.3. Uzdot pašvaldības aģen-
tūras “Kokneses Sporta centrs “ 
direktoram  Dāvim Kalniņam  pie-
teikt novada komandas dalībai  
Latvijas Jaunatnes vasaras Olim-
piādē un nozīmēt viņu kā kontakt-
personu sadarbībai ar LOK.

4.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada do-
mei piederošu  nekustamo īpašumu  
ar kadastra Nr. 32600130523 - rūp-
nieciskās ražošanas uzņēmumu ap-
būves zemesgabalu ar  platību 836 m2,  
ar adresi - Melioratoru iela 1R,  Kok-
nese, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads. Noteikt, ka, pēc izsoles, ne-

tiek mainīts  zemesgabala izmantoša-
nas mērķis -  rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve( kods 1001). 

4.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar kadastra Nr. 32600130523 nosa-
cīto pārdošanas izsoles sākumce-
nu EUR 1100,(viens tūkstotis viens 
simts eiro).

4.3. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 32600130523 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūves zemesgabala ar adresi – Me-
lioratoru  iela 1R, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, izsoles no-
teikumus.

4.4. Noteikt, ka izsolei var reģis-
trēties līdz 2015.gada 20.februāra  
plkst.10.00. Izsole notiks 2015.gada 
23.februārī plkst.10.30, Kokneses 
novada domes administrācijas ēkas 
1. telpā (apspriežu zālē) Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā.

4.5. Sludinājumu par izsoli pub-
licēt laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” 
un ievietot Kokneses novada domes 
mājas lapā www.koknese.lv.

5.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada do-
mei piederošu  nekustamo īpašumu  
ar kadastra Nr. 32600130628 - rūp-
nieciskās ražošanas uzņēmumu ap-
būves zemesgabalu ar  platību 1837 
m2,  ar adresi - Melioratoru iela 1S,  
Koknese, Kokneses pagasts, Kokne-
ses novads. Noteikt, ka pēc izsoles ne-
tiek mainīts  zemesgabala izmantoša-
nas mērķis -  rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve( kods 1001). 

5.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar kadastra Nr. 32600130628 nosa-
cīto pārdošanas izsoles sākumcenu 

EUR 2110,(divi tūkstoši viens simts 
desmit eiro ).

5.3. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 32600130628 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūves zemesgabala  ar adresi – Me-
lioratoru  iela 1S, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, izsoles no-
teikumus.

5.4. Noteikt, ka izsolei var reģis-
trēties līdz 2015.gada 20.februāra  
plkst.10.00. Izsole notiks 2015.gada 
23.februārī plkst.10.00, Kokneses 
novada domes administrācijas ēkas 
1. telpā (apspriežu zālē) Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā.

5.5. Sludinājumu par izsoli pub-
licēt laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” 
un ievietot Kokneses novada domes 
mājas lapā www.koknese.lv.

6.1. Apstiprināt ikgadējo pārskatu 
par Kokneses novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.-2037.gad-
am un attīstības programmas 2013.-
2019.gadam īstenošanu 2013.gadā.

6.2. Publicēt paziņojumu „Par 
ikgadējā pārskata par Kokne-
ses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.-2037.gadam un 
attīstības programmas 2013.-2019.
gadam īstenošanu 2013. gadā 
apstiprināšanu” Kokneses novada 
domes tīmekļa vietnē www.koknese.
lv un vietējā laikrakstā „Kokneses 
Novada Vēstis”.

6.3. Publicēt sagatavoto pārskatu 
Kokneses novada domes tīmekļa 
vietnē www.koknese.lv.

7.1. Apstiprināt aktualizēto Kok-
neses novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam II daļas 2.2.nodaļu 

„Rīcības plāns stratēģisko mērķu sa-
sniegšanai turpmākajiem 7 gadiem” 
un III daļu „Investīciju plāns stratē-
ģisko mērķu sasniegšanai turpmāka-
jiem 3 gadiem” un iesniegt aktualizē-
tās attīstības programmas daļas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai un Zemgales plānošanas 
reģionam. 

7.2. Publicēt paziņojumu „Par 
Kokneses novada attīstības program-
mas 2013.-2019.gadam rīcības plāna 
un investīciju plāna aktualizēšanu 
saistībā ar ES fondu 2014.-2020.gad-
am atbalstu” Kokneses novada domes 
tīmekļa vietnē www.koknese.lv un 
vietējā laikrakstā „Kokneses Novada 
Vēstis”.

7.3. Publicēt aktualizēto Kokne-
ses novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam II daļu „Rīcības 
plāns” un III daļu „Investīciju plāns” 
Kokneses novada domes tīmekļa 
vietnē www.koknese.lv.

7.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi 
Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māra 
Bitāne.

8. Ar 2015.gada 1.janvāri  noteikt  
šādas klienta izmaksas Ģimenes krī-
zes centrā „Dzeguzīte”:

9.1. Apstiprināt maksas pakalpo-
jumus Vecbebru profesionālajā  un 
vispārizglītojošajā inter nāt vidusskolā 

(informācija paš val dības mājas lapā 
www.koknese.lv)

9.2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.
gada 1. janvāri.

9.3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā 
spēku zaudē Kokneses novada do-
mes 2014.gada  29.janvāra  lēmums 
Nr. 7.8. „Par maksas pakalpojumiem 
Vecbebru profesionālajā un vispāriz-
glītojošā internātvidusskolā”

10.1.Par  aprūpes mājās  pakal-
pojuma sniegšanu noteikt samak-
su ar likmi 2,50 euro/h, saskaņā ar 
aprūpētāja pakalpojuma sniegšanas 
apjomu stundās, atbilstoši attiecī-
gajam aprūpes mājās pakalpojuma 
līmenim:

10.1.1.Par 1.līmeņa pakalpojumu 
– 40,00 eiro mēnesī;

10.1.2.Par 2.līmeņa pakalpojumu 
– 60,00 eiro mēnesī;

10.1.3.Par 3.līmeņa pakalpojumu 
– 90,00 eiro mēnesī;

10.1.4.Par 4.līmeņa pakalpojumu 
– 100,00 eiro mēnesī.

Kokneses novada domes kārtē-
jā sēde notiks 2015.gada 28.janvārī 
plkst.14.00 novada domē Meliorato-
ru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā.

DARBA KĀRTĪBA:
Informācija par Zemessar-

dzes 55.kājnieku bataljonu
1.Par pašvaldības budže-

tiem 2015.gadam
2.Par 2014.gada pašvaldī-

bas budžetu izpildi
3.Par domes darba plānu 

2015.gadam

2014. gada 17. decembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:

Maksa ar 
2015.gada 
1.janvāri
(EUR)

Klienta izmaksas 
diennaktī ĢKC 
„Dzeguzīte” Atbalsta 
nodaļā

15,00

Klienta izmaksas mēnesī  
ĢKC „Dzeguzīte” pansijā

400,00

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo zemes gabalu ar  kadastra 
Nr. 3260 013 0205 platība 1837 m2 
(lietošanas mērķis rūpnieciskās ap-
būves ražošanas uzņēmumu apbūve) 
Melioratoru ielā 1S, Koknesē, Kokne-
ses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākumcena EUR 2110 (divi tūkstoši 
viens simts desmit euro). Lai pieda-
lītos Objekta izsolē līdz 2015.gada 
20.februāra plkst.10.00 ir jāiesniedz 
rakstisku pieteikumu un dokumentus 
par reģistrācijas  maksas EUR 50 un  
drošības naudas EUR 211  nomak-
su. Objekta izsole notiks 2015.gada 
23.februārī plkst.10.00  Kokneses no-
vada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. 

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo zemes gabalu ar  kadastra 

Nr. 3260 013 0523 platība 836 m2 (lie-
tošanas mērķis rūpnieciskās apbūves 
ražošanas uzņēmumu apbūve) Meli-
oratoru ielā 1R, Koknesē, Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā. Izsoles 
sākumcena EUR 1100 (viens tūkstotis 
viens simts euro). Lai piedalītos Ob-
jekta izsolē līdz 2015.gada 20.februā-
ra plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku 
pieteikumu un dokumentus par reģis-
trācijas  maksas EUR 50 un  drošības 
naudas EUR 110  nomaksu. Objekta 
izsole notiks 2015.gada 23.februārī 
plkst.10.30  Kokneses novada domes 
ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Kokneses novada domes 13. ka-
binetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 
1, Koknesē un internetā  pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv .Objekta 
apskati iepriekš saskaņot ar  speciālisti 
E.Ģēģeri   pa tālruni 65133634. 

• Kokneses mūzikas skolas mācī-
bu maksām – saraksti par parāda vai 
pārmaksas summām atrodas mūzi-
kas skolā;

• Pirmskolas izglītības iestādes 
„Gundega” ēdināšanas maksām- 
saraksti par parāda vai pārmaksas 
summām atrodas  PII „Gundega” 
bērnu grupiņās;

• Pirmskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” ēdināšanas maksām – sa-
raksti par parāda vai pārmaksas 
summām atrodas PII „Bitīte” bērnu 
grupiņās.

• Zemes nomas maksām – Kok-
neses novada domē grāmatvedībā;

• Komunālo pakalpojumu mak-
sām Bebru pagastā – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām at-
rodas Bebru pagasta pārvaldes kasē;

• Skolēnu ēdināšanas maksas 
Bebru pamatskolā – saraksti par pa-
rāda vai pārmaksas summām atro-
das Bebru pagasta pārvaldes kasē;

• Komunālo pakalpojumu mak-
sām Iršu pagastā – saraksti par parā-
da vai pārmaksas summām atrodas 
Iršu pagasta pārvaldes kasē.

• Skolēnu ēdināšanas maksas 
Pērses pamatskolā – saraksti par pa-
rāda vai pārmaksas summām atro-
das Iršu pagasta pārvaldes kasē.

   Norēķinus salīdzināt līdz 2015.
gada 28. februārim.  Ja līdz noteik-
tam termiņam norēķini netiks salī-
dzināti, uzskatīsim Kokneses novada 
domes norēķinu atlikumus par pa-
reiziem.

Neskaidrību gadījumā  var vēr-
sties: 

Kokneses novada domes grā-
matvedībā vai zvanīt pa tālruni 651 
33639;

Bebru pagasta pārvaldē pie grā-
matvedes vai zvanīt pa tālruni 651 
64128 un 

Iršu pagasta pārvaldē pie grāmat-
vedes vai zvanīt pa tālruni 651 63681.

Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļa ir sagatavojusi ikgadējo 
pārskatu par Kokneses novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2037.gadam un attīstības program-
mas 2013.-2019.gadam īstenošanu 
2013.gadā, kas apstiprināts ar 2014.
gada 17.decembra domes sēdes lē-
mumu Nr.3.6. Pārskatā atspoguļota 

situācija un veiktie pasākumi sais-
tībā ar Kokneses novada attīstības 
programmas investīciju plānā ie-
kļauto aktivitāšu un projektu īsteno-
šanu 2013.gadā. Pārskats pieejams 
Kokneses novada domē un novada 
mājaslapā www.koknese.lv sadaļā 
Pašvaldība – Attīstības plānošanas 
dokumenti.  

Lai pretendētu uz ES fondu at-
balstu 2014.-2020. gada plānošanas 
periodā, visām pašvaldībām līdz 
2014.gada 30.decembrim jāaktuali-
zē attīstības programma vai tās daļa 
(rīcības un/vai investīciju plāns) un 
aktualizētie dokumenti jānosūta Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrijai informācijai apko-
pošanai.

Kokneses novada attīstības prog-
rammas 2013.-2019.gadam rīcību 
plānā un investīciju plānā iekļautas 
papildus projektu idejas un aktivi-
tātes, ņemot vērā nozaru politikas 
uzstādījumus un atbalsta iespējas 

2014.-2020.gada plānošanas perio-
dā. Aktualizētās Attīstības program-
mas daļas apstiprinātas ar 2014.gada 
17.decembra domes sēdes lēmumu 
Nr.3.7., un ir pieejamas Kokneses 
novada domē un novada mājaslapā 
www.koknese.lv sadaļā Pašvaldība – 
Attīstības plānošanas dokumenti.  

Nekustamo īpašumu izsole

Sagatavots ikgadējais pārskats 
par Kokneses novada  
attīstības programmas 
īstenošanu 2013. gadā

Kokneses novada centralizētā grāmatvedība 
lūdz iedzīvotājus  salīdzināt norēķinus ar 
Kokneses novada domi pēc stāvokļa uz  
2014.gada 31.decembri, par sekojošiem 
maksājumu veidiem:

Aktualizēts Kokneses novada attīstības 
programmas investīciju plāns
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Kokneses novadā tiek īstenots Lat-
vijas-Lietuvas programmas pārrobežu 
sadarbības projekts „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju izmantoša-
na komunālo pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai” (E-utilities, Nr.LLV-393). 
Projekta vadošais partneris ir Kurze-
mes plānošanas reģions, kopumā pro-
jektā piedalās 12 partnerorganizācijas 
no Latvijas un trīs no Lietuvas.  

Projekta ietvaros Kokneses novada 
Bebru un Iršu pagastos trīsdesmit sep-
tiņās pašvaldības iestādēs un īpašumos 
veikta esošo ūdens skaitītāju nomaiņa 
vai jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšana 
un ieviesta attālinātā patērētā ūdens 
rādījumu nolasīšanas sistēma. Kopumā 
uzstādīti 113 jauni skaitītāji.

Bebru pagastā esošie ūdens skai-
tītāji ir nomainīti 25 māju ievadiem, 
savukārt Iršu pagastā kopumā uzstā-

dīti 88 ūdens skaitītāji - t.sk. 12 māju 
ievados un lielākajā daļā pašvaldības 
dzīvokļu daudzdzīvokļu namos „Dāl-
deri”, „Madaras” un „Silavas”. Katrai 
komunālai nodaļai Iršu un Bebru pa-
gastos ir iegādāta jauna datortehnika 
– dators, planšetdators un barošanas 
bloks. Ūdens skaitītāju nomaiņu un sis-
tēmas ieviešanu saskaņā ar noslēgto ie-
pirkuma līgumu veicis uzņēmums SIA 
„Smart Meter”.

Līdz ar skaitītāju nomaiņu tiek ie-
viesta attālinātā patērētā ūdens mērīju-
mu datu nolasīšanas sistēma, sniedzot 
šādus ieguvumus:

precīzāka ūdens patēriņa uzskaite 
un kontrole

daudz ātrāka un efektīvāka ūdens 
skaitītāju rādījumu nolasīšana

komunālās nodaļas darbiniekiem 
nav nepieciešamības iekļūt dzīvokļos 
un traucēt iedzīvotājus, lai veiktu skai-
tītāju rādījumu nolasīšanu

atvieglota ūdens patēriņa datu pēc-
apstrāde un uzglabāšana, iespēja veidot 
atskaites par katru ēku tabulu un gra-

fiku veidā
izslēgta cilvēcisko kļūdu rašanās 

iespējamība, nolasot ūdens skaitītāju 
mērījumus

Projekta mērķis ir nodrošināt tādus 
pašvaldību komunālo pakalpojumu 
tehniskos risinājumus, kas uzlabotu 
to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu 
informācijas un komunikāciju tehno-
loģijas un radītu jaunus elektroniskos 
pakalpojumus patērētājiem.

Kokneses novada domes budžets 
projektā ir EUR 16 151.00, t.sk. attieci-
nāmās izmaksas EUR 13 400.00 un ne-
attiecināmās izmaksas, ko veido PVN, 
– EUR 2751.00. No attiecināmām 
izmaksām 85% jeb EUR 11  390,00 
ir ERAF finansējums, 10% jeb  EUR 
1340.00 Kokneses novada domes līdz-
finansējums un 5% jeb EUR 670.00 ir 
valsts finansējums. 

Projekts tiek finansēts Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2007.-2013.gadam ietvaros. 
Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 
2015.gada 28.februāris.

Vecbebru muižas ansamblis un 
parks ir Bebru pagasta bagātās vēs-
tures liecinieki. Lai saglabātu kultūr-
vēsturisko mantojumu, katrs ieguldī-
tais darbs ir solis ceļā uz ilglaicīgu šo 
vērtību pieejamību.

2014.gadā paveikti apjomīgi Vec-
bebru muižas apkārtnes labiekārtoša-
nas darbi, īstenojot Profesionālās un 
vispārizglītojošās internātvidusskolas 
projektu „Vecbebru muižas kungu 
mājas teritorijas labiekārtošana”, Nr. 
13-04-L32300-000017

Projekta mērķis ir sakopt un lab-
iekārtot vēsturisko vidi ap Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas valdījumā 
esošo nekustamo īpašumu „Vecbebru 
muižas kungu māja”, lai nodrošinā-
tu publisku pieejamību un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, apzinātu, 
novērtētu un izprastu šī kultūras 
mantojuma nozīmīgumu, celtu arhi-
tektūras mantojuma - Vecbebru mui-
žas ekonomisko potenciālu. 

Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidussko-
las direktors Jānis Bakmanis stāsta: 
“Priekšnoteikumi šī projekta realizā-
cijai radās laikā, kad mūsu mācību 
iestāde bija Zemkopības ministrijas 
pakļautībā. Skolu direktori, kuru va-
dīto mācību iestāžu apsaimniekošanā 
bija muižas un parki izstrādāja vadlī-
nijas kultūras un vēstures pieminekļu 
saglabāšanā. Šobrīd paveikto var uz-
skatīt par iesākumu Vecbebru muižas 
kā arhitektūras pieminekļa sakār-
tošanai un kultūrvēsturisko vērtību 
pieejamībai. Projekta izstrādes laikā 
tika apzināti cilvēki, apkopotas viņu 
liecības par Vecbebru muižas sākot-
nējo veidolu.” 

Darbu ietvaros izveidoti bruģēti 
laukumi pie Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvidus-
skolas  un Vecbebru muižas, nobru-
ģēti celiņi, kas savieno mācību iestādi 
ar pagasta centru, kā arī sakopts Vec-

bebru muižas parks, kurā uzstādīti 
soliņi, atjaunotas gājēju ietves, puķu 
stādījumi un ierīkots apgaismojums. 
Kopējā labiekārtojamās teritorijas 
platība ir 9,7671 ha. Būvdarbus veica 
SIA „AMG GRUPA” un SIA „MIT-
BAU AG”. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
198933,74, (attiecināmās izmaksas 
EUR 164 979,55, pievienotās vērtības 
nodoklis– EUR 33954,18 LVL). Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) piešķirtais finan-
sējums ir 100% no attiecināmajām 
izmaksām jeb EUR 164 979,55.  

Projekta īstenošanas termiņš - no 
2013.gada 2.decembra līdz 2015.gada 
21.aprīlim

Par ELFLA: http://ec.europa.eu/
agriculture/rurdev/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests

Līdz 2015.gada 30.jūnijam Kokne-
ses novada dome īsteno ERAF līdzfi-
nansētu projektu „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība Kokneses 
novadā”. Četros esošajos publiskajos 
interneta pieejas punktos novada bib-
liotēkās - Kokneses pieaugušo bibliotē-
kā, Ratnicēnu bibliotēkā, Iršu pagasta 
bibliotēkā un Bebru pagasta bibliotēkā 
- tiks papildināts datoru skaits un iegā-
dātas jaunas daudzfunkcionālās iekār-
tas ar iespēju skenēt, kopēt un izdrukāt 
krāsaini līdz A3 formāta dokumentus, 
kas līdz šim nebija pieejams. 

Ņemot vērā arvien pieaugošu ie-
dzīvotāju nepieciešamību pēc interne-
ta pakalpojumiem, pastāvīgo interneta 
lietotāju skaita pieaugumu un aktīvu 
bezvadu tīkla izmantošanu, projekta 
ietvaros tiks izveidoti četri jauni pub-
liskie bezvadu interneta pieejas pun-
kti ar pieeju bezvadu internetam 24 h 
diennaktī ar darbības rādiusu vismaz 
50 m. Bezvada interneta piekļuves zo-

nas paredzēts izveidot:
• Koknesē, pie kultūras nama,
• Iršu pagasta Iršos pie Ģimenes 

krīzes centra „Dzeguzīte”,
• Bebru pagasta Vecbebros pie pa-

gastmājas, kur atrodas ārstu prakses,
• Koknesē, Vērenes ielā 1, bijušajās 

Ģimenes atbalsta dienas centra, tagad 
Sociālā dienesta telpās, 1.stāvā, ar pie-
eju datortehnikai un daudzfunkcionā-
lai drukas iekārtai ar iespēju skenēt, 
kopēt un izdrukāt krāsaini līdz A3 for-
māta dokumentus.

Kopumā projektā tiks iegādāti 
seši datorkomplekti, piecas krāsainās 
daudzfunkcionālās drukas iekārtas un 
uzstādītas četras bezvadu tīkla iekārtas. 

Publiskajos PIPP ar pieeju dator-
tehnikai tiks nodrošināta piekļuve 
vismaz 8 stundas dienā atbilstoši paš-
valdības iestādes darba laikam, bezva-
du interneta pieejas punktiem – visu 
diennakti. Projekta ietvaros izveido-
tajos un pilnveidotajos publiskajos in-
terneta pieejas punktos netiks iekasēta 
maksa par interneta pieejas punktu 
pakalpojumu izmantošanu (izņe-
mot drukāšanas pakalpojumu). Visos 
publiskajos interneta pieejas punktos, 
izņemot Kokneses pieaugušo bibliotē-
ku, ir iespējama piekļuve personām ar 
kustību traucējumiem.

Projekta ietvaros plānotās dator-
tehnikas, programmatūras, daudz-
funkciju iekārtu iegādes paredzēts 
veikt, izmantojot "Elektronisko iepir-
kumu sistēmu" (EIS). Bezvadu tīkla 
iekārtas paredzēts iegādāties, veicot 
cenu aptauju.

Projekta „Publisko interneta pie-
ejas punktu attīstība Kokneses no-
vadā” (Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/023) mērķis ir paaugstināt pie-
kļuves iespējas internetam pēc iespējas 
vairāk Kokneses novada iedzīvotājiem 
no dažādām sabiedrības grupām, iz-
veidojot 4 jaunus un pilnveidojot 4 
esošos interneta pieejas punktus, tā-
dējādi nodrošinot pieeju elektroniska-
jiem pakalpojumiem un informācijai, 
uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
un veicinot to iekļaušanos sabiedrības 
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras 
procesos.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
24  019,34 (neattiecināmās izmaksas 
EUR 0). No attiecināmajām izmaksām 
ERAF finansējums ir 85%  jeb EUR 
20 416,44, Kokneses novada domes fi-
nansējums ir 12% jeb EUR 2882,32 un 
Valsts budžeta dotācija ir 3% jeb EUR 
720,58.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOT-
NĒ

Pabeigti Vecbebru muižas 
apkārtnes labiekārtošanas darbi

Kokneses novadā paplašinās un uzlabos 
publiskos interneta pieejas punktus 

Uzlabota komunālo pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāte Bebru un Iršu pagastos

 No 2014.gada 1.novembra stājās 
spēkā grozījumi likumā “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”. Likuma 
izmaiņas paredz īpašu kārtību lauk-
saimniecības zemju atsavināšanas 
jomā. 

Darījumi, uz kuriem attiecas lauk-
saimniecības zemes iegādes ierobežo-
jumi ir 1) lauksaimniecībā izmantoja-
mā zeme, 2) zeme, kuras sastāvā lie-
lākā daļa no kopplatības ir lauksaim-
niecībā izmantojamā zeme. Pārējie 
darījumi ar nekustamiem īpašumiem 
notiek pēc iepriekšējās kārtības. Viena 
fiziskā vai juridiskā persona Latvijas 
republikas teritorijā var iegūt īpašumā 
līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes. 

Minētajā platībā neietilpst lauksaim-
niecības zeme, kuru persona nomā 
vai par kuru persona saņem vienotos 
platības maksājumus pēc situācijas uz 
01.11.2014.

Kārtību, kādā veidā tiek izvērtē-
ta lauksaimniecības zemes iegūšana, 
nosaka Ministru kabineta noteiku-
mi Nr.748. “Noteikumi par lēmumu 
pieņemšanu darījumiem ar lauk-
saimniecības zemi”. Ar Kokneses 
novada domes lēmumu ir izveidota 
komisija 6 cilvēku sastāvā lēmu-
mu pieņemšanai par darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi. Fiziska vai 
juridiska persona, kura vēlas iegādā-
ties lauksaimniecības zemi, iesniedz 

iesniegumu Kokneses novada domē 
10.kabinetā komisijas priekšsēdētājai 
Elitai Ģēģerei. Iesnieguma veidlapas 
atrodamas Kokneses mājaslapā kok-
nese.lv.pašvaldība →pakalpojumi→par 
pirmpirkumu→iesnieguma veidlapa.

 Jaunā kārtība par darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi attiecas uz tiem 
darījumiem, kuri veikti pēc 2014.gada 
1.novembra. Sīkāku informāciju par 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi 
varat saņemt pie komisijas priekšsēdē-
tājas E. Ģēģeres, tel.65133634, mob.
tel.28694278, e-pasts: elita.gegere@
koknese.lv.

Elita Ģēģere,
Nekustamā īpašuma speciāliste

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Vecbebru Profesionālā UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ 
INTERNĀTvidusskola – Tavs ceļš uz profesiju!
Mācību gada sākums – 2015. gada 23. februāris!

Nāc un apgūsti profesiju pēc pamatskolas  
vai vidusskolas 10 mēnešu laikā! 

Saņem ESF mērķstipendiju EUR 71,14 – 113,83 mēnesī!

Ja esi jaunietis vecumā no 17 līdz 29 gadiem
 un vēlies iekļauties darba vidē kā konkurēt spējīgs darbinieks, 
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

 Tev piedāvā iespēju apgūt šādu profesiju:

K O N D I T O R S  
1. Mācību laiks 2015. gada februāris līdz 2015.gada decembris

2. Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
3. Saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.

4. Mācās tikai profesionālos mācību priekšmetus.
5. Kvalifikācijas prakse 14 nedēļas ražošanas uzņēmumos.

6. Darba iespējas – ēdināšanas uzņēmumi,  
konditorejas ražošanas uzņēmumi.

7. Uzņemot  skolā  ņem vērā šādus papildus kritērijus:
7.1. vismaz vienu gadu pirms uzņemšanas nav  

saņemta ESF mērķstipendija, 
7.2. nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo

ESF aktivitāšu  ietvaros īstenotajos apmācību  
vai nodarbinātības pasākumos.

Izglītības iestāde nodrošina brīvpusdienas,  
bezmaksas dienesta viesnīcu.

Dokumentu pieņemšana: no 2015. gada 1.decembris līdz 17.februāris
Kontakttālrunis: 65133606, 65133600,  

e-pasts: vecbebrupv@gmail.com
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Jau trešo gadu koknesietis Ēriks 
Lejiņš pirmajā Jaunā gada dienā Blau-
maņa ielas 30 pagalmā vārīja īpašo 
pēcsvētku spēka zupu kaimiņiem un 
draugiem. Gardā viruma gatavošanā  
lielajā katlā labprāt iesaistījās Ērika 
draugi: Austris, Oļegs, Juta, Artūrs 
un citi.  Izrādās, ka Ēriks nav devies 
pat uz Jaungada balli, lai nenogulētu 

Jaunā gada pirmās dienas rītu un va-
rētu turpināt savu iesākto tradīciju! 1. 
janvāra pusdienlaikā Blaumaņa ielā 
tās iemītniekus un citus koknesiešus 
(kuri bija pamodušies!) kopā sasau-
ca ne tikai kārdinoši smaržojošā uz 
uguns vārītā zupa, bet arī vēlēšanās 
būt kopā un vēlēt cits citam laimes, 
atkal jaunu gadu sākot!

Pirmajā Jaunā gada dienā 
Blaumaņa ielā vāra zupu!

Pagājis vēl viens Saules gads un 
mēs atkal esam jauna ceļa jūtīs. 

“Kokneses novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā aizvadītais 2014. gads bijis 
darbīgs un saules apspīdēts, jo skais-
to un laimīgo brīžu ir bijis vairāk 
nekā iepriekšējos gados!” teic Kok-
neses novada Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Ita Lejiņa.

Mīlestība saista divus cilvēkus, 
bet laulība veido no diviem vienu. Ita 
Lejiņa, atskatoties uz aizvadīto gadu, 
informē: “Dzimtsarakstu nodaļā 
2014. gadā veikti 53 laulību registri. 
No tiem 11 reģistri liecina par no-
slēgtām laulībām baznīcā: Kokneses 
ev.luter. draudzē bijušas 8 laulības, 
Kokneses Romas katoļu draudzē - 3 
laulības. Kokneses novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētas 42 laulības, 
no tām 29 laulību ceremonijas noti-
kušas brīvā dabā.  Koknesi par vietu 
vienam no nozīmīgākajam dzīves 
brīdim aizvadītajā gadā bija izvēlē-
jušies kopīgā dzīves ceļa sācēji no 
Aizkraukles, Skrīveriem, Rīgas, Lī-
vāniem, Nereta, Kuldīgas, Gulbenes, 
Baldones, Jēkabpils un, protams, arī 
no Kokneses novada.”  

Kokneses viduslaiku pilsdrupās 
gredzenus mijuši 11 pāri, 13 laulību 
ceremonijas notikušas Likteņdārzā: 
amfiteātrī 8 laulības, skatu terasē 3 
laulības, pļavā pretim luterāņu baznī-
cai jā vārdu teikuši 2 pāri, vēl 5 laulību 
ceremonijas notikušas cituviet Kokne-

ses novada teritorijā. Savukārt Kokne-
ses kultūras namā novadītas 8 laulību 
ceremonijas, bet 5 pāri savu laulību 
reģistrējuši Dzimtsarakstu nodaļas 
kabinetā. No 42 noslēgtajām laulībām 
14 pāri ir Kokneses novada iedzīvo-
tāji: 3 laulības noslēguši bebrēnieši (2 
- Kokneses kultūras namā, 1 - pilsdru-
pās), 1 laulību Iršu pagasta iedzīvotāji 
(Dzimtsarakstu nodaļas kabinetā), bet 
9 laulību slēdzēji bijuši koknesieši (3 - 
Kokneses kultūras namā, 2 - pilsdru-
pās, 1- Likteņdārzā, 3 – cituviet Kok-
nesē). Ita Lejiņa atklāj, ka daudzi pāri 
jau ir izteikuši vēlmi slēgt laulības šajā 
vasarā Koknesē. 

Dzimtsarakstu nodaļā nākas sa-
skarties ar sāpēm par tuvu cilvēku 
zaudējumu. 2014. gadā reģistrēti 40 
mirušie: 5 Iršu pagasta iedzīvotāji, 8 
Bebru pagasta iedzīvotāji, 27 kokne-
sieši. To gan nevar uzskatīt par pre-
cīzu mūžībā pavadīto Kokneses no-
vada iedzīvotāju skaitu, jo saskaņā ar 
izmaiņām Civilstāvokļa akta likumā 
noteikts, ka personas miršana nav jā-
reģistrē pēc deklarētās dzīvesvietas. 

Daudzās Kokneses novada ie-
dzīvotāju ģimenēs 2014. gads atnesis 
vislielāko laimi un brīnumu – bērniņa 
ienākšanu pasaulē. Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā 
reģistrēti 45 jaundzimušie: 21 meite-
nīte un 24 zēni. Iršos aug  2 meitenī-
tes, Bebros – 6 zēni un 7 meitenes, bet 
Koknesē šogad pirmā gadiņa jubileju 
svinēs 30 mazie novadnieki – 12 mei-

tenes un 18 zēni. Pirmie bērniņi pa-
saulē nākuši 15 ģimenēs, otrie bērniņi 
16 ģimenēs, trešās atvasītes piedzi-
mušas 9 vecākiem, savukārt ceturtais 
bērniņš sagaidīts 3 ģimenēs, bet piek-
tais bērniņš kuplo ģimeņu pulciņā 
piedzimis 2 ģimenēs. Daudzi vecāki 
saviem jaundzimušajiem izvēlējušies 
stiprus un latviskus vārdus: Roberts, 
Jēkabs Dāvis, Kate, Ance Katrīna, 
Toms, Emīls, Matīss, Valters, Egdars, 

Haralds, Mārtiņš, Kristaps, Artūrs, 
Dita, Gita, Marta, Justīne, Iveta, Melā-
nija.  Zēniem populārākais vārds ir bi-
jis Roberts, šajā vārdā nosaukti 3 zēni, 
bet Melānijas vārds dots 3 meitenītēm. 
Vairāki vecāki savām atvasītēm devuši 
modernus un starptautiskus vārdus: 
Rainers,  Denīze, Domeniks, Maikls, 
Sāra, Evija, Keita, Markuss, Nikola, 
Amanda, Henrijs, Leo, Deivids, Edijs. 
Lai mūsu mazie novadnieki aug ņipri 

un veseli, un sildās savu vecāku mīles-
tības saulītē!

Ita Lejiņa atgādina: “Pirmo rei-
zi pagājušajā gadā Kokneses novada 
svētkos aizsākām jaunu tradīciju – 
jauno novadnieku sumināšanu. Arī 
šogad  Kokneses novada svētkus 3. 
jūlijā  iesāksim ar pasākumu, kurā 
godināsim jaundzimušos bērniņus un 
viņu vecākus.” 

Sarmīte Rode

Mūžs Saules ritējumā

Kulinārijas žurnāla un portā-
la «Četras sezonas» komanda kopā 
ar idejas autori Signi Meirāni 2014. 
gada novembrī laida klajā vērtīgu 
mantojumu nākamajām paaudzēm 
-  grāmatu ar omīšu un opīšu sena-
jām receptēm, kas papildinātas ar 
dzīvesstāstiem, skaistām bildēm un 
Latvijas reģionu kulināro tradīciju 
raksturojumiem.

Grāmatā „Mūsu mantojums” ap-
kopotas 75 receptes, 12 dalīb-
nieku dzīvesstāsti un Latvijas 
reģionu kulināro tradīciju rak-
sturojumi. Līdz ar grāmatas at-
klāšanu tika atklāta arī izstāde, 
kurā varēja aplūkot dalībnieku 
portretus un iepazīties ar viņu 
receptēm. Starp 12 ēdienu re-
cepšu autoriem ir arī koknesie-
te Vija Stubure. Viņu kā lielis-
ku kulināri konkursam grāma-
tas tapšanā pieteica mazmeita 
Ieva. Vijas kundze pastāstīja: 
„Grāmatas prezentācijā Rīgā, 
Berga Bazārā, pulcējāmies mēs 
- grāmatas varoņi, mūsu pie-
teicēji, atbalstītāji un draugi. 
Man šis pasākums bija skaists 
un satraucošs notikums!” „Lu-
patu” tortes, frikadeļu zupas, 

pildīto pankūku ar cūku plaušām un 
vēl vairāku citu Vijas Stubures gar-
do ēdienu receptes atradīsiet jaunajā  
kulinārijas izdevumā.

 Projekts «Mūsu Mantojums» 
tiek turpināts arī šajā gadā, un, kā 
prezentācijā norādīja projekta ide-
jas autore Signe Meirāne, „pirmā 
grāmata nav pat ne puse no tā, ko 
ir nepieciešams saglabāt”. Grāma-
tas idejas autore aicina: „Lai kuli-

nārās vērtības un tradīcijas neietu 
zudumā, izmantojiet iespēju, pie-
sakiet savu omi vai opi projektam 
un esiet daļa no mūsu mantoju-
ma!”

Par Pēteri un Viju Stuburiem ir 
tapis sižets LNT, kuru varēsiet redzēt 
21. janvārī plkst. 06:45 raidījumā 
„Šodien novados” un atkārtojumā 
25. janvārī plkst. 07:05 raidījumā 
"Nedēļas novados kopsavilkums."

Koknesietes Vijas Stubures ēdienu 
receptes grāmatā „Mūsu mantojums”

Māte Terēze ir teikusi: „Šajā 
dzīvē mēs nespējam paveikt lielus 
darbus. Taču mēs spējam paveikt 
mazus darbus ar lielu mīlestību.”

Uzņemties rūpes un atbildību 
par svešu bērnu, tas ir nopietns 
solis ikviena cilvēka dzīvē. Paldies 
tiem, kuri palīdz bez vecāku gādī-

bas palikušajiem bērniem izaugt 
ģimeniskā vidē! Latvijā šobrīd ir 
589 audžuģimenes, kurās ievieto-
ti 1260 bērni. Diemžēl, Kokneses 
novadā audžuģimeņu pagaidām 
nav. Kokneses novada bāriņtiesa 
atkārtoti aicina atsaukties ģime-
nes, kuras spētu uzņemties atbil-

dību un atvērt savas mājas durvis 
cilvēkbērniem, kuriem visvairāk 
vajadzīgs sirds siltums un  mīles-
tība. Kokneses novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Silvija Vēze aicina 
iedzīvotājus griezties bāriņtiesā, 
lai uzzinātu par iespēju iegūt au-
džuģimenes statusu.

Aicinām kļūt par audžuģimeni!

Vijas Stubures grāmatā publicētā un ģimenē iecienītā
Sakņu un frikadeļu zupa
Sastāvdaļas: 
3,5 l ūdens; 1 ēd. karote sviesta; 4 vid. lieluma mizoti burkāni; 
2 vid. izmēra selerijas saknes (aizstāj kartupeļus); puķkāpostu 
galviņa; mazā kārbiņa zaļo zirnīšu; lauru lapa, melnie pipari.; 0,5 
tējkarotes cukura un sāls pēc garšas. 
Frikadelēm: 0,5 kg maltā gaļa; 2 olas; 1 sīpols; pipari un sāls pēc 
garšas; sagrieztas dilles un skābs krējums pie pasniegšanas. 
 
Pagatavošana: 
Katlā vāra ūdeni, tikmēr karstā sviestā uz pannas apcep burkānu 
gabaliņus, kurus liek katlā un pievieno sagrieztas selerijas. 
Gatavo frikadeles: bļodā maltai gaļai pievieno olas, piparus, sāli, 
sīpolu un rūpīgi samaisa sitot pret bļodas tilpumu. Tad frikadeles 
laiž katlā. Pieliek puķkāpostuus. Kad frikadeles uzpeld, pievieno 
nokāstus zaļos zirnīšus un zupa gatava. 
Pasniedz ar zaļumiem un skābu krējumu (ja vēlas).Atpūtas vakars novada uzņēmējiem

6.martā plkst. 18.00 Kokneses kultūras namā tiks organizēts 
atpūtas vakars Kokneses novada uzņēmējiem. 

Atpūtas vakara programma:
• Iepazīstināšana ar novadā paveikto pēdējo gadu laikā;
• 2014.gada rudenī rīkotā Kokneses novada iedzīvotāju biznesa ideju 
konkursa dalībnieku un uzvarētāju godināšana;
• Balle ar mūziku un vieglām vakariņām.

Pasākumā aicinām piedalīties visu nozaru uzņēmējus: 
pašnodarbinātos un darba devējus, pakalpojumu sniedzējus, 

lauksaimniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus. 
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 27.februārim  

pie Inetas Sproģes, tālr. 26593210 vai ineta.sproge@koknese.lv.

2014. gada 4. jūlijā Kokneses Novada dome pirmo reizi godināja mazos novadniekus.
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Kokneses novada 
Sociālais dienests 
sācis darbu
Vērenes ielā 1
Saskaņā ar Kokneses novada 
domes 2014.gada 26.februāra 
sēdes lēmumu Nr.9.6 (protokols 
Nr.3) un 2014.gada 26.novembra 
sēdes lēmumu Nr.6.5 (protokols 
Nr.15) Kokneses novada domes 
Sociālais dienests 2015.gadā 
darbu ir uzsācis citās telpās. 

Sociālā dienesta adrese
Vērenes iela 1
Kokneses pagasts, Kokneses 
novads LV-5113
t.65161811; 65161812; 29142149
Fakss: 65133631
E-pasts: soc.dienests@koknese.lv

Apmeklētāju 
pieņemšanas laiks ir 
palicis nemainīgs.
Pirmdien 9.00-18.00 
(pusdienlaiks 13.00-14.00)
Otrdien 13.00-17.00
Trešdien –
Ceturtdien 8.00-17.00 
(pusdienlaiks 13.00-14.00)
Piektdien 8.00-13.00
Kontaktinformācija
Sociālā dienesta vadītāja
BAIBA TĀLMANE
t.65161812; 27294646
e-pasts: baiba.talmane@koknese.lv

Sociālais darbinieks 
darbam ar ģimenēm un 
bērniem
DZIDRA ŠKODA
t.65161811; 29142149
e-pasts: soc.dienests@koknese.lv
Sociālais darbinieks 
darbam ar pieaugušām 
personām un aprūpi 
mājās
OLGA BALULE- BEĻANKINA
t.65161811; 29142149
e-pasts: olga.belankina@koknese.lv 
Sociālās palīdzības 
organizators  
Kokneses pagastā
JANĪNA ZUNE
t.65161811; 29142149
e-pasts: janina.zune@koknese.lv

Dušas izmantošanas 
un veļas mazgāšanas 
pakalpojums pieejams katru 
darba dienu no pl. 9.00- 17.00

Kokneses Ģimenes 
atbalsta dienas centrs  
darbojas Vērenes ielā 1, ēkas 
otrajā stāvā.
Dienas centra darba laiks
Pirmdiena 9.00-18.00
Otrdiena 9.00-18.00
Trešdiena 9.00-18.00
Ceturtdiena 9.00-18.00
Piektdiena 9.00-18.00
Pusdienu pārtraukums 13.00-14.00
Kontaktinformācija
Dienas centra vadītāja
LĪVA SKĀBARNIECE
t.65161740; 26525901
e-pasts: dienascentrs@koknese.lv; 
liva.skabarniece@koknese.lv 

2014. gadā Kokneses tūrisma centrs 
sadarbībā ar Skrīveru, Aizkraukles un 
Pļaviņu tūrisma speciālistiem izdeva 
jaunu bukletu par iespējām savu brīvo 
laiku pavadīt Vidusdaugavas reģionā. 
Šogad, gatavojoties jaunajai sezonai un 
tūrisma izstādēm, karte ir izdota atkār-
toti SIA „Karšu izdevniecībā Jāņa Sēta” 
10  000 eksemplāros latviešu valodā. 
Buklets apkopo informāciju par apska-
tes vietām, naktsmītnēm, aktīvo tūris-
mu četros novados, kā arī parāda visu 
iesaistīto novadu centru kartes.   

Novadi ģeogrāfiski atrodas aina-
viskā apvidū, kurus vieno Daugavas 
labais krasts. Mēs lepojamies ar bagātī-
go kultūrvēsturi, kuru līdz nepazīšanai 
pārveidojis Daugavas liktenis. Dauga-
vas plašums un krāsu noskaņas visos 
gadalaikos aicina tūkstošiem tūristu. 
Skrīveru Gotiņas, Pļaviņu HES, Kok-
neses viduslaiku pilsdrupas, topošais 
Likteņdārzs un vikingu laiva „Lāčplē-
sis”, ir ievērības cienīgi tūrisma objekti 
Daugavas krastā.

Lai veicinātu tūrisma attīstību, 
Kokneses Tūrisma centrs līdzīgi kā pa-
gājušajā gadā arī 2015. gadā piedalīsies 
trīs starptautiskājās tūrisma izstādēs. 
Jau drīzumā, no 23. – 25. janvārim 
dosimies pārstāvēt novadu uz Vilņu, 
Lietuvā, kur norisināsies „Adventu-
re - 2015”, piedaloties Tūrisma attīstī-
bas valsts aģentūras stendā, kurā tiks 
pārstāvētas gan reģionālās tūrisma 
asociācijas, gan tūrisma uzņēmumi, 
gan informācijas centri. Tāpat uzrunāt 

ceļotājus apskatīt Kok-
neses novadu brauksim 
arī uz Tallinu, Igaunijā 
no 13. - 15. februārim 
izstādē „Tourest”. Izstāžu 
laikā tūrisma aģentūras, 
ceļojumu biroji, gidi un 
pārējie apmeklētāji tiks 
iepazīstināti un aicināti 
ekskursijās uz Likteņ-
dārzu, Kokneses pils-
drupām un citiem nova-
da apskates objektiem. 

Nozīmīgākais noti-
kums gan nozares pro-
fesionāļiem, gan ceļo-
tājiem tepat Latvijā no-
risināsies no 6. – 8. feb-
ruārim. Starptautiskajā 
izstāžu centrā Ķīpsalā 
sāksies 22. starptautiskā 
tūrisma izstāde-gada-
tirgus "Balttour 2015", 
kurā varēs gan iepazīt 
pasaules tūrisma gala-
mērķus, gan ieraudzīt 
Latvijas novadu daudz-
veidību. Hallē "Apceļo 
Latviju!" kā ierasts Lat-
vijas daudzveidīgumu 
prezentēs Latvijas no-
vadi, izceļot tikai sev raksturīgo. Jau 
otro gadu pēc kārtas Kokneses Tūrisma 
centrs dalību ņems Zemgales reģiona 
stendā kopā ar Skrīveru, Aizkraukles 
un Pļaviņu pašvaldībām. Katrs no pu-
duriem ir padomājis gan par jaunāka-

jiem iespieddarbiem, gan par vietējo 
amatnieku un produkcijas popularizē-
šanu, kā arī par atraktīviem priekšne-
sumiem un citām jautrām izdarībām. 

Kokneses Tūrisma centra 
informācija

Kokneses Tūrisma centrs piedalīsies  
22. starptautiskā tūrisma izstādē – 
gadatirgū "Balttour 2015"

21. un 22. februārī, Koknesē  Se-
minārs - terapija pēc B. Hellingera 
metodes Risinājumu meklējot!

Mēs dzīvojam enerģijas jūrā. 
Mūsu vispārējais garastāvoklis, do-
mas, jūtas, garīgie ieradumi un no-
domi spēcīgi ietekmē šo enerģijas 
jūru, jo viss ir savstarpēji saistīts.  

Šai enerģijas jūrā viens no mī-
lestības plūsmu traucējošiem  fakto-
riem  ir  dažādi simptomi, gan apzi-
nātie, gan neapzinātie: neveiksmes, 
slimības, attiecību sarežģījumi un 
citas ciešanas. 

Jauno gadu sāksim atbrīvojoties 
no vecajām kaitēm, to vietā piedzī-

vojot mīlestību  pret sevi, savu ķer-
meni un savu dzīvi. 

Seminārā kopīgi meklēsim atbil-
des uz to, kā simptomi izpaužas un 
ietekmē mūsu dzīvi, kādas ir sim-
ptomu rašanās cēloņsakarības  un  
kā tos pārvarēt vai mazināt.

Seminārs:     Koknesē 21.februārī   

no pl. 10.00 – 18.00,  22.februārī   no 
pl. 9.00 – 17.00

Maksa par semināru diferencēta: 
• tiem, kuri nāks kā grupas da-

lībnieki- 25eiro(vietu skaits nav ie-
robežots).

• tiem, kuri pieteikušies risināt 
konkrētu personisku problēmu-  45 

eiro (vietu skaits ierobežots). 
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 20 

februārim, iemaksājot drošības nau-
du 15 EUR apmērā,  kas neierašanās 
gadījumā netiks atgriezta.

Pieteikšanās pie Ingunas Žogo-
tas,  rakstot:  ingunazogota@inbox.
lv.  vai zvanot pa tel. 26575499

„Es mīlu sevi un mīlu tevi un visu, kas tevi un mani vada” (B. Hellingers)

Kokneses novada dome infor-
mē: Parka ielā 20 Koknesē  ir uz-
stādīta aizlieguma ceļu zīme Nr. 
326 „Apstāties aizliegts” kopā 
ar  papildzīmi Nr. 822 „Darbības 
laiks”. Ceļa zīmes Nr.326 „Apstāties 
aizliegts” darbības zonā un laikā 
transporta līdzekli drīkst novietot 
speciāli izveidotajās stāvvietās (ka-
batās) paralēli brauktuvei.

Lai uzlabotu gājēju, tai skaitā 
skolēnu, pārvietošanās drošību Par-
ka ielā  Koknesē pie iebrauktuves uz 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu 
un parku tiks uzstādīta norādīju-
ma ceļa zīme Nr.501  „Vienvirziena 
ceļš”. Neskaidrības gadījumā zvanīt 
Kokneses pašvaldības policijai.

Ziemas sezonā, kad sētniekiem 
un ceļu uzturētājiem ir smags darba 
laiks, Kokneses novada dome lūdz 
iedzīvotājus -  automašīnu īpašnie-
kus būt saprotošiem un neapgrūti-
nāt ceļu tīrīšanu. Lūgums Lāčplēša 
ielas iedzīvotājiem Koknesē savus 
transporta līdzekļus novietot Zaļā 
tirgus laukuma teritorijā uz šķem-
bu seguma. Savukārt pirmsskolas 
izglītības iestāde „Gundega” bērnu 
vecākiem lūgums nenovietot auto-
mašīnas pie bērnudārza vārtiem.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las 9.a klases skolnieks Otto Asmuss ir 
pieteicies Latvijas talantīgāko un spē-
jīgāko jauniešu konkursam „Latvijas 
Maksimālisti”, lai kategorijā „Sports 
un veselība” pretendētu uz Maksi-
mālistu stipendiju 400 eiro vērtībā 
2015./2016. mācību gadam un varbūt 
kļūtu par vienu no pieciem labāka-
jiem, kuri iegūs vienu no 1500 eiro 
prēmijām sava talanta tālākai attīstī-
šanai. Aicinām atbalstīt Otto Asmu-
su, Latvijas čempionu vesera mešanā, 
un nobalsot par viņu mājaslapā www.
maksimalisti.lv , kategorijā „Sports un 
veselība”! 

Šajā konkursā aicināti piedalīties 
Latvijas 5.-12. klašu skolēni, kuri ir en-
tuziasma pilni pilnveidoties un attīstīt 
savu talantu, lai nākotnē sasniegtu vēl 
izcilākus rezultātus. Konkursa idejas 
autors un mecenāts MAHIMA.

Atbalstīsim 
Otto Asmusu 
konkursā 
„Latvijas 
Maksimālisti”

Kokneses 
iedzīvotāju 
ievērībai

23.janvārī pulksten 15  Kokne-
ses pagasta bibliotēkā aicinām uz 
Maijas Stepēnas dzejas grāmatas 
„Mūzika tumšzilā naktī” atvēršanas 
svētkiem! Jaunajā dzejas krājumā 
apkopots autores dzīves skatījums 
dzejas rindās.

Grāmata izdota apgādā „Jum-
ava”, kur jau iznākušas vairākas 
Maijas Stepēnas grāmatas, tostarp 
sirsnīgas pasakas bērniem – „Rū-
ķīši pret raganām” un „Trīs dejas ar 
kaziņu”.

23.janvārī grāmatas atvēršanā 
piedalīsies apgāda „Jumava” va-
dība. Būs iespēja iegādāties gan 
M.Stepēnas grāmatas, kurās au-
tore neliegs savu autogrāfu, kā arī 
visjaunākos „Jumavas” izdevumus 
– latviešu un ārzemju autoru romā-
nus, bērnu grāmatiņas, praktisko 
literatūru un kalendārus par īpaši 
draudzīgām cenām. Laipni gaidīsim 
visus interesentus!

Maijas 
Stepēnas jaunā 
dzejas krājuma 
atvēršanas 
svētki Kokneses 
pagasta 
bibliotēkā
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„Dievs grib, lai mēs esam lai-
mīgi!” – tikšanās reizē aizvadī-
tā gada 17. decembrī Kokneses 
kultūras namā ar pārliecību tei-
ca aktrise un astroloģe Akvelīna 
Līvmane. Tā bija dzirkstoša sa-
runa par to, kā mēs katrs varam 
izmainīt savu dzīvi, ja dzīvojam 
ar ticību gara spēkam un dvēseles 
skaidrībai. Smaidoša, izstarojot 
mīlestību pret pasauli, viņa aici-
nāja arī mūs dzīvot ar smaidu un 
nemitīgi pilnveidot sevi. Paldies 
Lībai Zukulei par šīs tikšanās no-
organizēšanu!

Kalendārs jau 
devīto gadu

– Jūsu vienīgais mākslas tem-
plis ir Dailes teātris. Bet astro-
loģija atklāja jūsu dzīvē jaunas 
atklāsmes.

– Jā, es joprojām strādāju Dailes 
teātrī. Ļoti bieži man cilvēki jautā: 
vai jūs esat teātrī? Uz lielās skatuves 
darba ir mazāk, bet man ir lomas 
izrādēs Mazajā zālē, kamerzālē, 
vasarās ir brīvdabas izrādes. Esmu 
ļoti pateicīga savam teātrim par to, 
ka man ir darbs. Gandrīz viss mūžs 
tur ir pavadīts, un aktieri jau neko 
citu neprot, kā kāpt uz skatuves 
un kaut ko rādīt. Pa šiem garajiem 
gadiem, kad nāca pārmaiņu laiks 
starp jaunību un briedumu, un 
lomu kļuva mazāk, es sāku intere-
sēties par lietām ārpus teātra. To-
reiz, pirms gadiem divdesmit, tas  
bija liels pārsteigums  žurnālistiem, 
kuri sacēla ažiotāžu: aktrise inte-
resējas par astroloģiju, par dzied-
niecību! Šodien tas neliktos nekas 
neparasts. Daudzi cilvēki interešu 
izglītību pārvērš par savu darbu. 
Priekš manis tā bija iespēja aizpil-
dīt laiku ar jaunām zināšanām, lai 
es nenodarbotos ar dzīves kriti-
zēšanu, citu aprunāšanu – ak, cik 
mums, aktrisēm, grūti, ja nedod lo-
mas! Tas vairs nešķita svarīgi – cik 
lomas bija, tik bija. Šobrīd to nav 
tik daudz kā 20-30 gadu vecumā, 
bet man savos cienījamos gados 
pietiek! Man ir laiks rakstīt, tikties 
ar cilvēkiem, veidot savu kalendāru 
Garam, Dvēselei, Miesai, kurš iz-
devniecībā Zvaigzne ABC iznāk jau 
devīto gadu.Kalendārā atradīsiet 
arī datumus un laikus, kad Mēness 
ir bez kursa, astrologs Andris Račs 
to sauc par čika laiku. Mēness savā 
kustībā ik pa laikam iekļūst zonā, 
kurā tas kļūst bezdarbīgs, dreifē-
jošs, nesadarbojas ar citām planē-
tām un it kā virzās tukšumā. Šajos 
laika posmos, kuru ilgums var būt 
no dažām sekundēm līdz vairākām 
stundām vai pat dienām, aktivitā-
tes materiālajā plānā nevirzās uz 
veiksmīgu iznākumu. Ieteicamas 
garīgās nodarbes – meditācijas un 
lūgšanas, lai atbrīvotos no veciem 
sakariem un attīrītu apziņu no 
emocionālajām piesaistēm. Veik-
smīgi ļaudis jaunu darbu uzsāk-
šanai vienmēr neapzināti izvēlas 
laiku, kad Mēness ir darbīgs. Šajā 
laikā var izdarīt ko tādu, kam ne-
būs seku. Izstāstīšu vienu piemēru: 
sieva gribēja pārmācīt vīru, padzīt, 
bet tā, lai viņš atgrieztos. Kad Mē-
ness bija bez kursa, palaidnīgo vīru 

padzina no mājām, un pēc laika 
viņš atgriezās! 

Kalendārs no citiem atšķiras ar 
to, ka ik mēnesim lapas otrā pusē 
ir interesanti teicieni, vērtīgi pado-
mi, tā lai būtu Garam, Dvēselei un 
Miesai. Man ļoti patīk krāt dzīves 
gudras atziņas, tās mani stiprina. 
Kad Rolands aizgāja mūžībā, daudz 
lasīju romiešu filozofu Seneku, 
meklēju atbildes klasiķu, domātāju 
darbos. Senekam pieder vārdi: „Es 
necietīšu pats sevi, ja kaut ko savā 
dzīvē nespēšu izturēt…” Skumjā-
kais ir fakts, ka mēs nemaināmies, 
darām tās pašas blēņas kā pirms 
diviem tūkstošiem gadiem. Mēs 
gribam ticēt, ka ejam uz augšu, bet 
turpat vien esam. 

Man ir jābūt 
formā!

– Kā astrologs var palīdzēt 
cilvēkam sevis iepazīšanā? 

– Es mēģinu cilvēkiem stāstīt, 
ka mums pašiem jāuzņemas atbildī-
ba par to, kas notiek, kā dzīvojam, 
ko ēdam. Mums ir dota izvēle starp 
labu un ļaunu, kas jau ir ierakstīts 
Svētajos Rakstos. Cilvēks saka – 
man ir stress, bet tu vari no tā aiziet, 
maini darbu, maini savu attieksmi! 
Saki sev, jā es esmu piekusis, bet 
man patīk skriet, man patīk organi-
zēt! Ķermenis to dzird un iztur. At-
ceros, ka filmējoties filmā „Novēli 
man lidojumam nelabvēlīgu laiku” 
redzēju rūpnīcā sievietes, kas strādā 
monotonu darbu pie lentes astoņas 
stundas dienā. Un arī tā ir mūsu iz-
vēle. Pa televīziju rāda daudz sliktu 
ziņu, nospied podziņu – izslēdz! 
Mums piedāvā daudz dažādus me-
dikamentus – nepērc! Veikals pilns 
ar precēm, ko lai es daru? Neej tajā 
veikalā, ej ar sarakstu, paskaties 
savā pagrabiņā, izvēlies vienkār-
šas lietas! Es priekš sevis to esmu 
tā nostādījusi, tā ir mana izvēle - 
man ir jābūt formā! Pēdējos gados 
ir bijis jāspēlē partnerībā ar gados 
jaunākiem aktieriem. Pirms gadiem 
septiņiem spēlēju izrādē „Klāras 
sakari”, kurā manai varonei ir 60, 
bet viņas puisim 24 gadi! Ar Artūru 
Skrastiņu spēlēju izrādē „Lodes pār 
Brodveju”. Tagad man ir loma Ma-
zās zāles izrādē „Vaņa, Soņa, Maša 
un Spaiks”. Izklausās čehoviski, bet 
tā ir amerikāņu autora situāciju ko-
mēdija. Es spēlēju sievieti labākajos 
gados, skatītājiem ir jānotic, ka ma-
nai varonei ir 41! 

Raksta 
iesniegumu 
Dievam

– Vai ir kaut kas īpašs, kāds 
rituāls, ko darāt, sagaidot Jauno 
gadu?

– Pēdējos gados man ir iepati-
cies pirms Austrumu Jaunā gada 
sākuma uzrakstīt novēlējumu jeb 
vēstījumu sev, Dievam, kosmosam. 
Tā kā šogad ir divi Kazas gada sā-
kumi, var rakstīt divus vēstījumus. 
Esmu ievērojusi, ja raksta no sirds 
un ļoti tic, tad arī piepildās. Ņemu 
lielu papīra lapu un uzzīmēju lielu 

apli, kuru sadalu astoņās daļās. La-
pas augšpusi noformēju kā iesnie-
gumu. Rakstu: Dievam Tēvam, Dē-
lam, Svētajam Garam. Jūs varat to 
veltīt tam, kam ticat  – kosmosam, 
eņģeļiem. Tad rakstu no kā -  savu 
vārdu, uzvārdu un pa vidu – iesnie-
gums. Apļa lodziņos ierakstu savas 
vēlēšanās, bet formulējot tā, ka tās 
jau man  ir, piemēram, man ir laba 
veselība, stabili ienākumi, man pa-
augstina algu, ir labs mājoklis, ma-
niem tuviniekiem viss ir kārtībā, 
Latvijā ir pārticība un drošība utt. 
Lapas apakšā uzrakstu datumu un 
parakstos. Uzrakstīto nesadedzi-
nu, bet noglabāju un ik pa laikam 
pārlasu. Ja ir kaut kas piepildījies, 
pierakstu klāt pateicības vārdus. Tā 
es pirms gadiem rakstīju, ka man 
izdosies izdot savu kalendāru un 
tas arī izdevās. Tomēr ir bijušas si-
tuācijas, kad piepildās tas, ko esmu 
vēlējusies, bet man vairs to nevajag.  
Esmu sirsnīgi pateikusies un lūgusi 
piedošanu par to. Šī vēlēšanās gan 
nebija ierakstīta vēstījumā – vien-
kārši vairākas stundas biju meditē-
jusi un domās lūgusi, lai man rodas 
papildus darbs un vairojas ienāku-
mi. Pēc dažām dienām man piezva-
nīja  no kāda žurnāla redakcijas un 
piedāvāja vadīt tā redakcijā vadīt 
vienu nodaļu. Pēc divu nedēļu pār-
domām atteicu šim piedāvājumam, 
jo tad man neatliktu laiks teātrim, 
es nevarētu rakstīt citiem izdevu-
miem, tikties ar cilvēkiem, man ne-
būtu manas brīvības. 

Ja es būtu Dievs, ja es būtu ra-
dījusi šo pasauli, es gribētu, lai cil-
vēki patiešām būtu laimīgi. Lai mēs 
kļūtu čaklāki, labāki, lai visa pasau-
le kļūtu labāka. Nevis iebiedēt, vai 
ielikt rāmjos. 

Melojam savam 
organismam

– Kas ir tas, par ko bieži domā-
jat, bet ko nav viegli mainīt?

– Pārdomas manī rada vārdi: 
Tev nebūs melot. Es jau nemeloju, 
jūs teiksiet! Mēs melojam attiecībā 
uz savu ķermeni, mēs melojam ar 
to, ko ēdam. Piemēram, mēs ēdam 
čipsus ar gaļas garšu! Mēs melojam 
savam organismam – gaļas tur nav! 
Tad, kad ēdam gaļu, mums izdalās 
papildskābe, lai sagremotu gaļu. 
Ēdot čipsus ar gaļas garšu, izdalās 
skābe, kurai būtu jāsašķeļ gaļa, bet 
tās nav, ēdam kartupeļus ar sāli. 
Mēs esam atbildīgi par to, ko ēdam. 
Par meliem nāk samaksāt ar slimī-
bu. Kāpēc mēs pērkam konfektes ar 
upeņu, vaniļas, zemeņu garšu? Ne 
upeņu, ne zemeņu tajās nav! Ir ķī-
miski ražotas pudelītes ar dažādām 
garšām! Es nepērku tādas konfek-
tes, ja man ļoti gribas kārumu, es 
sajaucu sezama sēkliņas ar medu.

Man patīk praktiski piemēri. 
Lūk, man līdzi ir saulesbrilles, vie-
nas gaišākas, otras tumšākas. Cil-
vēki vasarā nēsā saulesbrilles. Ska-
tos, māmiņa ar bērnu pie ūdens, 
abiem saulesbrilles. Kāpēc mazam 
bērniņam tās vajag? Lai nedabūtu 
saules gaismu, iedzīvotos depresi-
jā? Ja Dievs būtu gribējis, lai mēs 
vairītos no saules, Viņš būtu mūs 
radījis savādākus, mums ir viss  kas 

vajadzīgs! Vasara ir tik īsa, kāpēc 
vairīties no saules! Pasargāt seju no 
grumbiņām? Tās ir muļķības! Ru-
denī daudzi pukojas, ir auksts, jā-
brauc uz siltām zemēm! Nekur nav 
jābrauc, sēdi un gaidi sniegu! Saules 
gaismā ir pilns krāsu spektrs – vi-
sas varavīksnes krāsas. Šajās dienas, 
modernajās gaismās nav augstākā 
spektra. Cilvēki nogurst, zaudē spē-
ku, kļūst depresīvi. Tāpēc ir svarī-
gi vasarā dzīvot saulē! Atcerieties, 
tas viss  ir bizness, gan attiecībā uz 
saulesbrillēm, gan pārtiku, medika-
mentiem, daudz ko citu.  Pajautājiet 
sev, vai man to vajag? Senāk cilvēki 
iztika ar minimumu. Mēs dzīvojam 
tik labos apstākļos – mums ir ūdens, 
siltums, tīrīšanas līdzekļi utt. Kāpēc 
mēs slimojam? Vaina ir kaut kur 
mūsu apziņā, kā mēs attiecamies 
pret to, ko mums piedāvā. Mums 
saka: jālieto vitamīni! Jūs tam ticat? 
Es domāju, ka nav jālieto! Priekš tā 
ir sīpols, ķiploks, maize, rutks, kā-
lis, rācenis, skābēti kāposti, speķa 
šķēle. Vai Sibīrijas bērni nomira ēz-
dami sērsnu? Jā, daudzi tur nomira. 
Tie nebija cilvēciski apstākļi. Bet 
paskatieties uz šiem Sibīrijas bēr-
niem, kuri ir mūsu vidū – sirmgalv-
ji cienījamā vecumā. Viņi ir stipri, 
ar skaidru prātu. Paskatieties uz 
mūsu bērniem! Puikam astoņi gadi 
un viņš knapi kustas! Tā nav ģenē-
tika! Ģenētika ir ļoti mazs procents. 
Pārējais ir šī vītne – mammas, vec-
māmiņas, kas sniedz šo neveselīgo 
pārtiku. Ēšana - tā ir tā mītne, kur 
dzīvo mūsu Gars, Dvēsele, Miesa. 
Man reizēm jautā, kā es sevi paluti-
nu? Septiņdesmitajos gados redzēju 
filmu „Sniega karaliene”, kurā lau-
pītāju vadone saka: ja mēs bērnus 
nelutināsim, tad neizaugs lielceļu 
laupītāji! Es negribu būt lielceļu 
laupītāja! 

Man nav sevi jālutina, man ne-
vajag pusi no tā, kas ir lielveikalā! 
Jā, man nav sava dārziņa, nav arī 

vairs lauku, kur aizbraukt pie savē-
jiem. Man ir pāris garšaugi uz palo-
dzes vasarā uz balkona. Bet no tā, 
kas ir, es izvēlos minimumu. Jo es 
zinu, ka tas ir tas, kas uztur mani 
formā. Es tāpat kā citi esmu pakļau-
ta vecumam, osteoporozei un citām 
nebūšanām. Bet tas pieder pie dzī-
ves. Vai tad senos laikos nebija tā, 
ka ar gadiem kauli kļūst trauslāki? 
Cilvēks izaug, nobriest, ir spēcīgs 
un tad kļūst vājāks. Viņš kļūst vieds, 
dzīves gudrs, nav vairs tā jāskrien, 
jālec līdzi mazbērniem, lai viņi lec! 
Mēs esam ielikti kaut kādā lielā kar-
mas ritenī, no kura mēs nevaram iz-
kāpt, un cik mēs varam, cenšamies 
saviem spēkiem tikt laukā. 

Cilvēks vidēji dzīvo 60 – 70 
gadus. Pie mūsdienu apstākļiem 
mums būtu jādzīvo daudz ilgāk. 
Kādreiz savu mūžu nodzīvojis cil-
vēks sestdienas vakarā nomazgājās 
pirtī, paēda vakariņas, visu sakār-
toja un tad klusi aizgāja. Nevis kā 
bieži mūsdienās paliek uz gultas un 
gadiem cieš sāpes. 

Atkal viens piemērs. Pasaules 
veselības aizsardzības organizācijas 
dati liecina, ka 70-80% procenti cil-
vēku saslimst no informācijas. Tiek 
pavēstīts – tuvojas gripa, saslimu-
ši trīs cilvēki! Cilvēki nobīstas, no 
3 miljardiem saslimuši trīs! Sākas 
panika, gripa klāt! Cilvēks ļaujas 
bailēm un patiesi saslimst! Bet kāds 
cits iztaisno muguru, uzvelk baltu 
kreklu, uzēd ķiploku, iedzer glāzīti 
šņabja un saka, viss ir kārtībā! 

Neturiet sevī 
dusmas!

– Tomēr, kā mēs varam sev pa-
līdzēt, atbrīvoties no stresa?

– Es pavasarī Rīgā apmeklēju 
semināru, ko vadīja slavenais Ošo 
skolnieks, amerikānisVīts Mano, ko 
iepazinām TV raidījumā „Ekstra-

Jaunajā gadā mums palīdzēs astroloģes un aktrises Akvelīnas Līvmanes 
izteiktās atziņas kalendārā Garam, Dvēselei, Miesai.

Jaunajā gadā dzīvosim radoši!
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sensu cīņas”. Arī viņš atklāja sen zi-
nāmo – cilvēki sirgst no vientulības, 
mums pietrūkst maiguma un mī-
lestības. Mums katram dienā būtu 
jāsaņem vismaz 17 glāsti, bet mūs 
neviens nenoglāsta. Esam ieslēgu-
šies sevī, bet arī mēs paši varam 
sevi noglāstīt. Vits Mano mācīja, 
kā uzveikt ikdienas stresu, dabūt no 
sevis ārā dusmas un aizvainojumu, 
kā kļūt atvērtākiem. Četras stundas 
mēs kliedzām, smējāmies, cits citu 
raustījām, grūstījām, tad sirsnīgi 
apkampāmies. 

Pats svarīgākais - neturēt sevī 
dusmas un citas sliktas emocijas. 
Dusmas vajag izdauzīt kā spilvenu, 
tā ka kraukšķ pirkstu kauliņi. Vēl 
mums ir mežs, jūras krasts, pļava, 
zeme, ko rakt – mēs katrs varam 
atrast vietu, kur atdot šīs sliktās 
sajūtas un garīgi atjaunoties. Mēs 
paši varam masēt savu ķermeni. 
Gan plaukstās un pēdās mums ir 
tādi kā slēdzīši, enerģijas punkti, 
ar kuriem strādājot, varam sev pa-
līdzēt. Zīmes ir visā mūsu ķermenī, 
bet tā ir māka lasīt savu ķermeni. 
Kad mums ir auksti, saberzējam 
plaukstas un kļūst siltāk, tāpēc, ka 
plauksta - tas ir cilvēka attēls, tāpat 
kā ausis saberzējot kļūst siltas - auss 
forma atgādina embriju. 

– Vai ir kāds jautājums, ko jūs 
pajautājat tikšanās reizēs?

– Es jautāju cilvēkiem:  cik pro-
centi no mums grib kļūt veseli? Arī 
koknesieši teic: 100%! Diemžēl tā 
nav pareizā atbilde. Es paļaujos uz 
gudrāku cilvēku pētījumiem, tie ir 
apmēram 3-4%! Tāpat,  ka arī mēs 
no sava potenciāla izmantojam ti-
kai 3- 4%. Ja mēs gribētu būt ve-
seli, mēs tādi būtu! Cik no mums 
regulāri vingro, samazina cuku-
ra patēriņu ikdienā, ietur gavēni? 
Mums ir tikai viena Inese Ziņģīte, 
viens Valentīns Dikuļs. Viņš līdzī-
gi kā Ziņģīte 16 gadu vecumā pēc 
muguras traumas palika nekustīgs. 
Cilvēka gars ir stiprāks par visu 
pārējo. Par sevi Dikuļs ir teicis: „Ja 
man būtu bijis 30, es būtu uzticējies 
profesoriem, kuri atzina: tu nekad 
nestaigāsi. Bet man bija 16 gadi un 
es nespēju tam ticēt.” Viņš sevi pie-
cēla tāpat kā Ziņģīte. Cits piemērs. 
Pirms gadiem kādam vīram, kuram 
sāpēja mugura, nosūtīju Ineses Ziņ-
ģītes ārstēšanās padomus. Pēc trīs 
mēnešiem mans dzīvesbiedrs viņu 
apciemojot, ieraudzīja, ka uz manis 

sūtītajām lapām ir uzlikta panna. 
Vīrs atbildējis, ka neesot bijis lai-
ka vingrināties. Augu dienu guļot, 
skatoties televīziju, ļaujot sievai un 
bērniem apčubināt, viņam nebija 
laika!

Pareizā atbilde – 
labs!

– Brīdī pirms gadu mijas cilvē-
ki jautā, kāds būs Jaunais gads? 

– Labs! Tā ir pareizā atbilde! 
Zaļais koka Kazas gads sāksies 
2015. gada 20. janvārī plkst. 15:15 
un ilgs līdz 2016. gada 8. februārim 
plkst. 16:40. Esmu dzirdējusi vēl 
vienu versiju, ka Kazas gads sāksies 
19. februārī. Tāpēc es saku, tā nav 
lidmašīna vai vilciens ko nokavēt. 
Ja jūs presē izlasīsiet, ka tas sākas 
februārī, neuztraucieties, lai ir divi 
Kazas gada sākumi! Austrumnie-
kiem ir piecas enerģijas: pavasaris, 
vasara, briedums, rudens un ziema, 
kas iziet cauri 12 cikliem. Kazai 
šajā gadā ir zaļā, pavasara radošā 
enerģija, pieliekam klāt koka kaza 
(koks sazaļo pavasarī!). Tas ir kaut 
kā jauna sākums. Mēģināsim dzīvo 
radoši! Vēl šajā gadā ir pieļaujamas 
kaprīzes un dažādas dīvainas izda-
rības, lai atrastu labākas ganības un 
iegūtu jaunus draugus. Veiksme būs 
radošo cilvēku pusē, it īpaši veik-
sies komēdiju žanrā strādājošiem. 
Finanšu sfērā jābūt piesardzīgiem, 
tālredzīgiem un uzmanīgiem, jo 
jebkurā brīdī var sagaidīt kādu ne-
vēlamu pārsteigumu vai traucēju-
mu. Tomēr beigu beigās cilvēki ju-
tīsies apmierināti, tikuši visam pāri, 
stabilitāte un līdzsvars nemanāmi 
atgriezīsies pat tad, ja pietrūks sa-
prātīguma vai zināšanu. 

– Jūsu novēlējums, stāvot uz 
gadu mijas sliekšņa?

– Novēlu būt jauniem! Manā ka-
lendārā atradīsiet Žana Žaka Ruso 
atziņu: Jaunība ir cilvēka prāta stā-
voklis. Ļaudis noveco tādēļ, ka atsa-
kās no saviem ideāliem. Nodzīvotie 
gadi pārklāj seju ar grumbiņām, bet 
atteikšanās no entuziasma pārklāj 
ar grumbiņām dvēseli. Cilvēks ir 
tik vecs, cik viņā ir baiļu, šaubu un 
izmisuma. Lai saglabātu jaunību, 
ir jābūt nevīstošai ticībai un jaun-
eklīgai pārliecībai par sevi, ir jābūt 
dzirkstošai ticībai!

Sarmīte Rode

Aizvadītā gada nogalē, 20. de-
cembra vakarā, Kokneses amatier-
teātra jaunā iestudējuma – Māras 
Svīres lugas „Gredzens gredzenā” 
pirmizrādē Kokneses kultūras 
nama lielā zāle bija skatītāju pie-
pildīta. Pirmizrādi vēroja arī lugas 
autore Māra Svīre.

Skatītājiem labā atmiņā ir ama-
tierteātra iepriekšējā iestudētā izrāde 
- Sandijas Kalniņas luga „Tornis. Tei-
ka par Kokneses pili”, arī jaunā izrāde 
mūs aizved Kokneses pils senatnē – 
1601. gada Ziemassvētkos.

Lugas režisore Inguna Strazdi-
ņa stāsta: „Izrāde tapusi pateicoties 
Zemgales plānošanas reģiona un 
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludi-
nātajam projektu konkursam, Kok-

neses novada domes un „Latvijas 
valsts meži” atbalstam. Veiksmīga 
sadarbība mums izveidojās ar pro-
fesionālu scenogrāfu Ivaru Noviku. 
Askētiskās dekorācijas tika radītas 
un atceļoja no Rīgas. Muzikālo no-
formējumu veidoja Uldis Bērziņš. 
Priecājos, ka izdevās arī Uldi pie-
runāt izrādē spēlēt dūdinieka lomu. 
Savu palīdzību neatteica un vienai 
no lomām piekrita Lielvārdes teātra 
režisors Kārlis Lišmanis. Amatier-
teātrim ir tā priekšrocība izvēlēties 
spēlēt lugas, kas saistītas ar konkrē-
to vietu. Domāju, ka izrāde „Tornis. 
Teika par Kokneses pili” koknesiešus 
tik ļoti interesēja tāpēc, ka tās darbī-
ba norisinājās mūsu lepnuma vietā 

– Kokneses viduslaiku pilī. Šī rakst-
nieces Māras Svīres luga vēl nekad 
nav bijusi iestudēta. Kurš gan cits, 
ja ne mēs, koknesieši, iestudēs lugu, 
kas rakstīta tieši Koknesei! Mēs varē-
jām izvēlēties vienu no diviem lugas 
nobeigumiem – viens bija vairāk tra-
ģisks, otrs mazāk. Izvēlējāmies ma-
zāk traģisko, kaut gan arī tas vedina 
skatītāju uz pārdomām, kas ir labāk 
– nāve vai piespiedu dzīve negodā.”

Lugas darbība norisinās Ziemas-
svētkos pirms četriem gadsimtiem, 
laikā, kad pēc Kokneses pils tīko 
gan poļi, gan zviedri. Vēstures liecī-
bās minēts un arī autore Māra Svīre 
atgādina: „1601. gadā zviedri aplen-
ca Koknesi. Kara darbība ritēja ar 
mainīgiem panākumiem. Zeme tika 
izpostīta, nāca neražas gadi. Badam 

pievienojās mēris. Poļu un 
zviedru cīņas turpinājās, 
līdz 1608. gada augustā 
zviedri ieņēma Koknesi, 
iznīcināja poļu garnizonu, 
taču jau oktobrī poļi atgu-
va pilsētu un nogalināja 
visus zviedrus."

Pils kalēja skaistā meita 
Katrīna Zīle (Anete Baiko-
va) mīl nabago, bet brīvo Daugavas 
pārcēlāju Jāni (Sandis Migla). Pēc 
viņas sirds ilgojas arī poļu pana Flo-
riana uzticīgais kalps Jurģis (Edijs 
Lapuks). Izrādei cauri vijas divi mo-
tīvi: mīlestība uz savu zemi: „Lai kādi 
kungi valdītu, te viņiem nepieder ne-
kas”, teic viens no izrādes varoņiem 
un mīlestība uz sirdij tuvu cilvēku, 
kura dēļ vērts ziedot visu. Racionā-
li veidotās izrādes dekorācijas pār-
steidz ar savu daudzfunkcionalitāti, 
bet mūzika rada īpašu viduslaiku 
noskaņu.

Izrādē spēlē pieredzes bagāti, gan 
jauni talantīgi aktieri, gan iesācēji: 
Rita Čerkovska, Aija Sproģe , Jānis 
Spulle, Sandis Migla, Anete Baiko-
va, Edijs Lapuks, Ēriks Lejiņš, Jānis 
Madžulis, Paula Šumska Tija Spil-
berga, Kristīne Paegle, Dita Štein-
felde, Dana Grunda, Ingus Pugačovs 

un Jānis Ķilis. Ar lielisku tēlojumu 
pārliecināja gan pieredzes bagātais 
Kārlis Lišmanis (kalējs Sīmanis), gan 
Uldis Bērziņš (Jūlijs, dūdinieks) savā 
pirmajā skatuves lomā.

Pēc izrādes aktieri pulcējās uz 
skatuves, lai savā vidū aicinātu un 
sirsnīgi pateiktos lugas autorei Mārai 
Svīrei, režisorei Ingunai Strazdiņai, 
scenogrāfam un gaismu meistaram 
Ivaram Novikam, muzikālā nofor-
mējuma radītājam Uldim Bērziņam, 
gaismotājam Vilnim Gravam, Gun-
tim Saukantam, IK „Svētku modei” 
un personīgi Ingai Liopai, kustību 
konsultantei Marutai Mīlīgai. Patei-
cības aplausi tika veltīti visiem, kas 
palīdzējuši uzburt leģendu, kurā gal-
venā varone patiesībā ir pati Kokne-
ses pils, kas cauri gadu simtiem nes 

mums vēstījumu – nav stiprākas va-
ras par mīlestību.

Iedvesmojoši amatierteātra ko-
lektīvam bija Māras Svīres vārdi: 
„Paldies par izrādi! Jutos aizkustinā-
ta, ceru, ka skatītāji (ticamāk skatī-
tājas) arī! Mani piesaistīja doma, ko 
pati esmu radījusi: vai mīlestība var 
attaisnot nodevību? Manuprāt - nē, 
bet skatītāji var domāt arī citādi. Lai 
Jums gaišs gandarījums par padarīto 
darbu! Prieku un daudz darba Jauna-
jā gadā! Un lai tas nes prieku!”

Ar izrādi  „Gredzens gredzenā” 
koknesieši  piedalīsies Latvijas ama-
tierteātru iestudējumu skatē „Gada 
izrāde 2014” 22. martā Jēkabpilī.

Lai Māras Svīres radītajai leģen-
dai ilgs mūžs un veiksmīgs ceļš pie 
teātra mīļotājiem!

Sarmīte Rode
Arvja Voicehoviča foto

Nav stiprākas varas par mīlestību

Mirklis no izrādes. Anete Baikova un Jānis 
Sandis Migla izdzīvo Katrīnas Zīles un Jāņa 

mīlas stāstu.

Pēc pirmizrādes. „Lai jums gaišs gandarījums par padarīto darbu!”- 
Kokneses amatierteātrim novēlēja lugas autore Māra Svīre.

KoKneses amatieru teātris  
aicina jaunus dalībnieKus!

Kokneses amatieru teātris uzsākot jauno 2015. gadu, savā pulkā aicina 
dažāda vecuma un dažāda "kalibra" jaunus dalībniekus!   

Īpaši priecāsimies savā pulkā redzēt 23-30 gadus jaunu dāmu  
un 40-50 gadus vecu kungu!  

Ja vēlies pamēģināt, zvani pa t.26574538  
vai raksti inguna.strazdina@koknese.lv. 

TAVAS LOMAS TEVI GAIDA!

Koknesiešus un viesus svētku 
laikā priecēja lielā egle Zaļā tir-
dziņa laukumā.  Krāšņie dekori 
– divas vakaros mirdzošās zvaig-
znes acīmredzot iepatikās kādam 

pieaugušam garnadzim vai nerāt-
niem bērniem un pazuda no egles 
zariem. Vai viegli iegūtais guvums 
svešu lietu tīkotājiem radīja īpašu 
svētku sajūtu? 

Kokneses lielajā eglē 
pazūd divas zvaigznes
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2014. gada nogalē fotoklubs „Kok-
neses kadrs" dāvāja novadniekiem 
savu svētku artavu - kultūras nama 
mazajā zālē joprojām skatāmi foto 
darbi „makro" tvērumā.

Ciešāk ieskaties:
Te esības mirklis stingst,
Tik tuvu bijis.
2014. gada nogalē arī fotoklubs 

„Kokneses kadrs" dāvāja novadnie-
kiem savu svētku artavu - kultūras 
nama mazajā zālē skatāmi foto darbi 
„makro" tvērumā. Savu otro izstādi 
kluba biedri atklāja klusi - bez dzirk-
stošiem vārdiem un dzērieniem, at-
ļaujot runāt fotogrāfijām. Cerot, ka 

katrs izstādes apmeklētājs atradīs ko 
pārsteidzošu, sadzirdēs kādu īpašu 
vēsti un aizies bagātāks. Vēl gandarītā-
ki kluba biedri būtu, ja viņu veikums 
iedvesmotu skatītāju uz radošu sevis 
izpausmi dažādās mākslās un izstāde 
rosinātu jaunu fotogrāfu uzdrīkstēša-
nos.

Gluži kā izstādi piesakošā haika, 
būdama īsā dzejas forma, nes sevī dzi-
ļu saturu, arī pašos darbos pateikts vai-
rāk, nekā šķiet pirmajā acu uzmetienā.

Atnāciet, lai to „izlasītu"!
Izstāde apmeklētājiem pieejama 

kultūras nama darba laikā.
Anita L iepiņa

Fotoklubam „Kadrs” 
jauna izstāde!

Pagājušā gada 13. decembrī 
Kokneses novada pašdarbnieku 
labdarības koncertā Kokneses kul-
tūras namā mēs ikviens varējām 
kļūt par sargeņģeli mazai bērna sir-
sniņai. 

Jau septīto gadu  Ziemassvētku 
laikā LNT un ziedot.lv rīkotajā la-
bestības akcijā „Eņģeļi pār Latviju” 
tautas savāktie ziedojumi dāvāja 
gaismas staru un cerību smagi sli-
miem bērniņiem un viņu vecākiem. 

Paldies visiem Kokneses novada ie-
dzīvotājiem, kuri, apmeklējot Kok-
neses novada pašdarbības kolektīvu 
koncertu, dalījās sirds siltumā, ko-
pīgi saziedojot 258 eiro 87 centus!

Līgas Šmites foto

Ar pašdarbības kolektīvu koncertu atbalsta 
labestības akciju

Aizvadītā gada 14. decembrī Kok-
neses ev. luteriskajā baznīcā,  koncertā 
„Ceļā uz Ziemassvēkiem” skaistākās 
Ziemassvētku melodijas dāvāja Kok-
neses pagasta sieviešu koris „Anima” 
(diriģente Lelde Kamzole-Gagaine, 
koncertmeistare Ilona Makareni), Aiz-
kraukles vīru koris „Staburags” (diri-
ģenti Māra Batraga, Ainārs Mēness) 
un ciemiņi no Rīgas – Valsts policijas 
vīru koris „Justus” (diriģenti Māra 
Batraga, Ēriks Kravalis), abiem vīru 
koriem pavadījumu pie klavierēm spē-
lēja koncertmeistare Inga Strazdiņa.

Pirmo reizi visi trīs kori uzstājās 
kopā. „Animas” diriģente Lelde Kam-
zole-Gagaine pastāstīja: „Ar Aizkr-
aukles vīru kori „Staburags” esam jau 
koncertējuši vienuviet. Kora diriģente 
Māra Batraga vada arī Valsts policijas 
kori „Justus”, tāpēc radās jaukā iece-
re abiem vīru koriem sadziedāties ar 
mums kopīgā koncertā.”

21. decembrī ar brīnišķīgu kon-
certu ceturtajā adventē iepriecināja  
Kokneses kultūras nama senioru ko-
ris „Labākie gadi” un diriģente Silvija 
Cīrule.

Koru koncerti luterāņu 
baznīcā

Jau septiņpadsmito reizi, aizvadītā 
gada 13. decembrī "Bebru pamatskolā 
pie Ziemassvētku eglītes satikās Bebru 
pagasta vecļaudis, apliecinot,  ka vis-
lielākā greznība uz pasaules ir cilvē-
cisko attiecību krāšņums. Anna Bite, 
pensionāru padomes „Mārtiņroze” 
priekšsēdētāja, sirsnīgi sveicot savus 
pensionārus, atskatījās uz noieto ceļu 
gada garumā. Bebru pamatskolas vo-
kālais ansamblis (vadītāja Liāna Ha-
ritonova), 2. klases bērni un 8. klases 

dziedātāji ciemiņiem veltīja dziesmo-
tus priekšnesumus. Kokneses novada 
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, 
dāvinot domes sarūpētu gardu un ve-
selīgu pārsteigumu, vēlot stipru veselī-
bu un izturību aicināja nākamajā gadā 
sev apkārt vairāk saskatīt labo. Kopā 
ar saviem pagasta ļaudīm bija Bebru 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza 
un kultūras darba organizatore Mari-
ka Cegele. Sirdī krāt gaišas domas, at-
miņās paturēt tikai labos mirkļus, būt 

kopā ar saviem mīļajiem, – izskanēja 
viņu vēlējumā.

Ar egles zarā iedegtām svecītēm un 
klusuma brīdi tika pieminēti šajā gadā 
astoņi mūžībā aizsaukti bebrēnieši.

Kapela „Aizezeres muzikanti” ir 
kļuvuši par šīs tikšanās pasākuma gai-
dītiem dalībniekiem. „Kā mūsu jaunī-
bas zaļumballēs!” – par viņu spēlētām 
melodijām un dančiem smaidot atzina 
kungi un dāmas, kam matos sudrabs, 
bet sirdī prieks par dzīvi!

Vislielākā greznība - cilvēcisko  
attiecību skaistums

21. decembrī Ziemassvētku ballē 
tikās Kokneses pagasta seniori. Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un Sociālā dienesta 
vadītāja Baiba Tālmane vecākās pa-
audzes koknesiešiem novēlēja možu 
garu un labu veselību, pārkāpjot Jau-
nā gada slieksni. Patīkamu pārstei-

gumu – dziesmotus priekšnesumus  
bija sarūpējusi  Daiga Andersone ar 
saviem domubiedriem no Bebriem 
un Iršiem. Viņiem līdzi bija arī Zie-
massvētku vecītis ar dāvanu maisu. 
Svētku reizē ar koknesiešiem kopā 
bija ciemiņi no Bebriem un Dau-
dzevas. Uz lustīgiem dančiem aici-

nāja Marika un Druvis Andriksoni. 
Senioru klubiņa “Pīlādzītis” vadītāja 
Marita Radvila  pateicas Silvijai Stro-
dei un saviem čaklajiem palīgiem par 
galda klājumu, par palīdzību Guntim 
Saukantam. Viņa novēl: “Arī Jaunajā 
gadā dzīvosim radoši un palīdzēsim 
cits citam!”

Dzīvosim radoši un palīdzēsim cits citam!

Ar Ziemassvētku gaišumu sirdī 
un laimes vēlējumiem Jaunajā gadā 3. 
janvārī mājīgajā Pērses pamatskolas 
ēdamzālē uz sirsnīgu tikšanos pulcē-
jās Iršu pagasta vecļaudis. Izturību un 
sirdsmieru dvēselē viņiem novēlēja 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina 
Līcīte. Sveicienus un laba vēlējumus 
Jaunajā gadā bija atvedis Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dai-
nis Vingris. Iršu pagasta pensionāru 

klubiņa “Vālodzīte” vadītāja Maija 
Bērziņa savējo pulkā sveica divus 
jaunos pensionārus, kā arī tika pie-
minēti pieci aizvadītajā gadā mūžībā 
aizsauktie vecākās paaudzes iršēnieši. 
Tāpat kā citus gadus ar skaistām me-
lodijām priecēja Skuju ģimene – Ine-
se, Normunds un Monta un šoreiz 
arī mazā Montiņa no Iršiem. Jaunais 
gads labi sagaidīts, lai veiksmīgs un 
prieka pilns viss gada gājums!

Pirmā tikšanās Jaunajā gadā!

Par ilggadēju tradīciju Kokneses 
novada politiski represēto nodaļas 
Bebru pagasta kopas biedriem ir 
kļuvusi gadskārtējā satikšanās  Otra-
jos Ziemassvētkos pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Bitīte” viesmīlīgajās 
telpās. Sirsnīgā svētku noskaņā viņi 
iededza svecītes Ziemassvētku eglītē. 
Antoņina Midega aicināja atcerēties 
aizejošā gada notikumus, kuros būts 
kopā. 2014. gadā apritēja 25 gadi 
kopš Latvijas Politiski represēto ap-

vienības (LPRA) izveides. Arī bebrē-
nieši, kā maza daļiņa no apvienības, 
čakli darbojušies visus šos gadus. 
Vēlot daudz baltu dieniņu, spēku 
un stipru veselību, draudzīgais pul-
ciņš sveica Astrīdu Grantiņu, kurai 
aizvadītā gada 15. decembrī apritēja 
80. dzīves gadskārta. Ziemassvētku 
dziesmas un citas populāras melodi-
jas klātesošajiem dāvāja Antoņinas 
Midegas mazdēli Reinholds un Rū-
dolfs Sprukuļi. 

Otrajos Ziemassvētkos 
jābūt kopā!

6. janvārī Kokneses kultūras namā  
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rī-
koja donoru dienu. VADC informē, 
ka donoru dienu apmeklēja  66 cilvēki.  
Asinis ziedoja  60 donori,  6 cilvēkiem 
šī iespēja bija liegta veselības problēmu 
dēļ. 

Paldies par lielo atsaucību Kokne-
ses un Bebru pagasta jauniešiem! Pir-

mo reizi par donoriem kļuva 21 jaunie-
tis. Īpašs paldies Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas skolotājai Sandrai Māliņai 
par aktīvu dalību vidusskolas jauniešu 
motivēšanā  iesaistīties donoru kustībā.

VADC pateicas Kokneses novada 
donoriem un atgādina – asinis ir pati 
dārgākā dāvana, ko cilvēks var dāvāt 
otram.

Donoru dienā liela 
Kokneses novada jauniešu 
atsaucība!

Kokneses novada Politiski represēto nodaļa 
izSluDinA KonKurSu  

 novada skolu jauniešiem par mūsu valsts un novada vēsturi,
pieminot Latvijas tautas traģiskos 1949.gada 25.marta notikumus.

Konkursa mērķis - iesaistīt skolu jaunatni Latvijas vēstures  
izzināšanā un kultūras mantojuma nozīmes izpratnē.
Konkursa tēmas:

1.  1941.gada 14.jūnija un 1949.gada 25.marta notikumu liecības  manā novadā un to liecinieki. 
Ja tavā ģimenē ir saistība ar šiem notikumiem,uzraksti par tiem.

2.  Ko tu zini par Piemiņas akmeni pie Bebru pamatskolas un par  
Piemiņas akmeni pie Kokneses kultūras nama?

3.  Manas domas un izpratne par tautas vienotību, Dzimtenes mīlestību un likteņgaitu pētīšanu.
Pamato nepieciešamību izzināt latviešu tautas pagātni.
Darba vērtēšanas nosacījumi: Ieteicams izmantot vēstures mācību literatūru un konsultēties ar 
savas skolas vēstures skolotājiem.  Atzinīgi tiks vērtēti darbi, kas veidos radošu izvēlētā jautājuma aplūkojumu, 
izmantojot vēstures avotus - fotogrāfijas, dokumentus u.c. pieejamo informāciju. 
Darbi iesniedzami līdz 20.03.2015. savas skolas vēstures skolotājam vai klases audzinātājiem. 
Darbus izvērtēs:
Anna Romanovska – Bebru pamatskolas direktora vietniece  
Ieva Puniņa – Bebru pamatskolas vēstures skolotāja                            
Andris Freimanis – no Kokneses novada Politiski represēto nodaļas             
Antoņina Midega – no Kokneses novada Politiski represēto nodaļas 
Marika Cegele – Tēlnieka V.Jākobsona memoriālās mājas - muzeja krājuma glabātāja
labākos darbus vērtēs katrā skolā: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Vecbebru Profesionālā 
un vispārizglītojošā internātvidusskola, Bebru pamatskola, Pērses pamatskola,  Kokneses speciālā 
internātpamatskola – attīstības centrs.

Konkursa dalībnieku apbalvošana un labāko darbu prezentācija notiks 2015.g.25.martā 
Bebru pamatskolā – Kokneses novada represētajiem veltītajā atceres pasākumā.

Pārsteigumu balvas sarūpēs Kokneses novada dome, Likteņdārza īstenotājs „Kokneses fonds”

Vēlam veiksmi konkursā!
Kokneses novada politiski represēto nodaļas valde. 

Paldies par labestību un prieku palīdzēt koncerta dalībniekiem un akcijas atbalstītājiem!
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Policijas darbinieku profesio-
nālajos svētkos, 2014. gada 5.de-
cembrī Jelgavā, Valsts Policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes rīko-
tajā svinīgajā pasākumā Rīgas un 
visas Latvijas Metropolīts Alek-
sandrs pateicās par ieguldījumu 
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 
labā Aizkraukles iecirkņa Kārtī-
bas policijas nodaļas vecākajam 
inspektoram Viktoram Bešmeno-
vam un policijas inspektoram Ag-
rim Nunguram.

Aizvadītā gada februārī polici-
jas inspektori Viktors Bešmenovs 
un Agris Nungurs saņēma informā-
ciju, ka pie kāda Kokneses pagasta 
iedzīvotāja nonācis pareizticīgās 
draudzes mācītāja amata sudraba 
krusts. Viktors Bešmenovs pastās-
tīja, ka ierodoties koknesieša dzī-
vesvietā tika noskaidrots, ka vērtīgo 
mācītāja amata zīmi kāds cits kok-
nesietis atnesis kā ķīlu naudas aiz-

devumam. Materiālu izskatīšanas 
gaitā atklājās, kā sudraba krusts no-
kļuvis Koknesē. Par atradumu poli-
cijas inspektori informēja Metropo-
lītu Aleksandru. Viņš pats personī-
gi ieradās Kokneses novada domē, 
policijas inspektoru darbavietā, un 
pateicās policistiem par godprā-
tīgo rīcību. Tā kā sudraba krusts 
ir personificēts, ir zināms, kuram 
mācītājam tas savulaik piederējis. 
Metropolīts Aleksandrs atzina, ka 
atrastais sudraba krusts ir pareizti-
cīgo baznīcai dārga relikvija.

Policijas darbinieku profesionā-
lo svētku sarīkojumā  Metropolīts 
Aleksandrs policijas inspektoram 
Viktoram Bešmenovam svinīgi pa-
sniedza Latvijas Pareizticīgās baz-
nīcas izdotu apliecību un apbalvoja 
ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 
Svētā Svētmocekļa Jāņa Rīgas un 
Latvijas Arhibīskapa  I pakāpes me-
daļu. Agris Nungurs šajā svētku pa-
sākumā nepiedalījās, viņš  apbalvo-

jumu saņems tuvākajā policijas dar-
binieku svinīgajā pasākumā Rīgā.

Sarmīte Rode

Pateicība par ieguldījumu Latvijas 
Pareizticīgās Baznīcas labā

8. janvārī Latvijas Sarkanā Krus-
ta Kokneses nodaļas Bebru pagasta 
brīvprātīgie bija sarūpējuši skaistu 
Jaunā gada dāvanu – ekskursiju uz 
Rīgu Bebru pagasta daudzbērnu 
ģimenēm, bērniem invalīdiem un 
vientuļajiem pensionāriem. Lība 
Zukule, ekskursijas organizētāja, pa-
stāstīja, ka līdzi devās arī Vecbebru 
Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas 7. klases skolē-
ni un skolotāja Daiga Andersone, tā 
bija kā pateicība par aizvadītā gada 
16. decembrī noorganizēto svētku 
pasākumu pagasta vientuļajiem pen-
sionāriem. Ar svētku koncertu VPIV 
skolēni eksursijas dienā ciemojās arī

Samāriešu apvienības pansio-
nātā “Pārdaugava”, kas izvērtās par 
saviļņojošu tikšanās brīdi gan pan-
sionāta iemītniekiem, gan koncerta 

sniedzējiem un pārējiem ekskursan-
tiem.

Ar bebrēnietes Sarmītes Plūmes 
laipnu atbalstu, ekskursijas dalīb-
nieki pirmo reizi viesojās Latvijas 
Televīzijā. Skolēni varēja iejusties 
dažādu raidījumu vadītāju lomās. 
Par jaukajiem iespaidiem ekskursijas 
dalībnieki  sirsnīgi pateicas Sarmītei 
Plūmei un ekskursijas vadītājai Dag-
nijas kundzei. 

Dienas turpinājumā pēc pus-
dienām “Lido”, bebrēnieši devās 

uz sveču darbnīcu, kurā īpašnieces 
Ineses kundzes vadībā katrs varēja 
izmēģināt māku sveču liešanā. Katrā 
ciemošanās vietā pateicībā tika dāvi-
nāta grāmata par Koknesi.

Lība Zukule visu ekskursantu 
vārdā pateicas skolēnu sabiedrībai 
“Eurika” par 100 eiro ziedojumu 
transporta pakalpojumiem. Savu-
kārt notikumiem bagātās dienas 
baudītāji saka paldies Lībai Zukulei 
par ieguldīto darbu un enerģiju ek-
sursijas norisē!

Bebrēnieši ekskursijā uz  
Latvijas Televīziju

6. janvārī, Zvaigznes dienā, apritēja 
25 gadi kopš mācītājs Valdis Baltruks 
kalpo Kokneses, Aizkraukles un Jum-
pravas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā 
draudzē. Pirmajā janvāra svētdienā, 
Zvaigznes dienai veltītajā dievkalpoju-

mā, draudze sirsnīgi sveica savu mācītā-
ju nozīmīgajā jubilejā. 

„Dzīve un lūgšana ir divi nedalā-
mi jēdzieni,” svētrunā uzsvēra mācītājs. 
Viņš sacīja: „Kas paliek pāri pēc Zie-
massvētkiem, kad dāvanas izsaiņotas un 
svētki nosvinēti? Mums paliek Betlēmes 
zvaigzne, kas izstaro gaismu. Novēlu 

jums piedzīvot šo zvaigznes gaismu!” 
Viņš pats par savu misiju atzīst dot cil-
vēkiem ne tikai garīgu stiprinājumu. Tik 
daudzi Kokneses novada iedzīvotāji no 
mācītāja rokām saņēmuši maizes klaipi-
ņus, citas sadzīvei noderīgas lietas. Viņa 

sūtībā atbalsojas vārdi, ko daudzkārt 
mācītājs novēlējis baznīcēniem: „Palī-
dzējis vismazākajam, tu esi palīdzējis 
Dievam.” Saņemot ziedus un laba vēlē-
jumus, Valdis Baltruks pateicībā sacīja: 
„Ja nebūtu jūs, manai kalpošanai nebūtu 
jēgas, paldies, ka jūs esat!”

Sarmīte Rode

25 gadus nes sevī 
zvaigznes gaismu

Kokneses pagasta bibliotēkai ir 
jauka tradīcija veidot kopizstādes ar sa-
viem bibliotēkas apmeklētājiem. 

Kopā esam  priecājušies par visda-
žādākajām svecēm un svečturiem, cim-
du rakstiem, eņģeļiem…

Šogad, sākot ar janvāra otro pusi, 
veidosim kopā izstādi ar nedaudz citā-
du noskaņu - ar atskatu pagātnē! Izstā-

dei derēs viss, kam jau piemīt vēstures 
elpa - seni rokdarbi, priekšmeti, atmiņu 
pieraksti, dziesmu klades, fotogrāfijas, 
sadzīves lietas, apģērbu elementi…..!

Ar prieku gaidīsim eksponātus! 
Esiet aktīvi un atbalstiet!

Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Veidosim izstādi „Māju, lietu un 
cilvēku stāsti” 

Pateicība par godprātīgu darbu. 
Aizkraukles iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas inspektors Viktors 
Bešmenovs

Brīdis no ciemošanās Latvijas Televīzijā.

Koncertā Samāriešu apvienības 
pansionātā “Pārdaugava”.

Saņemot ziedus un laba vēlējumus no draudzes locekļiem, Valdis Baltruks 
pateicībā sacīja: „Ja nebūtu jūs, manai kalpošanai nebūtu jēgas, paldies,  

ka jūs esat!”

Kokneses pagasta bibliotēkā ap-
lūkojama Alises Krūmiņas un Esteres 
Vingres gleznu izstāde.

Aizvadītā gada 13.decembrī Kok-
neses pagasta bibliotēkā atklājām brī-
nišķīgu gleznu izstādi! Darbu autores 
ir 10 gadus jaunas mākslinieces - Alise 
Krūmiņa un Estere Vingre. Abas mei-

tenes mācās Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā un  jau četrus gadus apgūst 
gleznošanas prasmes pie skolotāja Alda 
Dobenberga. 

Mums prieks, ka meitenes bija ne-
atlaidīgas un ļoti vēlējās parādīt savus 
darbus. Jau mēnesi iepriekš tika veido-

ta izstādes afiša! Paldies meitenēm par 
uzdrošināšanos!

Zīmīgi, ka izstādi atklājām tieši Lū-
cijas dienā - tā simbolizē cerību, gaismu 
un labestību. Droši varu teikt, ka šī izstā-
de jau nesusi pozitīvas emocijas apmek-
lētājiem! Pirmās atsauksmes par jauno 
izstādi: skaisti, suppper, bāc, ….un arī 

delfīns, ziedi, ziema-vienreizēji!
Paldies vecākiem un skolotājam 

par atbalstu meiteņu radošajā pasaulē! 
Pozitīvā daudz - nāciet baudīt!

Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Alises  un Esteres gleznas izstādē 
Kokneses pagasta bibliotēkā

Paldies vecākiem un skolotājam Aldim Dobenbergam  par atbalstu meiteņu 
radošajā pasaulē!
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Aicinām interesentus uz biedrī-
bas "Baltaine" kopsapulci, kas notiks 
16.janvārī plkst.17.00 Kokneses kul-
tūras namā!

Pēc tam plkst.19.00 varēs izlocīt 
kājas Teņa dienas dančos.   Biedrība 
darbojas kopš 2013.gada pavasara. 

Galvenais mērķis ir saglabāt un 
kopt latviskās tradīcijas, svinot gads-
kārtas svētkus (Meteņus, Lielo dienu, 
Ūsiņus, Jāņus, Miķeļus, Mārtiņus, 
Ziemassvētkus) un turot latviskos 
godus (krustabas un vedības). Ir arī 

citi pasākumi, ko piedāvājam kokne-
siešiem, piemēram Kokneses Ziņģi, 
kas šogad notiks jau 4.reizi. 

Ja arī tu gribi nākt pulkā un 
darboties biedrībā "Baltaine", ja tev 
ir domas un idejas, ko vēl mēs visi 
kopā varētu paveikt, lai pašiem un 
arī citiem koknesiešiem dzīve kļūtu 
vēl interesantāka un saturīgāka, tad 
gaidām tevi uz biedrības kopsapulci 
16.janvārī! 

Inguna Žogota,
Biedrības "Baltaine" priekšsēdētāja

Biedrība "Baltaine"  
aicina nākt pulkā! 

Gluži vai vēja spārniem, aizli-
dojuši pieci gadi, kopš 2009. gada 
4. decembrī durvis vēra Iršu sporta 
halle. Atzīmējot šo notikumu, kat-
ru gadu decembrī notiek volejbola 
turnīrs vīriešu un sieviešu koman-
dām.

Sieviešu konkurencē šogad ne 
pats kuplākais komandu skaits, 
toties spēļu kvalitāte iespaidīga. 
Pirmo vietu diezgan pārliecinoši 
izcīnīja Ropažu meitenes – Sandra 
Ragozina, Kristīne Lece, Jana Bēr-
ziņa, Laima Lazdiņa, Zanda Mičule, 
Anda Mičule, Sanda Liepiņlauska, 
daudzas no kurām spēlē arī Baltijas 
līgā. Par pārējām vietām noritēja 
sīva cīņa, rezultātā otrās – Madona/ 
Heta meitenes, trešajā vietā – mā-
rupietes.

Arī vīriešu grupā meistarības 
līmenis ļoti audzis. Pagājušā gada 
uzvarētāji – ropažnieki, pat „neaiz-
sniedzās” līdz medaļām. Trešo vietu 
izcīnīja Vecbebru komanda, otrie 
– viesi noVecumnieku novada, bet 
uzvarētāju godā pirmoreiz turnīra 
pastāvēšanas vēsturē „Viadukts” no 
Jēkabpils – Aigars Ločmelis, Armīns 
Zirģelis, Raivo Vilks, Rihards Puķī-
tis, Andrejs Ivanovs, Toms Švans, 
Arvīds Ribickis.

Turnīra labākie spēlētāji – Vikto-
rija Zimeta, Sanda Ragozina, Gvido 
Kampāns, Toms Švans un Iršu pa-

gasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte 
svētku klinģerī iededza piecas salūta 
svecītes – tradīcijas Iršos turpinās!

Pateicos sacensību atbalstītājiem 
– Kokneses novada domei, SEB ban-
kai, firmai Mikas M- par saldo svei-
cienu katrai turnīra komandai.

Paldies Bebru pamatskolai un 
Jurija Tomaševska sportiskajai ģi-
menei, un kopdarba veicējiem Iršos 
– pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei, 
sacensību sekretārei Lībai Zuku-
lei, Dacei Grelei par noformējumu, 
tiesnešiem Modrim Liepiņlauskim, 
Guntim Lazdam, Dagnijai Grelei, 
Raivim Pālēnam, kā arī Kristīnei un 

Normundam Jirgeniem, mediķei Li-
dijai Slobodskojai, Pērses pamatsko-
las direktorei Gaļinai Krauklei par 
telpu izmantošanu un z/s Zemītes 
saimniecei Ivetai Hveckovičai!

Kārtējās sacensības Iršu hallē 
aizvadītas, bet necik tālu vairs nav 
arī 28. februāris, kad Iršos spēkiem 
mērosies volejbola veterāni no dažā-
diem Latvijas novadiem.

Zirga gadam aulekšiem aizauļo-
jot, novada ļaudīm novēlu sportisku, 
veselīgu, panākumiem bagātu 2015. 
gadu!

Dzintars Greļs,                      
 Sporta darba organizators Iršos  

Volejbola turnīrs halles „Irši” piecu 
gadu jubilejā

Aizvadītā gada nogalē Kokneses 
sporta centrā bija pulcējušies 26 galda 
tenisa spēlētāji dažādos sagatavotības 
līmeņos, lai cīnītos par medaļām Kok-
neses novada „Ielu sacensību 2015” 
galda tenisa turnīrā.

Vīriešu grupā pavisam pie galdiem 
izgāja 15 spēlētāji. Vispirms tika aizva-
dīts apakšgrupu turnīrs, kur tika no-
skaidroti 8 labākie, kas ieguva tiesības 
spēlēt izslēgšanas spēlēs. Vislabākais 

šoreiz izrādījās Aivis Ščerbinskis no 
Blaumaņa ielas komandas, kas finālā 
pārspēja Didzi Bērziņu no Bilstiņiem, 
bet spēlē par trešo vietu Nauris Kor-
klišs saspringtā mačā pieveica Antonu 
Kursīti. Tālākās vietās attiecīgi ierindo-
jās Ernests Skopāns, Oļegs Petjukevičs, 
Rihards Krauklis un Gustavs Grīslis.

Dāmu turnīrā 6 dalībnieču konku-
rencē vislabākā šoreiz Marija Andžā-
ne, otrā vieta Sanitai Šreiberei, bet tre-

šā – Ludmilai Maļikenai. Bērnu grupā 
piecu dalībnieku konkurencē triumfē-
ja Reinis Nungurs, aiz sevis atstājot Ati 
Āri un Oto Bērziņu.

Nākamās ielu sacensības notiks 
17. janvārī, kad risināsies telpu futbola 
turnīrs, bet 31.janvārī notiks netradi-
cionālo sporta veidu diena kopā ar ģi-
meņu sportiskajām aktivitātēm.

Informācija: Kokneses  
Sporta centrs

Aizvadītas „Ielu sacensības” galda tenisā

18.janvārī pie Kokneses sporta 
centra norisināsies Pasaules sniega 
dienas sportiskais pasākums, kurā 
aicināts piedalīties ikviens ziemas 
aktīvas atpūtas cienītājs. Sniega 
dienas sacensību daļa sāksies 11:00, 
bet dalībnieki aicināti ierasties jau 
ātrāk, lai iepazītos ar uzdevumiem 
un reģistrētos startiem. Dalībnieki 
arī aicināti ņemt līdzi ragavas, slēpes 
un citu ziemas inventāru, lai varētu 
labāk iesaistīties sportiskajās aktivi-
tātēs.

Galvenā Pasaules sniega dienas ak-
tivitāte būs BIATLONS, gan klasiskā 
veidolā, gan pielāgotā veidolā. Tāpēc 
sīkāk apstāstīsim par katru no biatlona 
veidiem, kuros norisināsies sacensības.

ĪSTAIS BIATLONS
Sacensības būs gandrīz kā īstajā 

biatlonā, ar šaušanu un soda apļiem. 
Trase būs salīdzinoši īsa, līdz ar to bi-
atlona sacensības būs īsts sprints. Tra-
se sastāvēs no 3 apļiem un 2 šaušanām, 
kā arī soda apļiem. Dalībnieki startēs 
pēc masu starta principa. Ja būs daudz 

dalībnieku, tad notiks arī finālsacen-
sības. Piedalīties var jebkurš startēt 
gribētājs.

ALTERNATĪVAIS BIATLONS 
KOMANDĀS (PA 2) AR 
RAGAVĀM

Tiem, kas neslēpo vai kuriem nav 
slēpju, šis būs īstais biatlons. Trase būs 
vēl īsākā nekā „Īstajā biatlonā”, slēpo-
šanas vietā būs jāvelk partneris raga-
vās. Trase sastāvēs no 3 apļiem un 2 
šaušanām, kā arī soda apļiem. Dalīb-
nieki startēs pēc masu starta principa. 
Ja būs daudz dalībnieku, tad notiks arī 
finālsacensības. Piedalīties var jebkurš 
startēt gribētājs, bet jāņem līdzi savas 
ragavas (vienas uz komandu).

ALTERNATĪVAIS BIATLONS AR 
SKRIEŠANU

Tiem, kas neslēpo un nevēlas star-
tēt kopā ar partneri, tiek piedāvāts 
pievarēt biatlona trasi skrienot. Trase 
būs tikpat īsa, kā biatlonā ar ragavām, 
slēpošanas vietā būs jāskrien. Trase 
sastāvēs no 3 apļiem un 2 šaušanām, 
kā arī soda apļiem. Dalībnieki startēs 

pēc masu starta principa. Ja būs daudz 
dalībnieku, tad notiks arī finālsacen-
sības. Piedalīties var jebkurš startēt 
gribētājs.

Tiem, kam būs par maz ar biat-
lonu, būs iespēja piedalīties ZIEMAS 
PĀRBAUDĪJUMĀ. Tā būs savirknētu 
uzdevumu stafete, kas domāta ko-
mandām (komandā 4 dalībnieki). Šajā 
pārbaudījumā aicināts piedalīties ik-
viens, bet komandai jāņem līdzi savas 
ragavas.

Tie, kam pārāk aktīvas atpūtas 
disciplīnas neiet pie sirds, varēs pieda-
līties SNIEGA MĀKSLAS uzdevumā, 
kur notiks dažādu mākslas darbu vei-
došana no sniega, kur labākos apbal-
vos īpaša žūrija.

SACENSĪBU PROGRAMMĀ 
IESPĒJAMI PAPILDINĀJUMI !

Tiksimies 18.janvārī, pie Kokneses 
sporta centra. Saģērbieties silti un no-
teikti atnāciet, nenožēlosiet! 

Neskaidrību gadījumā interesēties 
pa tālr. 29360940 vai rakstīt sporta-
centrs@koknese.lv 

Kokneses sporta centrs

3. un 4. janvārī Madonā, slē-
pošanas un biatlona sporta bāzē 
„Smeceres sils”, Latvijas labākie 
distanču slēpotāji, (dzimuši 1997. 
un 1998. gadā), atlases sacensībās 
cīnījās par piedalīšanos Eiropas 
Jaunatnes ziemas olipiādē, kas no 
25. līdz 30. janvārim notiks gan 
Lihtenšteinā, gan Austrijā. Latvijas 
izlases sastāvā olimpiādē startēs 
arī bebrēnietis Ralfs Eiduks.

Aizkraukles novada sporta sko-
las audzēknis, Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolas 11.klases skolnieks 
Ralfs Eiduks uzvarēja gan pirmajā 
sacensību dienā klasiskajā solī 7,5 
kilometru distancē, gan brīvajā stilā 
7,5 kilometru distancē sacensību ot-
rajā dienā. Iegūtās pirmās vietas at-
vērušas Ralfam ceļu uz nozīmīgajām 
Eiropas sacensībām. Kopā ar savu 
treneri Ingu Eiduku viņi jau 15. jan-
vārī devās uz sporta nometni Austri-
jā, lai veiksmīgi sagatavotos lielajam 
startam. 

3. janvārī turpat arī norisinājās 
Latvijas kausa izcīņas sacensības 

biatlonā, kurā spēkiem sacentās Lat-
vijas un Lietuvas sportisti. C grupā 
sprintā meitenēm, pārspējot lietu-
viešu sportistes, pārliecinoši uzvarē-
ja Aizkraukles novada sporta skolas 
audzēkne, Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 8. klases skolniece Patrī-
cija Eiduka.

Ralfam un Patrīcijai ar uzvarām 
sācies jaunais gads, tātad veiksme 
būs līdzās visu gadu! 

10. un 11. janvārī Priekuļos noti-
ka Latvijas čempionāta pirmā posma 
distanču slēpošana, kas reizē bija arī 
Starptautiskās slēpošanas federācijas 
(FIS) sacensības. Patrīcija Eiduka, 
startējot sieviešu konkurencē, piecu 
kilometru distancē klasiskajā stilā 
ieguva otro vietu, bet piecu kilomet-
ru brīvā stila distancē spraigā kon-
kurencē izcīnīja bronzas godalgu. 
Ralfs Eiduks V18 grupā klasiskajā 
distancē ieguva zelta, bet slidsolī 
sudraba medaļu. Labi veicās arī jau-
nākajam brālim Edijam, kurš V12 
vecuma grupā gan klasiskajā slēpo-
jumā, gan slidsolī ieguva trešo vietu.

Sarmīte Rode

Ar uzvarām sācies 
jaunais gads!

2014. gada nogalē, Otrajos 
Ziemassvētkos,  Aizkraukles no-
vada sporta hallē norisinājās 
gadskārtējais volejbola turnīrs 
“Piparkūku kauss”, kurš pēdē-
jos gadus ir veltīts Viļņa Plūmes 
piemiņai. Visi 2014. gada gada 
turnīra ienākumi — 280 eiro — 
tika ziedoti V.Plūmes piemiņas 
stipendijai, kas talantīgiem, taču 
trūcīgiem jauniešiem dod iespēju 
saņemt augstāko izglītību.

Aizvadītā gada 26. decembrī vi-
sas dienas garumā turnīrā piedalījās 
14 komandu, kas sacentās profesio-
nāļu un amatieru grupās. Vairākas 
komandas bija mērojušas garu ceļu 
no citām Latvijas pilsētām – Rīgas, 
Bauskas un Madonas.

Kā ierasts, komandas sastā-
vā spēlēja divas sievietes un divi 
vīrieši. Profesionāļu konkurencē 
piecu komandu cīņā uzvarēja vie-
nība “Melnie nezvēri”, kurā spēlēja 
Sanda Ragozina, Indra, Toms un 
Valts Benjavi. Otro vietu ieguva 
Artūra Plūmes pārstāvētā komanda 

“Čiekurastes”, tajā spēlēja arī Ilze 
un Sanda Liepiņlauskas un Aigars 
Auzembergs, savukārt trešie palika 
“Arivas” volejbolisti (Elīna Straut-
niece, Sanita Kuprašova, Igors Šer-
sts un Valērijs Makarovs).

Amatieru grupā labākie bija 
komandas “Vecbebri” spēlētāji — 
Māra un Jurijs Tomaševski, Elva Eg-
līte un Aivars Bambulis. Otro vietu 
ieguva apvienība “Rita” (Rita Rubu-
le, Viktorija Zimeta, Raivo Vilks un 
Edijs Sovetovs), bet trešo “Lai iet 
rūķi” volejbolisti (Iveta Rutkovska, 
Daila Jansone-Ieviņa, Vasilijs Tru-
sovs un Oļegs Uhvarkins).

Jau tradicionāli, godalgoto vie-
tu ieguvēji balvā saņēma piparkūku 
namiņus un komandas piemiņas 
fotogrāfijas.

Turpinot tradīciju, arī šogad visi 
volejbola entuziasti tiks gaidīti Aiz-
krauklē 26.decembrī. 

Vairāk par stipendiju var uzzi-
nāt stipendija.plume.lv, tur arī pie-
ejama fotogalerija no turnīra.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Plūme

Piparkūku kauss volejbolā 
papildina Viļņa Plūmes 
piemiņas stipendijas fondu

18. janvārī tiksimies Pasaules sniega 
dienas pasākumā!

Vienmēr smaidoši! Iršu jauniešu volejbolistu komanda.
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Olga Kļaviņa
lai smaržo 
pēc rudzu maizes

Lai Jaunais gads
Ir jauna asinsrite
Un spogulis,
Kur sevi ieraudzīt.
Lai veiksmīgāks
Un smaržo šogad tas
Pēc liepziediem
Un ceptas rudzu maizes!

Lai katrs vārds
Ir sevis analīze
Un atslēga
Ko mērķim parādīt.
Lai raženāks
Kā bija iepriekšējais,
Lai darbs ir rādītājs -
Lai nepazīstam raizes!

 
Pārdomas 
Cik steidzīgi prom aizskrēja šis gads,
Nozīmes to turēt nav nekādas,
Jo gads jau nav rokās putniņš mazs
Kā ilūzijās, kuras kādreiz rādās.

Tas drīzāk ir kāds turpinājums, vads,
Kas turas un nepazūd no dzīves,
Kur ierakstīts ir katrs teiktais vārds,
Kas lido visumā un jūtas brīvi.

Kad ciemos ierodas kāds tālāks rads,
Stāstīt gribās ar no iepriekšējā,
Tas beigās top kā labu ziņu vads,
Tas kļūst kā stāsts no kāda dzīves.

Gadus nenoturēt, paši aizskrien,
Tik paliek tas, ko prāts un jūtas tur,
Tos nepiesiet un arī neiesprostot,
Tie ir, kas mūsu dzīves guni kur!

         
MaiJa STEPĒNa
Vecais pulkstens
Skaita pēdējos soļus,
Jaunais gads pāršķirs
Jaunu lapu tūlīt...
Piedāvās katram savu laimi
Baltajā lapā sev ierakstīt.

Lai Jums nekad
Nepietrūkst laba,
Ik dienai ar prieku
Ko līdzi dot,
Iesākto pabeigt, cerēto satikt,
To, kas vēl tālumā, sagaidot.

Katrā sapnī,
Kas sapņots un izsapņots,
Vērtības zelta graudu rast,
Nolīst līdumu
Līduma dūmos,
Bagātu ražu izaudzēt prast!

***
Lai jums izdodas aiziet,
Lai jums izdodas palikt,
Lai jums izdodas satikt, 
Ja sirds to jums lūdz!
Lai jums izdodas panākt,
Lai jums izdodas sajust,
Cik mājas pavardā 
Uguns silta var būt.

Lai jums izdodas, mīļie, solīti tālāk,
Lai jums spēka pietiek augstāk kāpt,
Nepalikt pusceļa šaubās un neziņā,
Nezaudēt ilgas pēc tāluma slāpt.

JURiS SiliņŠ
Meža ceļš
Sniegs ārā snieg un puteņo.
Vējš augsto koku galus rausta,
Bet meža ceļu sapņaino
Skauj Dieva rokas lielā plauksta.

Te valda paradīzes miers:
No debesīm krīt sudrabnauda,
Ko iedams vientuļš ceļinieks,
Kā dāvanu no dabas bauda.

Viss nevēlamais sastindzis
Guļ apakš baltā sniega drānām.
Klāt Jaunais gads – tas atnācis
Ar cerībām tik trauslām, vārām.

Ak, ļaudis, kā man kāro sirds
Ar jums nest tālāk tautas krustu!
Lai Latvija kā saule mirdz
Un brīdī drūmā nepazustu!

ĀRiJa ĀRE
Baltā, klusā novakarē
Baltā, klusā novakarē,
Sniega pārslām krītot,
Ziema baltu dzeju raksta
Baltus vārdus bārstot.

Gaiši zilā mākoņvālā
Laimes zvaigznei krītot,
Ziema savus sapņus stāsta,
Like tiem sniegos lidot.

Lido sniega pārsliņas,
Ziemas vējus glāstot,
Baltā dzejas valodā
Mums par zvaigznēm stāstot.

***
Jaunais gads aizdedzis
Gaišas cerību sveces,
Ne uz galda, ne altāra licis,
Bet katram mums dvēselē dedzis.
Dedzis, lai spētu mēs sildīt,
Gaismu starot un tālāk sniegt.
Mēs visi tik dažādi esam,
Ejam, skrejam, līdzās dzīvojam.
Un katram mums pieder
Tik daudz gaismas,
Cik savās dvēselēs nesam.
Gads sniedzis mums cerību sveces,
Tās degsim sevī un sniegsim tālāk,
Darbus, rītus un vakarus sildot,
Ar gaismu un mīlestību 
Gadu piepildot.

SaRMĪTE RODE
veltījums voldemāram  
Jākobsonam
Visa dzīve ir kāpšana kalnā 
Vel, savu akmeni, vel. 
Cik spēka ir tavās delnās,
Cel, savu nesamo, cel.
Sirds kā liesmojoša guns
Tavās kalējdēla krūtīs.
Viens stars no zvaigznes
Baltam rītam sūtīts.
Tev pieder tas, ko mīli - 
Akmens – silts un dzīvs.
Pat aiziedams, tu paliksi,
Kā putns debesīs brīvs.

aNiTa liEPiņa
veltījums S.R.
Starp cilvēku un cilvēcību
spriegoju stīgas
un pacietīgi,
Pirms atskan simfonija,
klausos kā mācekļi čīgā.
Kamertonis man
klusuma dziedināts,
Stīgas ilgstoši atbalsojas.
Esmu vien skaņotājs…
Gadās pa kādai pārtrūkst,
skaņas aprautas savainojas.
Esmu vien skaņotājs
dzīvu un jūtīgu sirdi,
Sirdspukstu oktāvās
ieskaņojis dzirdi.

DZiDRa ČUMaKEviČa
Es novēlu...
Es pavadu bez nožēlas un skumjām,
It visu, ko līdzi aiznes vecais gads!
Gan prieku, bēdas, veiksmi,laimes 
mirkļus,
Kaut zinu visu mals pats laika rats!

Es lūkošos uz jauno cerībzvaigzni,
Ko līdzi solās atnest Jaunais gads!
Es balstīšos, kaut vienā gaismas 
starā,
Lai tumsā nemaldās mans biklais 
skats!

Es vēlos visiem solījumiem ticēt,
Jo jaunās vēsmās jauni sapņi 
dzimst.
Kā piepildīt tos, tas vien paša ziņā,
Kā atvarā sirds meklējumos grimst!

Es novēlu  ik katram just šos mirkļus,
Kad jaunās skaņās mūžu izdzied 
sirds!
Lai piepildās sen izlolotie sapņi,
Lai acīs asaras vien tik no prieka 
mirdz!

Lai katrā mājā valda miers un 
līksme,
Lai cilvēks cilvēkam ir brālis, draugs!
Lai ziedojoties sirds spēj mīlēt, cienīt,
Tad visiem Jaunais gads būs jauks!

AURA  aicina janvārī  - februārī 2015
JANVĀRIS
Trešdienās – 7., 14., 21., 28. janvārī -  manuālā  terapeita, dziednieka  Igora 
Civako  pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās programmu 
sastādīšana.           
Ceturtdienās – iespējams pierakstīties pie  masiera  Elgara Tiltiņa  
(veic klasisko masāžu). Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
10.01.pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas 3. kursa nodarbība. 
Praktiskā dziedniecība. Pasniedzējs Oskars Peipiņš. 
11.01. pl. 9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas 1.kursa nodarbība. 
FEN-ŠUI. Pasniedzēja  Monta Rozenbaha.
15.01. Dziednieces  Ingas  Pērles   pieņemšana (pēc iepriekšēja pieraksta ).  
Informācija pa t.: 22319558
17.01. Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  
atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).Dziedina  kaulu, locītavu, nervu 
slimības, strādā arī ar bērniem, noņem  rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz 
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa t. 26499913)
18.01. 10.30  Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars 
Oļegs Demidovs. Veidojam jaunu grupu Tradicionālā REIKI I pakāpes 
apgūšanai, kā arī var pieteikties nodarbībai „Meditācijas pamatu apguve“. 
Apjoms: 4 stundas. Pieteikties pa t.: 26178750).
20.01.  Dmitrija Guļajeva pieņemšana ( Dziedināšana ar mantru 
vibrācijām). Mantru meditācija. (Ieeja par ziedojumiem ). Lūdzam iepriekš 
sazināties pa tālr. 22319558
1.1. Pieņems dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balsta- kustību sistēmas, 
locītavu slimību gadījumos. (Iespējams iegādāties arī viņa grāmatu ). Iepriekš 
pieteikties pa t. 22319558
24.01.pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas 1.kursa  nodarbība. 
Artterapija. Pasniedzēja Rita  Zālīte.
25.01. pl. 9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas  3.kursa nodarbība. 
Homeopātija. Pasniedzēja  Maruta Skuška.
31.01. pl.9.00.  Valdis Svirskis.  Semināra „Cilvēka iekšējā pasaule, tās 
kopšana, dzīves sūtība“  5. nodarbība.   Informācija pa  pa t.: 22319558

FEBRUĀRIS
Trešdienās – 4., 11., 18., 25. februārī -  manuālā  terapeita, dziednieka  
Igora Civako  pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās 
programmu sastādīšana.  Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
01.02. pl. 11.00-14.30  Ci - gun  praktiskās nodarbības. Vadīs  Astrīda 
Pentele (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicināti visi interesenti. T.: 22319558
07.02.pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
08.02. pl. 9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
1.2. pieņems dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balsta- kustību sistēmas, 
locītavu slimību gadījumos. Iepriekš pieteikties pa t. 22319558
14.02..pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
15.02. pl. 9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
21.02. Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  
atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).Dziedina  kaulu, locītavu, nervu 
slimības, strādā arī ar bērniem, noņem  rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz 
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa t. 26499913)
22.02 . 10.30  Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars 
Oļegs Demidovs. 
28.02. Limbažu dziednieces Rutas  Erdmanes  lekcija. Laipni aicinām visus 
interesentus! Iepriekš pieteikties pa t. 22319558
Trešdienās  pie mums var iegādāties Latvijas firmu „ES-SAULE“ 
dziednieciskās eļļas, uztura bagātinātājus, pasūtīt „PLANTA“ attīrošos pēdu 
plāksterus, firmu „ELIĒR“, „AMWAY“, „NEWAYS“ produkciju. Tālrunis 
pasūtījumiem: 26386251 (Daina) 
 „AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā:  
http://centrsaura.wix.com/aura   
Tur atrodama pati aktuālākā informācija. Par ierosinājumiem  varat rakstīt arī 
uz  e-pastu: centrs.aura@inbox.lv vai zvanīt:  
t.:  22319558,  26386251, 29193931.   
Laipni gaidām mūsu centrā!

Dzejas lappuse

Radošās apvienības “Mazā taka” autoru sveiciens Jaunajā gadā!

ŪdenS aerobikaS nodarbībaS kokneSeS Sporta centrā
Kokneses sporta centrā ūdens aerobikas nodarbības 

ceturtdienās un svētdienās sākas pulksten 18. 
Nodarbību vispārējie mērķi ir:

sirds asinsvadu sistēmas nostiprināšana;
ķermeņa muskuļu veidošana un nostiprināšana;

locītavu kustību uzlabošana.
Uz ūdens aerobikas nodarbībām aicina Alla, T. 29121154.

Nepaejiet garām!
Veikalā,  Lāčplēša ielā 1-31, Koknesē 

ziemas preču pievedums: 
kombinezoni, džemperi, cimdi, cepures. Plašā izvēlē dzija 

rokdarbniecēm. Elektroprecēm bezprocentu kredīts, garantijas 
un piegāde. Veikala darbalaiks darbadienās: 9-14; 16-18, 

sestdienās 9-14. Nepaejiet garām, ienāciet!

SlUdinājUmS
Sākot ar 2015.gada 5.janvāri, 
bebros, „papardēs”, 2. stāvā veikala darba laiks  
katru darba dienu no plst. 9.00-15.00 un katra mēneša 
pirmajā un trešajā sestdienā darba laiks no plkst. 9.00-13.00. 
Esiet laipni gaidīti!
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Bet, kamēr liesmai pa spēkam
Mūžīgai naktij spītēt, -
Neaizmirsīsim izauklēt
Mazu svecīti, svečulēnu,
Vienu bižainu meitenīti,
Vienu spriganu zēnu.
Ā.Elksne

KoKneses novada 
dzimtsaraKstu nodaļā 
2014. gada decembrī
reģistrēti 4 jaundzimušie: 

Keita, Sāra, Melānija un 
Maikls.

sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus un vecvecākus!

KOKNESES NOvada vēStiS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite, tālr.: 26164508, e–pasts: anita.smite@koknese.lv; S. Rode, tālr.: 29619832, e–pasts: sarmite.rode@koknese.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Kokneses Novada Vēstis” obligāta.

Iespiests SIA “Erante”, www.erante.lv

23. janvārī 
plkst. 19.00

Arvīda Krieva filma. FREIMIS. Mārtiņš Freimanis.  
Ieeja: 2 euro, ziedojums Mārtiņa Freimaņa fondam. 

Kokneses kultūras 
namā

24. janvārī 
plkst. 12.00 Ziemas prieki, sagaidot V. Jākobsona 116. dzimšanas dienu. Bebros,  

Mežaparka estrādē

30. janvārī 
plkst.19.00

Izrāde “DZEJNIECE. Mirdzas Ķempes mīlestība.”  
Lomās: Raimonda Vazdika, Andris Bulis, Ģirts Šolis.  

Ieeja: 6 euro, 7 euro (iepriekšpārdošanā), izrādes dienā dārgāk.

Kokneses kultūras 
namā

16. janvārī 
plkst. 19.00 Teņa dienas danču vakars. Kokneses kultūras 

namā
16. janvārī 

plkst. 19.00
Vietalvas amatierteātra izrāde: Neretieša komēdija “MĪLAS MOKĀS ĻAUDIS LOKĀS”,  

režisore Agita Lindenberga. Ieeja par ziedojumiem. Bebru pamatskolā

6. februārī 
plkst. 16.00 Meteņi Kokneses “Būnīšos”. mājas “Būnīši”, 

Kokneses pag.
14. februārī 
plkst. 19.00 Valentīndienas koncerts. Piedalīsies Kokneses novada pašdarbnieki. Iršu klubā

14. februārī 
plkst.22.00 Balle. (Sīkāka informācija afišās) Iršu klubā

15. februārī 
plkst. 12.00

Daudzevas amatierteātris rādīs viencēlienus iz mūsu dzīves. Mārtiņš Zīverts 
“DIVKAUJA” un Anna Brigadere “ČAUKSTENES”. Režisore Inguna Strazdiņa. 

Ieeja par ziedojumiem.
Bebros, VPIV zālē

15. februārī 
plkst. 15.00

Daudzevas amatierteātris rādīs viencēlienus iz mūsu dzīves. Mārtiņš Zīverts 
“DIVKAUJA” un Anna Brigaders “ČAUKSTENES”. Režisore Inguna Strazdiņa. 

Ieeja par ziedojumiem.

Kokneses kultūras 
namā

21. februārī 
plkst. 21.00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “TĒRVETE”.  
Ieejas maksa:5 euro, pasākuma dienā 7 euro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu 

rezervēšana kultūras namā. Rezervētās biļetes jāizpērk līdz 15. februārim.

Kokneses kultūras 
namā

6. martā 
plkst. 22:00

Balle „Mēs tiekamies martā…”  Kopā ar grupu „Kreisais pagrieziens”  
Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz 4. martam. Ieejas biļetes cena 4 EUR. Informāciju 

par pasākumu saņemsiet pie kultūras darba organizatores I. Riekstiņas, Tel. 28377943
Iršu klubā

7.martā 
plkst. 17.00

Koncerts “VIENU BALTU BRĪDI TU MAN SKANĒT LIEC”.  
Piedalās: Kokneses pūtēju orķestris un kori.

Kokneses kultūras 
namā

8.martā 
plkst. 15.00

Baltinavas amatieru teātra “Pallādas” izrāde “ONTANS i PLĀŠNĪKI (ekstrasensi)”. 
Ieejas maksa: 3 eiro, izrādes dienā 4 eiro.  

Biļešu iepriekšpārdošana Kokneses kultūras nama kasē.

Kokneses kultūras 
namā

20. martā 
plkst. 19.00

KONCERTS. Dzied un spēlē grupa„RUMBAS KVARTETS” no Kuldīgas.  
Ieejas maksa: 5 eiro, senioriem 4 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana. 

Kokneses kultūras 
namā.

Kultūras pasākumu plāns

līdZjŪtības
Ņem, mana dzimtenes zeme,
Ņem visu, kas man ir bijis,
Kas tavos baltos lielceļos
No manis vēl neizlijis.
Ā. Elksne

izsakām līdzjūtību valta Puriņa 
tuviniekiem, viņu mūžībā 

pavadot.
Kokneses novada politiski 

represēto nodaļas biedri

Šajā vietā gan zeme, gan debesis
Ieliek rokās mūžībai tevi,
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem
Par labo un skaisto, ko devi.
/K.Apškrūma/

izsakām visdziļāko līdzjūtību 
jāzepa berga tuviniekiem.
Iršu pagasta pensionāru klubiņš 

“Vālodzīte”

Saņem labā Zemes mate
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
/Latv.t.dz./

mūsu klusa līdzjūtība viktorijas 
Kuzminas tuviniekiem.

Iršu pagasta pensionāru klubiņš 
“Vālodzīte”

Lai tev dzimtās zemes vēji 
Klusu miera dziesmu dzied. 
(J. Silazars)

izsakām līdzjūtību ritas āriņas 
tuviniekiem, viņu mūžībā 

pavadot. 
Bebru pagasta pensionāru padome 

”Mārtiņroze”

Pieminām aiZsaulĒ 
aiZGājuŠos
Tik nemanāmi, klusi
Mana zvaigznīte dzisa.
J.Osmanis

2014. gada decembrī Mūžībā 
pavadīti:

ermīna āriņa (1920.g.)
jānis osis (1944.g.)
valts Puriņš (1928.g.)
roberts radziņš (1930.g.)
viKtorija Kuzmina (1925.g.)

izsakām līdzjūtību  
tuviniekiem.

Laimīgs, kas tic savam sapnim,
Saule tam nenoriet.
Arī ziemas gaisā
Vasaras puķes tam zied.
K. Skalbe

skaistās dzīves gadskārtās 
sveicam janvārī dzimušos 
jubilārus:

liju māru dandēnu
lību zukuli
lidiju milsonu

Kokneses novada politiski 
represēto nodaļas biedri

29. janvārī plkst. 16.00  
SIA „Kokneses Komunālie pakalojumi”  
telpās uz tikšanos aicināti Kokneses daudzdzīvokļu  
māju vecākie un iedzīvotāji.

Pēc iedzīvotāju lūguma turpmāk ar 
avīzes starpniecību sveiksim mūsu 
novada vecļaudis apaļās un dižās 
dzīves jubilejās!

Gadus neaizputina sniegi.
Cauri puteņiem gadi iet.
Brīžiem skaudri. Un brīžiem liegi.
Kādreiz nosarmo. Citreiz zied.
Gadi, gadi! Jūs vēja pūsmas,
Kam cauri sirdi tā patīk skriet.
Jūs kā Daugavas viļņi plūsmas,
Kurās saule uzlec un riet.
/A. Vējāns/

stipras veselības un laimes 
vēlējumi janvārī dzimušajiem 
jubilāriem!

KoKneses Pagastā
91 gada jubilejā
Broņislavai Graudiņai
90 gados
Ārija Kalniņai
Anastasijai Kuzminai
Līvijai Blesei
Aleksandrinai Gudai
Antoņinai Daugavietei
85 gados
Leontīnai Ločmelei
80 gados
Mistrīdijai Kalvītei-Bečai
75 gados
Zentai Grieķerei
Leontijai Korklišai
Jānim Biķerniekam
70 gados
Helēnai Ancānei
Evai Golovačai
Valdim Kalniņam
Ērikam Paeglem
65 gados
Ignatijam Kotovam
Ērikam Rubenam

iršu Pagastā 
dižajā 96 gadu jubilejā
Kazimirinai Pļenkovai 

bebru Pagastā
91 gada jubilejā
Marijai Kotovičai 
65 gados
Česlavam Kotovičam 
Modrim Puniņam 
70 gados
Uldim Straumem.

„Zirga gada nogalē iegādājāmies 
trešo zirdziņu, bet gaidot jauno Ka-
zas gadu, mūsu sētā  Ziemassvētku 
laikā no Daugavas otra krasta ieradās 
13 kaziņas un āzis!” – smaidot stās-
ta koknesiete Ilona Miglāne. Draugi 
smej, ka Miglānu ģimene dzīvo un 
saimnieko saskaņā ar horoskopiem! 

Ilona un Andris Miglāni ir dzi-
muši koknesieši, jau četrus gadus 
viņi dzīvo un saimnieko „Rijnieku” 
sētā Daugavas krastā. Vēl pirms pā-
ris gadiem viņi nav domājuši par 
zirgu turēšanu. Ilona teic:„Viss sākās 
ar jaunākā dēla Tomasa aizraušanos 
ar zirgiem, kad zēns cītīgi apmeklēja  
jāšanas nodarbības pie pieredzējušās 
treneres Mārītes Visockas. Tomass ļoti 
vēlējās, lai viņam būtu savs zirgs. At-
minos, kā 2012. gada rudenī sasaucām 
ģimenes sapulci, kurā Tomasa vēlmi 
atbalstīja tētis. Dēls jau internetā bija 
nolūkojis ķēvi Ričmondu, par kuru 
teica: „Tas ir mans zirgs!” Tā mūsu sētā 
ienāca sporta zirgs Ričmonda. Mums 
nebija nekādas iepriekšējas pieredzes 
zirgu audzēšanā un kopšanā, lasījām li-
teratūru, tikāmies ar speciālistiem. Vēl 
pēc gada, 2013. gada rudenī, kad ie-
saistījāmies projektā „Zirgu stacija”, sa-
pratām, ka mums būs nepieciešams vēl 
viens zirgs, jo atšķirībā no Ričmondas, 
bija vajadzīgs zirgs, kurš velk ratus un 
nebaidās no mašīnām. Tā mūsu zirgu 
stallis kļuva par mājām Lisai. Pagājuša-
jā gada rudenī, kad bija pagājusi „Zirgu 
stacijas” pirmā sezona, diviem zirgiem 
pievienojās trešais - Agrija. “Par valsts 
iedzīvotāju dzīves līmeni var spriest 
pēc zirgu skaita, jo vairāk zirgu, jo la-

bāk dzīvo cilvēki. Latvijā kopumā zir-
gu skaits samazinās, no 35 tūkstošiem 
1980.gadā līdz aptuveni 12 tūkstošiem 
2011.gadā. Kokneses novads ir tā lai-
mīgā vieta, kur iedzīvotāji zirgus var re-
dzēt, izbraukt ar pajūgu vai izvizināties 
ar ragavām,” teic Andris Miglāns.

Par kaziņu saimes ierašanos „Rijnie-
ku” saimniecei arī savs stāsts. Pagājušā 
gada augustā viņa vīram ieminējusies, 
ka saimniecības krūmainajās pļavās 
labi noderētu kādas divas kaziņas. Īsi 
pirms Ziemassvētkiem Ilonai pazva-
nījusi pazīstama koknesiete ar vaicāju-
mu, vai viņu sētā neatrastos vieta kazu 
pulciņam. Kāda sieviete Seces pagastā 
zaudējusi dzīvesbiedru  un viena saviem 
spēkiem vairs netiek galā ar saimniecī-
bu, tāpēc no kazām ir jāšķiras, bet citus 
saimniekus atrast nevarot. Ilona stāsta: 
„Ilgi domāju, kāds gan būs kaziņu tālā-
kais liktenis. Kurš par viņām uzņemsies 

rūpes? Nolēmu, paņemsim kazas kaut 
uz laiku, tad izdomāsim ko darīt. Zie-
massvētku nedēļā 13 kaziņas ar savu 
barvedi pārvedām uz „Rijniekiem”. Iz-
rādās, ka zirgiem ir labvēlīgi atrasties 
vienā mājvietā ar kazām. Šobrīd kaziņas 
nav slaucamas. Ilona smej: „Es tāpat kā 
Skārleta par to domāšu rīt, jeb šajā ga-
dījumā  - martā, kad mans rīts noteikti 
sāksies krietni agrāk. Dzīve arvien sagā-
dā jaunus izaicinājumus un es tiem ļau-
jos! Tagad ar interesi studēju literatūru 
par kazkopību. Pa šo laiku esmu pārlie-
cinājusies, cik kaziņas ir uzticīgas, gud-
ras un inteliģentas! Esmu dzimusi Kazas 
gadā un nu varu teikt: pie Kazas atnāca 
kaziņas, un daudzumā ir spēks! Ja kāds 
vēlas, var pieteikties un kļūt par kazlēna 
vai kaziņas īpašnieku!” Lai darbīgajiem 
„Rijnieku” saimniekiem veiksmi Jauna-
jā gadā atnes šī gada vēstneses – kaziņas!

Sarmīte Rode

Kazas gadā „Rijnieku”  
sētā augs kaziņu saime

Apsveikums

Sveicam!


