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KOKNESES
Vienreiz gadā sirds iet laimei meklēt pēdas, tic zaļai cerībai, tic baltam zvaigznes staram. /S.Kaldupe/

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un pa baltiem lielceļiem 
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
/I. Ziedonis/

No jauna mēs ejam pretim Jaunajam gadam–
Kā vienmēr – smaidot, dziedot, gaidot,
Gaidot brīnumu kādu,
Gaidot ko jaunu un neparastu,
Gaidot laimi un mīlestību,
Gaidot svētkus un saticību.
No jauna mēs izejam pretim Jaunajam gadam –
Gaišākam, labākam, savādākam.

Lai nezūd Ziemassvētku gaišums un piepildās Jaunā gada sapņi! Lai 
labvēlīgs, enerģisks un darbīgs 2015.gads!

Ilze Pabērza, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja

Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, šis ir laiks ar noslēpumaina 
brīnuma gaidīšanu, laiks, kad ģimenes grib pulcēties, būt kopā ar saviem 

mīļajiem piparkūku smaržas apvīti, laiks, lai nedaudz piestātu 
savā straujajā skrējienā.

Novēlu  visiem novada ļaudīm gaišus, mīļus un neaizmirstamus 
Ziemassvētkus, lai Jaunajā gadā  piepildās visas vēlēšanās, sapņi un 

cerības, lai šie svētki sniedz atkal spēku turpināt iesākto un  prieku visā, 
ko spējam padarīt, laimi visā, ko spējam paturēt un izdzīvot. 

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība uz jauniem dar-
biem, uz jauniem sapņiem. Priecīgus svētkus!

Raina Līcīte, Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 

Sagaidot otro Adventi, svētku 
rotā tērptajā Kokneses tirgus lau-
kumā mājvietu radusi arī grezna 
svētku egle. "Tā spīdēs krāsaini! 
Eglītei būs zaļas lampiņas! Tā būs 
gaiša un koša!" ar dažādiem mazo 
un lielo koknesiešu minējumiem 5. 
decembra vakarā kopīgi sagaidīta 
eglītes iedegšana. Tagad krāšņā eg-
līte, kuras zarus rotā gan eņģeļi, gan 
zvaigznītes un bumbas, laistās arī 
spožām, zilām gaismiņām. Katru 
vakaru tā iepriecinās gan koknesie-
šu, gan garāmbraucējus.

Priecājoties par eglītes iedeg-
šanu un svētku tuvošanos, īpašu 
noskaņu radīja Druvja Andrikso-
na audzēkņu balsis, kuri izdziedāja 
skaistākās Ziemassvētku melodijas.

Katra atnācēja vēderpriekam 
tika Bluķienes skābo kāpostu zupa, 
bet turpat tirgus laukumā liela pie-
krišana bija īstiem mākslas dar-
biem –   Ķeipeniešu Ziemassvētku 
piparkūkām. Tikmēr lielākie tirgus 
apmeklētāji, gatavojoties svētkiem, tir-
dziņā varēja iegādāties pinumus, koka 
darinājumus un adījumus.

Neizpalika arī kopīgas rotaļas, Ad-
venta vainaga dekorēšana un pat šūpo-
šanās!!!

Koknesieši noteikti ir gatavi gada 

visgaišākajiem 
svētkiem – ielas 
tērptas spožos 
rotājumos, tiek 
posti pagalmi, 

kur top svētku dekorācijas!
"Lai visiem priecīgs un gaišs šis 

svētku gaidīšanas laiks," visiem novada 
iedzīvotājiem vēl domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris.

Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

16. novembrī  Kokneses kultūras namā Latvijas valsts dibināšanas 96. 
gadadienai veltītā svinīgā pasākumā „Tu esi Latvija” sveicām jaunos Kokneses 

novada Goda pilsoņus 2014. gadā.  No kreisās: Dace Nebēdniece, Līvija 
Reinberga, Jānis Bērziņš, Sarmīte Rode, Gaļina Kraukle.  Arī turpmāk tikpat 

nesavtīgi darboties viņiem novēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris. Par pasākuma norisi lasiet 6. lpp.

Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks 
un brīdis līdz gadu 
mijai rosina pār-
domām – kāds 
mūsu atmiņās un 
novada vēsturē 

paliks 2014. gads? Paveikts daudz no-
zīmīgu darbu, svinēti svētki, dzimušas 
jaunas tradīcijas – Kokneses novadā 
dzīve ritējusi strauji un interesanti.

Mums ir ar ko lepoties, tādēļ ar lie-
lu atbildību un cieņu saku – mūsu lie-
lākā bagātība ir novada cilvēki. Sirsnīgs 
paldies visiem, kas ar savu godprātīgo 
darbu palīdz uzplaukt Kokneses nova-
dam! Prieks dzirdēt no iedzīvotājiem 
un ciemiņiem atzinīgus vārdus par 
to, kā Koknese kļūst arvien zaļāka un 
sakoptāka! Šovasar Kokneses centrā 
patīkami priecēja ar radošu iedvesmu 
izveidotie puķu stādījumi un kompozī-
cijas. Paldies par izdomu un māku ra-
dīt skaistumu Kokneses novada domes 
Komunālās nodaļas darbiniekiem! Ar 
tikpat lielu entuziasmu darbojas ļaudis 
Bebru un Iršu pagastā. Viņi neļauj zust 
aizmirstībā savam kultūrvēstures man-
tojumam. Pie Iršu klēts izveidots atpū-
tas laukums – vieta, kur iršēniešiem 
pulcēties kultūras pasākumos. Bebros 
veiksmīgi pabeigta Vecbebru muižas 
kungu mājas teritorijas labiekārtošana. 

Šajā gadā kopīgiem spēkiem pa-
veiktais Kokneses novadā ir ieguldī-
jums mūsu nākotnē. Viena no mūsu 
novada attīstības prioritātēm ir izglī-
tība. Tāpat kā iepriekšējos gadus liels 
darbs un līdzekļi ieguldīti novada iz-
glītības iestādēs. Tas ir plānots un veik-
smīgs Kokneses novada Attīstības no-
daļas darbs Eiropas Savienības projek-
tu īstenošanā. Jaunu veidolu ieguvusi 
Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde 
„Gundega”, noslēgušies vērienīgie būv-
darbi Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
lā. Mūsu mērķis ir lai jaunā paaudze 
saņem kvalitatīvu izglītību, ko nodroši-
na arī modernu mūsdienu tehnoloģiju 
pieejamība. To apliecina šopavasar at-
klātā „Samsung” digitālā mācību kla-
se Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. 
Mazie koknesieši un viņu vecāki  atzi-
nīgi novērtējuši ilgi gaidīto un šogad 
atklāto bērnu rotaļu laukumu. Pērses 
pamatskolā atklāta atjaunota moderna 
ēdamzāle. Mūsu novadā aug talantīga 
jaunā paaudze, to apliecina skolēnu un 
jauniešu sasniegumi mācībās, mūzikā, 
sportā, uzņēmējdarbībā.

Liels ieguvums koknesiešiem būs 
Šķeldas katlu mājas modernizācijas 
projekta īstenošana. Arī turpmāk mak-
simāli centīsimies piesaistīt Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus jau-

najā plānošanas periodā.
Esmu pārliecināts, ka  darbavietas 

ir pamatu pamats, lai vietai piesaistītu 
iedzīvotājus. Tāpēc meklējam iespējas, 
kā varētu veicināt  uzņēmējdarbību. 
Esam apzinājuši Kokneses  rūpniecības 
zonas priekšrocības un trūkumus, kas 
jānovērš, lai radītu uzņēmējdarbībai 
piemērotu vidi. Virziens, kurā mūsu 
novads varētu attīstīt uzņēmējdarbību, 
ir Pļaviņu HES ūdenskrātuves apsaim-
niekošana. Lai novadā rosinātu jaunus 
uzņēmējdarbības entuziastus, kuriem 
ir labas idejas, bet nav iespēju un piere-
dzes, pašvaldība bija izsludinājusi  biz-
nesa ideju konkursu. 

Mums racionāli jāizmanto tās ba-
gātības, kas mums pieder. Ar lepnumu 
un kā piemēru varu minēt mūsu no-
vada lauksaimniekus, kuru paveiktais 
sasniedzis Eiropas līmeni. 

Mūsu novadā allaž godā celtas tau-
tas mākslas tradīcijas. Kokneses paš-
darbības kolektīvi šovasar piedalījās 
34.starptautiskajās Hanzas dienās, un 
Hanzas karalistē Lībekā pārstāvēja savu 
Koknesi, savu Latviju. Priecājamies, ka 
šogad lieliski izdevās noorganizēt Kok-
neses novada svētkus un dzima jauna 
tradīcija – jauno novadnieku un viņu 
vecāku godināšana. Mums katram 
atmiņā paliks sev nozīmīgi notikumi 
šajā gadā. Domāju, ka daudzi atcerē-
sies tūrisma sezonas atklāšanu ar Sama 
modināšanas svētkiem un Tvīda brau-
cienu, ar pirmo Muzeju nakts pasāku-
mu Kokneses pilsdrupās. „Kokneses 
Tūrisma centrs” šogad svinēja 15 darba 
gadu jubileju. Aktīvās atpūtas cienītāji 
noteikti no šī rudens atcerēsies KTC 
rīkoto pirmo velo tūri pa Kokneses no-
vadu! Varam ar lepnumu sacīt – Kok-
neses novads dzīvo ar iedvesmu un 
radošu garu!

Par mūsu novada logo kļuvuši vār-
di: Koknese – Latvijas sirds, bet  Likteņ-
dārzs ir kļuvis par mūsu novada īpašu 
simbolu. Likteņdārzam šī ir bijusi veik-
smīga un bagāta sezona. Latvijas sirds 
vietā ar mūsu kopīgiem spēkiem top 
dāvana Latvijas valsts simtgadei.

Lai šajos Ziemassvētkos pie mums 
visiem atnāk brīnums – atklāsme par 
tām bagātībām, kas rodamas mūsos 
pašos. Atklāsme par to, ko mēs katrs 
varam darīt labu savai ģimenei, tuvi-
niekiem, savam pagastam, novadam 
un savai valstij. 

Ar pateicību pieminēsim visu labo, 
kas mūsu dzīvē noticis šajā gadā un 
ticēsim – Jaunais gads nāks ar laimes 
zvaigzni rokā!

Dainis Vingris,
Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs

Dedzi spoži, dedzi gaiši 
Ziemassvētku eglīte!

Lieli un mazi 
koknesieši 
bija kopā 

Ziemassvētku 
eglītes 

iedegšanas 
brīdī.

Par tradīciju kļuvusi 
Bluķienes skābo kāpostu 
zupas baudīšana.

Mūsu sirds darbi 
Kokneses novadā

Mīlestības, miera un ģimeniska siltuma 
pilnus Ziemassvētkus!

Veiksmīgu, veselīgu un bagātīgu 2015. gadu!
Kokneses novada pašvaldības 

un domes deputātu vārdā novēl
Dainis Vingris, 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Esiet sveicināti laikā, kad esam 
ceļā uz gaismu! Vai apzināmies, cik 
patiesībā skaists ir brīdis pirms gais-
mas, pirms kāda gaidīta notikuma 
un to, ka mēs paši ar savām laba-
jām domām spējam iedegt gaismu 
sev apkārt? Svētku prieks paslēpies 
kādas spoži iedegtas egles galotnē, 
rūķa sejiņā, ko darinājušas bērna 
rokas, katrā mazā sveces liesmiņā, 
ko iededzam sev krūtīs, ticot, mīlot 
un gaidot.

Katram gadam ir savs laimes 
brīdis, arī no šī gada paņemsim līdzi 
tos brīžus, kas dāvājuši prieku un 
gandarījumu. Katram gadam ir savs 
svētvakars, pār kura slieksni kāpjot, 
atkal no jauna gribas ticēt, ka šogad 
nepiepildītais nākamajā gadā atnāks  
pie mums kā jauna cerība un solī-
jums.

Ja vislielākajā svētku eglē mēs 
kā krāsainas gaismas virtenes varētu 
ievīt savus labo domu vēlējumus, tā 
būtu visskaistākā svētku vēstnese! 
Mācīsimies arī mēs no mūžzaļā Zie-
massvētku koka sīkstumu un pacie-
tību, un mums viss izdosies!

Mūsu avīzes lappusēs sastap-
siet daudz sirsnīgu vēlējumu un 
pateicības cilvēkiem, kas šajā gadā 
daudz paveikuši un iedvesmojuši 
citus darīt labu. Jau desmito reizi 
izskanējis starptautiskais Pētera 
Čaikovska klaviermūzikas jauno 
izpildītāju konkurss. Paldies Kok-
neses mūzikas skolas direktorei Sil-
vijai Cīrulei par lielo ieguldījumu, 
lai jaunie mūzikas talanti satiktos 
tieši Koknesē! Stāstām par to, kā 
ziemas saulgriežus sagaida kok-
nesiešu Solvitas un Ulda Bērziņu 
ģimenē, kur goda vietā ir latviešu 
tautas dziesma un mūsu latviskās 
kultūras vērtības.

Ziemassvētki atnāk mirklī, kad 
esam kādu iepriecinājuši, piedevuši, 
sasildījuši savas dvēseles gaismā. 

Pateiksimies katrs sev par visu 
labo šajā gadā un, veroties zvaigžņo-
tās debesīs, vēlēsimies, lai veiksmīgs  
un laimīgs Jaunais 2015. gads!

Anita Šmite, Sarmīte Rode
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2014.gada 26.novembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju 

par Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļas darbu (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

1.2. Veidojot 2015.gada budžetu 
izskatīt iespēju ieplānot fi nanšu 
līdzekļus:

1.2.1. apskaņošanas aparatūras 
ie gādei laulību ceremoniju ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas kvalitātes 
uzlabošanai;

1.2.2. novada jaundzimušo sveik-
šanas tradīcijas turpināšanai.

1.3.Risināt jautājumu par pat-
stāvīgām telpām laulību un citām 
svinīgām ceremonijām.

1.4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada domes arhīva 
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par  tūrisma attīstību novadā (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv).

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras” Kokne-
ses Tūrisma centrs” darbu 2014.gada 
3.ceturkšņos (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par pašvaldības aģentūras” Kokne-
ses Sporta centrs” darbu 2014.gada 
3.ceturkšņos (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

5. Piņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses apvienotās pašvaldību 
būvvaldes darbu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

6.1. Apstiprināt savstarpējo 
norēķinu aprēķinu Kokneses novada 
apvienotās pašvaldību būvvaldes 
uzturēšanas izmaksu segšanai 2015. 
gadam (informācija mājas lapā www.
koknese.lv). 

6.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, 
Neretas, Skrīveru un Jaunjelgavas no-
vadu pašvaldībām.

6.3. Atbilstoši Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 45. un 46. pantam 
Pļaviņu, Neretas, Skrīveru un Jaunjel-
gavas novadu pašvaldības slēdz 
deleģēšanas līgumu ar Kokneses no-
vada domi.

6.4. Gadījumā, ja tiek paplašināts 
darba apjoms un funkcijas, būvvaldes 

uzturēšanas izmaksas var tikt 
palielinātas. 

7.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 15 
„Par grozījumiem Kokneses novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.1 
„Par pašvaldības budžetiem 2014.gad-
am”” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

7.2. Saistošos noteikumus trīs die-
nu laikā, pēc to parakstīšanas elek-
troniski nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.   

7.3. Saistošie noteikumi publicējami 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv  un stājas spēkā nākošajā dienā pēc 
to parakstīšanas.

8.1. Ar 2014.gada 1.decembri 
Kokneses novada domes deputātu Jāni 
Krūmiņu ievēlēt par Kokneses novada 
domes Finanšu un attīstības pastāvīgās 
komitejas locekli.

8.2.1. Atcelt Kokneses novada 
domes 2013.gada 28.augusta lēmuma 
Nr.6.1.”Par komisiju izveidošanu” 1.4 
punktu par Mantas vērtēšanas un ob-
jektu apsekošanas komisiju.

8.2.2. Ar 2014.gada 1.decembri iz-
veidot Kokneses novada domes Man-
tas vērtēšanas un objektu apsekošanas 
komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Ilmārs 
Klaužs– novada domes izpilddirektors;

Komisijas sekretāre, komisijas lo-
cekle: Ita Lejiņa – Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja;

Komisijas locekļi: Elita Ģēģere – 
nekustamā īpašuma speciāliste; Dace 
Kļaviņa – galvenās grāmatvedes viet-
niece.

8.3. Ar 2014.gada 26.novembri iz-
veidot Komisiju lēmumu pieņemšanai 
par lauksaimniecības zemes iegūšanu 
īpašumā šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Elita Ģē-
ģere – Kokneses novada domes nekus-
tamā īpašuma speciāliste;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Ineta Sproģe – novada domes ekono-
miste

Komisijas locekļi: Aija Āriņa – no-
dokļu inspektore; Gunita Majore – dar-
ba aizsardzības speciāliste; Ilze Pabērza 
– Bebru pagasta pārvaldes vadītāja; Jā-

nis Miezītis – domes deputāts.
9.1. Piedalīties 35. Starptautiskajās 

Hanzas dienās Viljandi pilsētā Igaunijā.
9.2. Kokneses novada domes bu-

džeta tradīciju līdzekļos paredzēt lī-
dzekļus Kokneses novada dalībai 35. 
Starptautiskajās Hanzas dienās Viljan-
di, Igaunijā.

10. Kokneses novada domes bu-
džetā, no tradīciju līdzekļiem, paredzēt 
līdzekļus delegācijas uzņemšanai no sa-
draudzības pilsētas Vitingenas.

11.1. Lai nodrošinātu Sociālā die-
nesta telpu atbilstību normatīvo aktu 
prasībām,  pārvietot Sociālo dienestu 
uz telpām Vērenes ielā Nr.1, Kokneses 
pagastā Kokneses novadā.

11.2. Telpu remontam no iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļu pārpildes pie-
šķirt līdz EUR 6700,00 (seši tūkstoši 
septiņi simti eiro).

12.1. Kokneses novada domes bu-
džetā, no tradīciju līdzekļiem, paredzēt 
līdzekļus Kokneses novada izglītības 
iestāžu kolektīvu dalībai XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kos:

12.1.1. Novada organizēto koru un 
deju kolektīvu kopmēģinājumu un ska-
šu izmaksas (virsvadītājs, žūrija, skates 
norise u.c.);

12.1.2. Kolektīvu dalības maksa 
Valsts izglītības satura centra organi-
zētajās skatēs Aizkrauklē: 30.00 eiro no 
kolektīva (4 kori, 12 deju kolektīvi);

12.1.3. Darba samaksa skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku ko-
ordinatoram saskaņā ar uzņēmuma 
līgumu;

12.1.4. Dziesmu svētku laikā: medi-
ķa, policijas (zemessardzes) darbinieka, 
skolas dežurantu, komandanta darba 
apmaksa;

12.1.5. Kokneses novada kolektīvu 
dalība svētku gājienā (noformējums, 
ziedi).

12.2. Izglītības iestāžu budžetu 
prioritāšu sarakstā, saskaņā ar šo lēmu-
mu paredzēt:

12.2.1. Valsts izglītības un satura 
centra noteikto skašu apmaksa (izņe-
mot 1.2. punktā minēto); 

12.2.2. Transporta un citus izde-
vumus kopmēģinājumiem un skatēm, 

dziesmu un deju svētkiem;
12.2.3. Nepieciešamos līdzekļus 

uzņēmuma līguma noslēgšanai ar pe-
dagogiem (atbilstoši Valsts izglītības 
un satura centra noteiktajam pedago-
gu skaitam uz kolektīvu, kuri pavada 
izglītojamos dziesmu un deju svēt-
ku laikā. (Pedagoga darba apmaksa, 
noslēdzot Uzņēmuma līgumu: 40.00 
eiro diennaktī pirms nodokļu no-
maksas);

12.2.4. Līdzekļus tērpu iegādei 
izglītības iestāžu pašdarbības kolektī-
viem 

13.1. Apstiprināt grozījumus ar 
Kokneses novada domes 2012.gada 
28.novembra sēdes lēmumu 6.3.(proto-
kols Nr.11) apstiprinātajā Kokneses no-
vada pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs” nolikumā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

13.2. Noteikt, ka grozījumi Kokne-
ses novada pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Sporta centrs” nolikumā  
stājas spēkā ar 2014.gada 1.decembri.

13.3. Grozījumus Kokneses no-
vada pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs” 2012.gada 28.novembra 
nolikumā ievietot Kokneses novada 
domes mājas lapā www.koknese.lv 

14. Neparakstīt Ludzas novada 
pašvaldības 2014.gada 13.novem-
bra vēstuli Nr.3.1.1.7.2/1159, kura 
adresēta Latvijas Republikas ministru 
prezidentei L.Straujumai, zemkopības 
ministram J.Dūklavam un biedrībai  
„Zemnieku saeima”, bet ierosināt šo 
jautājumu izskatīt Latvijas Pašvaldību  
savienībā.

15.1. Samazināt telpu sporta hallē 
nomas maksu futbola klubam „FK Aiz-
kraukle” (treneris Antons Ciematnieks) 
Kokneses novada bērnu nodarbībām 

par 50% mēnesī no 2014.gada 1.de-
cembra līdz 2015.gada maijam (ieskai-
tot) ar nosacījumu, ka vecāku maksa 
par treniņiem tiek samazināta par 2,00 
eiro mēnesī katram bērnam.

15.2. Nomas maksas starpību segt 
no novada domes budžeta saskaņā ar 
p/a „Kokneses Sporta centrs” piestādīto 
rēķinu.

16.1. Lai daļēji segtu ceļojošās foto 
izstādes „Lepns. Stiprs. Pamanāms”, 
kas stāsta par cilvēkiem ar invaliditāti 
Latvijā, kuriem neatkarīga dzīve ir 
prioritāte, veidošanas izdevumus– 

fotoattēlu izdruka, stendu izgatavošana 
un degvielas izdevumu segšana, 2015.
gada pašvaldības budžetā ieplānot 
800,00 eiro (astoņi simti eiro).

16.2. Projektu realizēt caur Tukumā 
reģistrētu biedrību „Youth in Progress” 
(Reģ.Nr.40008090055), adrese: Smilšu 
iela 42–41, Tukums, LV–3101.

17.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.16 
“Grozījumi Kokneses novada domes 
2013. gada 30.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.14 ”Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Kokneses novadā””.

17.2. Saistošos noteikumus trīs 
dienu laikā pēc to parakstīšanas ele-
ktroniski un rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai.

17.3. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Kokneses No-
vada Vēstis”, tie ievietojami pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv.  

Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre

Nākamā domes sēde 17. decembrī.

2015.gads
Summa euro

N.p.

k.
Iestāde

Deju 

kolektīvi

1. Pērses pamatskola 497,71

2. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2403,92

3. Bebru pamatskola 1500,00

4. Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola 978,64

Kopā 5380,27

Grozījumi Kokneses 
novada pašvaldības 
aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs” 
2012.gada 
28.novembra nolikumā

APSTIPRINĀTI ar Kokneses 
novada domes 2014.gada 26.no-
vembra lēmumu Nr.6.7  (protokols 
Nr.15)

1. Izdarīt ar Kokneses novada 
domes 2012.gada 28.novembra sē-
des  lēmumu 6.3.(protokols Nr.11) 
apstiprinātajā Kokneses novada 
pašvaldības aģentūras „Kokneses 
Sporta centrs” nolikumā šādus gro-
zījumus:

1.1. Papildināt 3.nodaļu „Aģen-
tūras darbības organizācija” ar pun-
ktu 3.1.11. šādā redakcijā:

„3.1.11. Veic preču (peldēšanas 
inventārs, dažādi priekšmeti un su-
venīri ar Kokneses Sporta centra, 
Kokneses novada simboliku) tirdz-
niecību”

1.2. Grozījumi stājas spēkā ar 
2014.gada 1.decembri.

APSTIPRINĀTI ar Kokneses no-
vada domes 2014.gada 26.novembra  
sēdes lēmumu Nr.9.1 (prot.Nr.15). 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Kokneses 
novada Kokneses pagastā 2014.gada 
26.novembrī  Nr.16.

Izdoti saskaņā ar  „Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības liku-
ma” 35.panta  trešo, ceturto un piekto 
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā ”25.2 pantu, Mi-
nistru kabineta 2006.gada 19.decem-
bra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģi-
menes noteikumi” 43.punktu, Minis-
tru kabineta 2005.gada 15.novembra 
noteikumu Nr.857  „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigša-
nās”22.punktu.

Izdarīt Kokneses novada domes 
2013.gada 30.oktobra saistošajos no-
teikumos  Nr.14 ”Par sociālās palī-
dzības pabalstiem Kokneses novadā” 
šādus grozījumus:   

1.Papildināt saistošo noteikumu 

tiesisko pamatojumu ar  šādiem nor-
matīviem aktiem:

„…,likuma „Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu, 
Ministru kabineta 2005.gada 15.no-
vembra noteikumu Nr.857 „Noteiku-
mi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās” 22.punktu”.

2.Papildināt VII. Nodaļu ar 29.1 
punktu šādā redakcijā:

“29.1 Ja pilngadību sasniegušais 
bārenis vai bez vecāku gādības paliku-
šais bērns īrē pašvaldības dzīvokli vai 
sociālo dzīvokli un sekmīgi turpina 
mācības vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt 
valsts atzītus vispārējās izglītības vai 
profesionālo kvalifi kāciju apliecinošus 
dokumentus, kā arī ja turpina studijas 
augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīgas 
izsniegt valsts atzītus diplomus, sociā-
lais dienests sedz ar dzīvojamās telpas 
īri saistītos maksājumus, kas ietver 
īres maksu, nepieciešamos maksāju-

mus par obligāti veicamajām pārval-
dīšanas darbībām, kā arī maksājumus 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu (siltum-
enerģija apkures un karstā ūdens no-
drošināšanai, patērētais ūdens, kanali-
zācijas vai asenizācijas nodrošināšana, 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana), 
izņemot izdevumus par patērēto elek-
troenerģiju un dabasgāzi. Lai saņemtu 
iepriekšminēto pabalstu, bārenis vai 
bez vecāku gādības palikušais bērns 
iesniedz Kokneses novada domes so-
ciālajā dienestā iesniegumu un īres 
tiesības apliecinošus dokumentus.”

3.Papildināt VII. Nodaļu ar 29.2 
punktu šādā redakcijā: 

“29.2 Ja pilngadību sasniegušais 
bārenis vai bez vecāku gādības paliku-
šais bērns līdz pašvaldības dzīvojamās 
platības piešķiršanai īrē pašvaldībā 
esošu privātu dzīvokli vai citā pašval-
dībā esošu privātu dzīvokli un sekmīgi 
turpina mācības vispārējās vai profe-
sionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga 
izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītī-
bas vai profesionālo kvalifi kāciju aplie-

cinošus dokumentus, kā arī ja turpina 
studijas augstskolā vai koledžā, kas ir 
tiesīgas izsniegt valsts atzītus diplomus, 
sociālais dienests sedz ar dzīvojamās 
telpas īri saistītos maksājumus, kas ie-
tver īres maksu līdz 20,00 euro mēnesī, 
nepieciešamos maksājumus par obligā-
ti veicamajām pārvaldīšanas darbībām 
līdz 10,00 euro mēnesī, kā arī maksā-
jumus par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltum-
enerģija apkures un karstā ūdens no-
drošināšanai, patērētais ūdens, kanali-
zācijas vai asenizācijas nodrošināšana, 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana), 
izņemot izdevumus par patērēto elek-
troenerģiju un dabasgāzi. Lai saņemtu 
iepriekšminēto pabalstu, bārenis vai 
bez vecāku gādības palikušais bērns 
iesniedz Kokneses novada domes so-
ciālajā dienestā iesniegumu un īres tie-
sības apliecinošus dokumentus.”

4.Aizstāt 31. punktā skaitli un vār-
du “185,00 euro” ar skaitli un vārdu 
“200,00 euro”. 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs 

(personiskais paraksts)D.Vingris

“Grozījumi “ Kokneses novada domes  2013. gada 30.oktobra saistošajos 
noteikumos  Nr.14 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā””
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Sadarbojoties Latvijas Pašvaldī-
bu savienībai, Norvēģijas vietējo un 
reģionālo varas iestāžu asociācijai, 
Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 
un Latvijas pašvaldībām tiek īstenots 
projekts „Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldības veiktspējas uzla-
bošana”. Kokneses novada dome izvē-
lēta par vienu no 9 pilotpašvaldībām, 
kurās projekta rezultātā tiks sagatavots 
uzlabojumu plāns izglītības un mājok-
ļu politikas jomā.

Projekta mērķis ir stiprināt insti-
tucionālo kapacitāti un cilvēkresursu 
attīstību valsts, vietējā un reģionālajā 
līmenī, izveidojot ilgtspējīgu „mācīties 
salīdzinot” sistēmu, kas balstīta uz sa-
līdzināmās bāzes metodes principiem 
un izmanto salīdzināmo datu bāzi 
pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. 

Projekta gaitā Kokneses novada 
dome piedalīsies divos tematiskajos 
sadarbības tīklos: 

•  pašvaldību sabiedrisko pakalpo-
jumu un mājokļu politikas tīklā (T3) 

•  pašvaldību izglītības un kultūras 
tīklā (T4)

Galvenās projektā plānotās aktivi-

tātes:
•  „Mācīties salīdzinot” sistēmas 

modeļa izveide pašvaldību veiktspējas 
analīzei, iekļaujot Polijas un Norvēģi-
jas pieredzi

•  Pašvaldību sadarbības tīklu iz-
veide

•  Datu bāzes izveide pašvaldību 
veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai 
un uzlabošanai

•  Pašvaldību tīkla stiprināšana
•  Ekspertu algošana uzlabojuma 

plāna sagatavošanai katrā no abiem 
sadarbības tīkliem

•  Projekta vadība un publicitātes 
pasākums

Projekta ilgums – no 2014.gada 
20. oktobra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldības veiktspējas 
uzlabošana” tiek fi nansēts Norvēģijas 
fi nanšu instrumenta 2009.–2014. gada 
perioda programmas „Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbī-
ba starp Latvijas un Norvēģijas valsts 
institūcijām, vietējām un reģionāla-
jām iestādēm” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
8629.08 (100% Norvēģijas fi nanšu ins-
trumenta fi nansējums).

Papildus informācija: http://va-
ram.gov.lv/

No šī gada jūnija līdz novembra 
beigām tika īstenoti apjomīgi Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas un kop-
mītņu ēkas siltināšanas darbi. Vidus-
skolas ēkai veikta fasādes siltināšana, 
jumta nomaiņa, LED apgaismojuma 
ierīkošana un ēdamzāles grīdas sil-
tināšana. Kopmītņu ēkai nosiltināta 
fasāde un veikti iekšdarbi.

Par būvdarbu veikšanu atklāta 
konkursa rezultātā tika noslēgts lī-
gums ar uzņēmumu SIA „LC būve” 
par kopējo summu EUR 407 189,20 
(bez PVN). 

Projekta mērķis ir veikt energo-
efektivitātes pasākumus Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas ēkās Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, LV–5113, 

tādējādi samazinot oglekļa dioksīda 
emisiju un siltumenerģijas patēriņu. 
Papildus mērķis ir uzlabot ēku vizuālo 
izskatu un iekļaušanos kopējā arhitek-
tūras vidē. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
498 008.93, no kurām EUR 498 008.93 
ir attiecināmās izmaksas un EUR 0  
neattiecināmās izmaksas. 

KPFI fi nansējums projektam ir 
59,9108% jeb EUR 298  361.13 un 
Kokneses novada domes fi nansējums 
ir 40,0892%  jeb EUR 199 647,80.

Projekta īstenošanas laiks ir 7 
mēneši – no 2014.gada 30.jūnija līdz 
2015.gada 31.janvārim. 

Projekta īstenošanas vieta: Parka 
iela 27, Koknese, Kokneses novads.

PROJEKTU FINANSIĀLI AT-
BALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FI-
NANŠU INSTRUMENTS

Pabeigti būvdarbi projektā 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka 
ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot ēku 
energoefektivitāti” Nr.KPFI–15.3/18.

Kokneses novada dome kā pilotpašvaldība 
iesaistīsies projektā „Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldības 
veiktspējas uzlabošana”

Lai atbalstītu un motivētu nova-
da iedzīvotājus jaunu produktu vai 
pakalpojumu radīšanai un sekmētu 
saimnieciskās darbības attīstību no-
vadā, no 2014.gada 1.oktobra līdz 
14.novembrim Kokneses novada 
dome organizēja pieteikumu iesnieg-
šanu pirmajam biznesa ideju konkur-
sam Kokneses novada iedzīvotājiem 
„Esi uzņēmējs!’’. Pavisam kopā tika 
iesniegti seši pieteikumi. Konkursa 
pieteikumus izvērtēja vērtēšanas ko-
misija, kuras sastāvā bija Kokneses 
novada domes pārstāvji, uzņēmēji un 
uzņēmējdarbības konsultants. 

Savas iesniegtās biznesa idejas 
konkursa dalībnieki 2.decembrī pre-
zentēja vērtēšanas komisijai. Andrejs 
Česlis iesniedza ideju par mehānis-
kās limfodrenāžas pakalpojuma pie-
dāvājumu Kokneses sporta centrā, 
Rihards Štrauss vēlas attīstīt ūdens 
tūrismu Kokneses pilsdrupu tuvu-
mā, piedāvājot laivu, katamarāna 
un ūdensvelosipēda nomu, Agnese 
Pulkstene vēlas piedāvāt kāzu un pa-
sākumu organizēšanas un vadīšanas 
pakalpojumu, Inguna Žogota prezen-
tēja ideju par Saieta nama izveidi un 
kultūrizglītojošu pasākumu piedāvā-
jumu, Anna Dzalbe vēlas uzsākt uz-

ņēmējdarbību, piedāvājot sertifi cēta 
pirtnieka pakalpojumus, Gita Tenisa 
iesniedza ideju par neformālās inte-
rešu izglītības apguves centra izveidi, 
piedāvājot vietējiem un citiem intere-
sentiem lekcijas, seminārus, radošās 
darbnīcas u.c. neformālās izglītības 
apguves iespējas. 

Izvērtējot visas idejas, konkursa 
vērtēšanas komisija nonāca pie vien-
balsīga lēmuma 1.vietu un fi nansē-
jumu 1300,00 eiro apmērā piešķirt 
Andrejam Česlim, 2.vietu un naudas 
balvu 1000,00 eiro apmērā piešķirt 
Annai Dzalbei. Trešā vieta netiek pie-
šķirta. Ņemot vērā pašvaldības funk-
cijas – sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un iedzīvotāju 
izglītošanu, Ingunai Žogotai un Gi-
tai Tenisai komisija nolēma piedāvāt 
pašvaldības telpu nomu uz gadu savu 
konkursā iesniegto ideju īstenošanai.

Četriem konkursa dalībniekiem, 
kuri neieguva naudas balvas – Rihar-
dam Štrausam, Agnesei Pulkstenei, 
Ingunai Žogotai un Gitai Tenisai tiks 
piedāvātas apmaksātas individuālas 
konsultācijas piecu stundu apmērā 
pie uzņēmējdarbības konsultantes 
Ievas Kornes, lai rūpīgi izvērtētu sa-
vas idejas tālāko attīstību un saņemtu 

profesionāla speciālista ieteikumus, 
kas ļautu pilnveidot ideju, uzsākt uz-
ņēmējdarbību vai sagatavoties nāka-
mā gada biznesa ideju konkursam. 

Kokneses novada dome izsaka 
lielu pateicību visiem konkursa da-
lībniekiem, kuri iesniedza savas ie-
cerētās biznesa idejas, no kurām vi-
sas ir ļoti vērtīgas un nepieciešamas 
turpmākai novada attīstībai. Paldies 
arī vērtēšanas komisijai par ieguldīto 
laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā.

Aicinām visus Kokneses novada 
iedzīvotājus, kuriem ir izlolota sava 
ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
sekot līdzi pašvaldības informācijai 
novada mājaslapā www.koknese.lv 
un avīzē „Kokneses Novada Vēstis”, 
lai laikus sagatavotu un iesniegtu pie-
teikumu nākamā gada biznesa ideju 
konkursam. Kokneses novada dome 
ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības 
iniciatīvas Kokneses novadā, lai sek-
mētu novada ekonomisko izaugsmi 
un nodrošinātu iedzīvotājiem patīka-
mu un kvalitatīvu dzīves vidi. 

Vēlam visiem konkursa dalībnie-
kiem īstenot savas idejas un sasniegt 
nospraustos mērķus! 

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa

Noslēdzies pirmais biznesa ideju konkurss 

Kokneses novada iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS!”

Tuvojas Ziemassvētki. Diena īsa, 
bet vakari gari un tumši… aiz loga 
lēni krīt sniega pārslas. Tuvojošos 
svētku noskaņa sirdī rada siltumu. 
Bet aiz loga ir aukstums un  mums 
vajadzētu  novērtēt, cik dārgs mums 
ir mājas siltums, cik jauka ir sajūta, 
kad mums kopā ar tuvajiem un mī-
ļajiem ir mājas, kur kopā baudīt šo 
burvīgo svētku gaidīšanas laiku. Bet 
vai visiem ir šīs  māju sajūtas? 

 Šogad Koknesē sešu mēnešu lai-
kā notikušas četras dzīvokļu īpašumu 
izsoles, arī piektā izsole jau „klauvē” 
pie durvīm! Kāpēc notiek dzīvokļu 
īpašumu izsole, kāpēc to īpašniekiem 
ir jāzaudē savas mājas?  Šis jautājums 
gan jāuzdod tiem cilvēkiem, kuri 
savas bezatbildības dēļ zaudē savus 
īpašumus šādā ceļā. SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” nav ieinte-
resēti kādu izlikt no dzīvokļa. Uzņē-
mumam un visiem daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem izdevīgāk, ja visi 
dzīvokļi ir apdzīvoti, mājas ir apsaim-
niekotas un rēķini tiek regulāri mak-
sāti. Uzņēmuma darbinieki mēģina 

visos normatīvajos aktos noteiktajos 
un atļautajos veidos vienoties ar pa-
rādniekiem par parādsaistību nokār-
tošanu. Es saprotu, ka daļai iedzīvotā-
ju ir pamatotas grūtības samaksāt rē-
ķinus pilnā apmērā, to neļauj dažādi 
objektīvi iemesli. Godprātīgiem mak-
sātājiem uzņēmums mēģina palīdzēt, 
veic pārrunas, slēdz vienošanos par 
parāda apmaksas grafi ku. 

Tomēr man ar nožēlu jāsecina, 
ka daļa parādnieku ir tā saucamie 
ļaunprātīgie nemaksātāji, kuru fi -
nansiālais stāvoklis atļauj maksāt rē-
ķinus, bet tas vienkārši netiek darīts. 
Ļaunprātīgie nemaksātāji izvēlas „la-
bāk” iet citu ceļu, proti, uzņēmums ir 
spiests vērsties tiesā ar prasības pie-
teikumu par parādsaistību piedziņu 
piespiedu kārtā. Kā beidzas šādas 
tiesvedības? To var secināt pēc dau-
dzo nekustamo īpašumu piespiedu 
izsoļu skaita mazajā Kokneses pa-
gastā. Šoreiz neminēšu skaitļus un 
nerakstīšu kas notiek ar izsolē pārdo-
tiem vai nepārdotiem dzīvokļu īpa-
šumiem, kas notiek un kā tālāk dzīvo 

šādu dzīvokļu iedzīvotāji … Tas jau ir 
cits un skumjš stāsts.

Šai pārdomu laikā, kad katrs 
esam aizņemti ikdienas steigā, gaidot  
Ziemassvētkus, mēs apstājamies, at-
skatāmies uz to, kas ir bijis, kā ir bijis. 
Sešu mēnešu laikā esmu iepazinusi 
arī daudz jaukus un sirsnīgus Kok-
neses iedzīvotājus un vēlos pateikties 
viņiem par sapratni, godprātīgi pildot 
savus dzīvokļu īpašnieku pienāku-
mus un parādsaistības. Savukārt SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”  
parādniekus aicinu uzņemties atbil-
dību par savām parādsaistībām un 
uzsākt tās  godprātīgi pildīt. 

Lai katram no mums ir savas 
mājas, kurās Ziemassvētku sagaidī-
šana ir prieka, patīkamu pārdomu, 
ģimenisku sarunu un mājīgu sajūtu 
piepildīta!

Veiksmīgu sadarbību Jaunajā 
gadā!

Marita Vilcāne,
SIA „Kokneses Komunālie 

pakalpojumi”  
Parādu piedzinēja  

Lai ikvienam būtu savu māju sajūta

Realizējot Kokneses tūrisma centra 
darbības plānu 2014.gadam, Kokneses 
novada mērķtiecīgai tūrisma attīstībai, 
kopš 2014.gada maija SIA „Nocticus” ir 
uzsācis Kokneses novada tūrisma attīs-
tības plāna 2015.–2020.gadam izstrādi. 

Šajā laika posmā ir veikta Kokne-
ses novada kopējo ekonomisko un ar 
tūrisma nozari saistīto datu izpēte un 
apkopošana, kuru turpmāk paredzēts 
iekļaut tūrisma attīstības rīcības plā-
na analītiskajā daļā un rīcību izstrādē 
2015.gadam. Par vietējo iedzīvotāju 
attieksmi pret tūrisma attīstību novadā 
vasarā tika aptaujāti  iedzīvotāji.  Aptau-
jas rezultāti liecina par iedzīvotāju vies-
mīlību un pozitīvo attieksmi pret nova-
da viesiem. Plāna izstrādei tuvojoties 

nobeigumam uz tikšanos tika aicināti 
tūrismā iesaistītie uzņēmēji, lai izteiktu 
savu viedokli un  ierosinājumus turp-
mākām rīcībām un lēmumu pieņemša-
nai tūrisma attīstībai novadā. Diskusijā 
piedalījās  viesu māju saimnieki, ēdinā-
šanas pakalpojumu sniedzēji, tūrisma 
objektu apsaimniekotāji un citi tūrismā 
iesaistīto pakalpojumu sniedzēji. Viens 
no interesējošiem jautājumiem bija 
par jaunā apkārtceļa ietekmi uz tūristu 
plūsmu Koknesē.  Veiksmīgai tūrisma 
attīstībai SIA „Nocticus” uzsvēra ciešas 
sadarbības nozīmi uzņēmēju starpā. 

Savukārt Kokneses novada do-
mes vadība iepazīstināja uzņēmējus 
ar novadā paredzētajām aktivitātēm 
atbalstot biedrību projektus ar līdzfi -

nansējumu.  Informēja par veiktajām 
aktivitātēm un turpmākajiem plāniem 
Daugavas ūdens baseina apsaimnieko-
šanā. 

Rīcības plāna izstrāde noslēgsies 
2014.gada decembra beigās, kad saga-
tavotais un apspriestais materiāls tiks 
iesniegts apstiprināšanai Kokneses 
domē. Sagatavotais Rīcības plāns tiks 
ievietots Kokneses mājas lapā un  būs 
pieejams Kokneses tūrisma centrā.

2000.gadā izstrādātais plāns tika iz-
strādāts 5 gadiem un plānotās rīcības ir 
realizētas. Līdzšinējā tūrisma attīstība 
tika balstīta uz Kokneses novada attīs-
tības programmu 2013. – 2019. gadam. 

Daina Liepiņa,
„Kokneses tūrisma centra” direktore

Kokneses novada tūrisma rīcības plāna 
publiskā apspriešana

20. novembrī Aizkraukles grā-
matnīcā norisinājās laikraksta „Sta-
burags” un izdevniecības „Jumava” 
rīkotā lasītāju vēstuļu konkursa 
„Mana novada lepnums” noslēguma 
pasākums. Sirsnīgā gaisotnē laikrak-
sta un izdevniecības pārstāvji sumi-
nāja  titula „Mana novada lepnums” 
ieguvējus un viņu pieteicējus Kok-
neses, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Ne-
retas, Pļaviņu un Skrīveru novados.  
Ar godpilno titulu „Mana novada 
lepnums” Kokneses novadā sveicam 

Maiju Stepēnu – dzejnieci, prozaiķi, 
grāmatas „Gaismas pieskāriens Kok-
nesei” izdošanas ideju autori, rado-
šās apvienības „Mazā taka” vadītāju. 
Ingrīda Grūbe, Kokneses pagasta 
bibliotēkas bibliotekāre, vēstulē kon-
kursam ir rakstījusi: „Prieks par cil-
vēkiem, kuri ir mums blakus, dara 
brīnišķīgus darbus, stāda ziedus un 
kartupeļus, dzīvo dzīvi krāsaini, ceļ 
godā latviskas vērtības, mīl savu zemi 
no visas sirds.”

Kokneses Novada Vēstis

Konkursa „Mana novada 
lepnums” uzvarētāja Kokneses 
novadā – Maija Stepēna
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Likteņdārzam šī ir bijusi veiksmī-
ga un bagāta sezona. Pateicoties laba-
jiem laika apstākļiem, to bija iespēja 
sākt jau aprīļa mēnesī. Sezonas laikā 
Likteņdārzu apmeklēja 25300 viesu, 
tika iestādīti 309 koki, dārza amfi teāt-
rim atvesti 1518 akmeņi. Notikušas 18 
laulību ceremonijas un vienas kristī-
bas. 

Šogad Likteņdārzu pirmo reizi ap-
meklēja Ministru prezidente Laimdo-
ta Straujuma. Ar Ministru prezidentes 
iniciatīvu tika pieņemts lēmums par 
ikgadējo AS „Latvenergo” Daugavas 
krastu nostiprināšanai piešķirto lī-
dzekļu ieguldīšanu Daugavas krastu 
nostiprināšanā Likteņdārzā. Darbi 
tika sākti šā gada augustā un turpinās 
šobrīd. Krasts tiek stiprināts Laivu 

piestātnes ar skatu terasi un amfi teātra 
daļā. Darbu veicējs ir SIA „Jēkabpils 
PMK”, un kopējā līguma summa ir 
269 000 eiro. Tehniskos projektus šiem 
darbiem kā ziedojumu Likteņdārzam 
izstrādājis koknesietis Juris Marnauza. 

Pavasarī sadarbībā ar LR Aizsar-
dzības ministriju, Latvijas Mākslas 
akadēmiju un tēlnieku Ojāru Feldber-
gu Likteņdārza meža zonā izveidota 
piemiņas latviešu strēlnieku pulku di-
bināšanas 100. gadadienā.

Sadarbībā ar AS “Latvijas Finieris”, 
Latvijas Lauksaimniecības universitā-
ti, Rīgas Tehnisko universitāti un RI-
SEBA notika konkurss par skici gājēju 
tiltam Likteņdārza meža daļā. Šobrīd 
tiek izstrādāts tilta tehniskais projekts, 
un tā būvniecība plānota nākamgad.

20. maijā Likteņdārzā viesojās 22 
Zemgales plānošanas reģiona pašval-
dības un 15 pašvaldības iestādīja 10 
simboliskus ozolus savu novadu po-
litiski represēto piemiņai Likteņdārza 
amfi teātrī. Maijā Likteņdārzā tradicio-
nāli notika arī speciālo izglītības iestā-
žu festivāls

Jūnijā jaunajā Gaismas pilī notika 
ceturtais Likteņdārzam veltītais labda-
rības pasākums – profesionālā pūtēju 
orķestra „Rīga” un solistu koncerts, 
kam sekoja mākslas darbu izsole, ko, 
tāpat kā iepriekšējās vadīja un savu 
darbu ziedoja koknesietis Guntis Be-
lēvičs. 

13. jūlijā Likteņdārzu kopā ar Lat-
vijas sporta veterānu–senioru savienī-
bas, Latvijas Sporta muzeja un sporta 

darbiniekiem un viņu ģimenes locek-
ļiem apmeklēja izglītības un zinātnes 
ministre Ina Druviete.

8. augustā Likteņdārzā notika 
sestā Latvijas Televīzijas ziedojumu 
akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”, 
kurā tika vākti līdzekļi apmeklētāju 
autostāvvietas būvniecībai. Stāvvietas 
tehniskais projekts ir AS „Ceļupro-
jekts” un SIA „Aqa–Brambis” ziedo-
jums. Būvniecībā paredzēts izmantot 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
šķelto bruģakmeņu dāvinājumu, SIA 
„Evopipes” un SIA „Eko Bloks” ma-
teriālu ziedojumu. Akcijas dienā ar 
SIA “Lāči” atbalstu pie stāvvietas tika 
atklāta arī simbolisks saimes galds, ko 
jau iecienījuši dārza viesi. Šajā dienā 
tika turpināta arī Likteņdārza ozolu 

godasardzes stādīšana, 5 pašvaldībām 
iestādot 5 ozolus.  

Oktobrī un novembrī  tika izbū-
vēts autostāvvietas pirmais posms 
– zemes darbi – un turpināta Likteņ-
dārza draugu alejas iebruģēšana. Uz šo 
brīdi iebruģēti 10 186 bruģakmeņi jeb 
10% no 200 metru garā ceļa līdz am-
fi teātrim. No 3. līdz 16. novembrim 
Gaismas pilī notika Likteņdārza bru-
ģakmeņu alejai veltīta izstāde. 

„Kokneses fonds” pateicas katram, 
kas ir pielicis savu roku šī mūsu visu 
kopīgā vērienīgā projekta tapšanā un 
novēl visiem veiksmīgu un bagātu 
2015. gadu! 

 Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes 

priekšsēdētāja

Likteņdārzam aizvadīta veiksmīga sezona 

2015.gada 1.janvārī Latvijā tiks pil-
nībā atvērts elektroenerģijas tirgus, kas 
nozīmē, ka ikviens lietotājs elektrību 
turpmāk iegādāsies no brīvi izvēlētā 
tirgotāja. 

Rūpējoties par sociāli mazāk aiz-
sargātām iedzīvotāju grupām, Latvijā ir 
paredzēts ieviest atbalsta programmu, 
kas paredz zemākas elektroenerģijas 
izmaksas šiem iedzīvotājiem.

Saeima ir apstiprinājusi grozījumus 
Elektroenerģijas tirgus likumā, kas pa-
redz aizsargātā lietotāja koncepcijas 
ieviešanu. Saskaņā ar to trūcīgās un 
maznodrošinātās personas katru mē-
nesi par pirmajām100 kWh,  savukārt 
daudzbērnu ģimenes par 300 kWh, 
varēs norēķināties par  cenu, kas atbilst 
līdzšinējam Starta tarifam.  Grozījumi 
stāsies spēkā līdz ar tirgus atvēršanos 
1.janvārī un nosaka, ka visiem Latvijas 
pašvaldību sociālajiem dienestiem būs 
regulāri jāiesniedz AS „Latvenergo” 
dati par attiecīgo pašvaldību trūcīga-
jiem un maznodrošinātajiem, tostarp, 
arī viņu elektroenerģijas tirdzniecības 
līgumu numurus ar AS „Latvenergo”. 
Informācijas apmaiņu plānots īstenot, 
izmantojot valsts informācijas sistēmu 
savietotāju.

Aicinām iedzīvotājus, dodoties 

uz sociālo dienestu kārtot trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statusa piešķiršanu, paņemt līdzi Lat-
venergo līguma numurus, lai sociālie 
darbinieki var tos reģistrēt program-
mas SOPA datubāzē. Ja persona vai 
ģimene elektroenerģiju no Latvenergo 
pērk  nevis tieši, bet caur starpniekiem 
–  piemēram, norēķinās par patērēto 
elektrību ar namu apsaimniekotājiem 
vai dzīvokļu izīrētājiem un tamlīdzīgi, 
atbalstu būs iespējams attiecināt arī 
uz līguma numuru, kas nav slēgts tie-
ši ar aizsargāto lietotāju. Gadījumā, ja 
Latvenergo no pašvaldības saņems in-
formāciju tikai par trūcīgo un mazno-
drošināto personu bez norādīta līguma 
numura, un līgums nebūs slēgts ar šo 
personu, atbalstu nebūs iespējams pie-
mērot.

2015.gada 1.janvārī atveroties elek-
troenerģijas tirgum, daudzbērnu ģime-
nes un maznodrošinātās vai trūcīgās 
personas varēs saņemt atbalstu norē-
ķiniem par elektroenerģiju. Likumā 
šīs iedzīvotāju grupas tiek sauktas par 
aizsargātajiem lietotājiem, un katrai no 
tām paredzēts dažāda formāta atbalsts.

• Atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, 
kas ir noslēgts par kādu no Latvenergo 
piedāvātajiem Elektrum produktiem. 

• Līgumam nav obligāti jābūt no-
slēgtam uz Aizsargātās personas vārda. 
Atbalstu varat saņemt arī norēķiniem 
par elektrību, kuru patērē īrētā mājoklī 
vai ja par elektroenerģiju norēķinās ar 
namu apsaimniekotāju.

Atbalsts trūcīgām un 
maznodrošinātām 
personām

Trūcīgas un maznodrošinātās per-
sonas no 2015.gada 1.janvāra katru 
mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām 
kilovatstundām (kWh) varēs norēķinā-
ties par cenu, kas atbilst Starta tarifam 
*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlēta-
jam Elektrum produktam. 

Lai saņemtu atbalstu, nav jāpiesa-
kās – informāciju par trūcīgajām un 
maznodrošinātajām personām iesniegs 
pašvaldību sociālie dienesti. 

Atbalsts par norēķinu periodu tiek 
piešķirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās 
personas statuss bija spēkā iepriekšējā 
mēnesī. Piemēram, atbalstu par janvāri 
(kas atspoguļosies februārī izrakstītajos 
rēķinos) saņems tie, kam decembrī bija 
trūcīgās vai maznodrošinātās personas 
statuss. 

Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta 
saņemšanas periodā nebūs iespējams 
norēķināties ar Izlīdzināto maksāju-
mu. Katra mēneša pēdējā dienā būs 
jānodod skaitītāja rādījumi, bet nā-
kamā mēneša sākumā tiks aprēķināta 
maksājuma summa, ietverot pienāko-
šos atbalstu, un nosūtīta SMS veidā uz 
Aizsargātās personas norādīto mobilo 
tālruni. 

Kas jādara? 
1. Aizsargātajam lietotājam jāizvē-

las kāds no Latvenergo Elektrum pro-
duktiem. 

2. Noformējot trūcīgās vai mazno-
drošinātās personas statusu,  sociālajā 
dienestā jāpaziņo Latvenergo līguma 
numurs, uz kuru attiecināt atbalstu. 
(Līgums var nebūt slēgts ar aizsargāto 
personu, bet ar namu apsaimniekotāju 
vai izīrētāju). 

3. Informāciju par trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas statusa 
piešķiršanu Latvenergo saņems no so-
ciālajiem dienestiem, tāpēc atbalsta sa-
ņemšanai papildus nekur nav jāpiesa-
kās. Piešķirot atbalstu, Latvenergo no-
sūtīs atbalsta saņēmējam informāciju 
par atbalsta piešķiršanu un kārtību, kā 
turpmāk veicami norēķini. Ja atbalsts 
tiks attiecināts uz citas personas līgumu 

(piem. namu apsaimniekotājs vai izīrē-
tājs), informācija par piešķirto atbalstu 
tiks nosūtīta kopā ar rēķinu. 

Atbalsts daudzbērnu 
ģimenēm 

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk 
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, 
pēc pieteikšanās atbalstam no 2015.
gada 1.janvāra katru mēnesi par pirma-
jām 300 izlietotajām kilovatstundām 
(kWh) varēs norēķināties par cenu, kas 
atbilst Starta tarifam*, bet par pārējām 
– atbilstoši izvēlētajam Elektrum pro-
duktam. 

Lai saņemtu atbalstu, būs jāaizpilda 
pieteikšanās forma, kas būs pieejama 
portālā e–latvenergo.lv no 1.janvāra. 
Pēc informācijas pārbaudes atbalsts 
tiks piešķirts līdz gada beigām. 

Atbalsta saņemšanas periodā ne-
būs iespējams norēķināties ar Izlīdzi-
nāto maksājumu. Katra mēneša pēdējā 
dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, 
bet nākamā mēneša sākumā tiks ap-
rēķināta maksājuma summa, ietverot 
pienākošos atbalstu, un nosūtīta SMS 
veidā uz Aizsargātās personas norādīto 
mobilo tālruni.

Par LATVENERGO atbalstu sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

Katrā mājsaimniecībā ir atšķirī-
gas elektroierīces, dažādi to lietoša-
nas paradumi, kā arī elektroenerģi-
jas patēriņš. Tādēļ Latvenergo, va-
doties no elektroenerģijas patēriņa,  
ir izveidojis piedāvājumus ikvienai 
Latvijas mājsaimniecībai un izdevī-
gāko vēstulē nosūtījis klientam. 

Mājsaimniecībām, kuru mē-
neša elektroenerģijas patēriņš ir 
līdz 200  kilovatstundām (kWh), ir 
nosūtīti Elektrum Universālā pro-
dukta piedāvājumi, kuri paredz 
turpmākos norēķinus ar izlīdzinā-
tā maksājuma (IM) metodi. Tāpēc 
katrā piedāvājumā pievienota arī 
maksājuma kartīte ar ikmēnenša 
maksājuma summu. Ja klients pie-
krīt piedāvājumam, viņam šobrīd 
NEKAS NAV JĀDARA. Piekrītot 
nosūtītajam piedāvājumam, febru-
ārī, norēķinoties par janvārī patē-
rēto elektroenerģiju, maksājums ir 
jāveic tādā apmērā, kādā tas ir no-
rādīts. Tādējādi līgums stāsies spē-

kā automātiski. Ja klients saņemtajā 
piedāvājumā vēlas veikt korekcijas, 
piem., mainīt izlīdzinātā maksāju-
ma summu, tad visērtāk ir to izda-
rīt klientu pašapkalpošanās portālā 
www.e–latvenergo.lv vai arī sazino-
ties ar mūsu klientu servisu. 

Klientiem ar lielāku patēriņu, 
kā arī aktīviem elektroniskās paš-
apkalpošanās vides lietotājiem Lat-
venergo ir nosūtījis citu Elektrum 
produktu piedāvājumus. 

Klientiem, kuri ikdienā ir inter-
neta lietotāji un kuru ikmēneša pa-
tēriņš ir  līdz 300 kWh/mēnesī, AS 
„Latvenergo” kā piemērotāko iesaka 
Elektrum Ekonomisko, kurš ir pie-
ejams tikai portālā e–latvenergo.lv. 
Klientiem, kuru ikmēneša patēriņš 
pārsniedz  200 kWh mēnesī, piemē-
rotākie ir Elektrum Izdevīgais 200+ 
un Izdevīgais 600+. Tie nodrošina 
zemāku cenu par 1  kWh, palieli-
noties elektroenerģijas patēriņam. 
Savukārt, ja klients aktīvi seko līdzi 

jaunumiem un spēj elastīgi piemē-
roties pārmaiņām, maksājot par 
elektrību tik, cik tā maksā elektro-
enerģijas biržā, tad Elektrum Di-
namiskais ir piemērots tieši šādiem 
klientiem, jo cena būs atkarīga no 
situācijas elektroenerģijas biržā.  

Svarīgi atcerēties: ja izraudzīts 
jebkurš cits Elektrum produkts, 
izņemot Elektrum Universālo, – 
vai nu no Latvenergo sūtītā piedā-
vājuma, vai pēc paša izvēles, tad 
klientam līdz 15. decembrim ir 
jāapstiprina sava izvēle – portālā 
e–latvenergo vai  zvanot uz Latve-
nergo klientu apkalpošanas tālruni 
80200400. Tiem klientiem, kuri ne-
būs apstiprinājuši neviena produkta 
izvēli un nebūs izvēlējušies arī kāda 
cita elektroenerģijas tirgotāja pie-
dāvājumu, no 1. janvāra automātis-
ki tiks piemērots Elektrum Univer-
sālais produkts. 

Sandra Vējiņa
AS “Latvenergo” preses sekretāre

Latvenergo pabeidzis elektroenerģijas 

tirgus piedāvājumu izsūtīšanu visām Latvijas 

mājsaimniecībām

23. novembrī  „Lielajā ģildē" 
jau otro gadu pēc kārtas norisinā-
jās daudzpusīga kāzu pakalpojumu 
izstāde „Mīlestība", kura bija node-
rīga gan pāriem, gan vedējiem, gan 
tiem interesentiem, kuri vēlējās uz-
zināt kaut ko jaunu kāzu rīkošanā. 
Šajā izstādē piedalījās arī „Kokne-
ses Tūrisma centra” un Likteņdārza  
pārstāvji.

Pasākumā tika pārstāvētas dažā-

das ar kāzām saistītas pakalpojumu 
nozares, sākot ar kāzu ielūgumiem 
un kāzu kanceleju, līdz pat eksklu-
zīvu jahtu pārstāvjiem.  Apmeklētā-
jus priecēja mūziķu priekšnesumi 
un atraktīvie pasākuma vadītāji 
– Elizabete Zagorska un Egils Mel-
bārdis.

Zane Zariņa
KNDA „Kokneses Tūrisma centrs” 

tūrisma informācijas konsultants

Izstādē aicina slēgt laulības Latvijas 
sirds vietā – Kokneses novadā
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Aptuveni vienu sesto daļu no savas 
dzīves cilvēks pavada intensīvi māco-
ties. Sākumā kā skolnieks, vēlāk jau kā 
students, un tā, līdz diploms kabatā. 
Taču vai ar to ir gana? Speciālisti ap-
galvo, ka nav viss. Ne velti ir teiciens 
– mūžu dzīvo, mūžu mācies. Jaunu 
zināšanu gūšana iekustina mūsu sma-
dzenes un ir taisnākais ceļš uz panāku-
miem. Turklāt – šis ceļš ir jāiet katru 
dienu. Jebkuras jaunas zināšanas nāk 
par labu katra cilvēka attīstībai.

Šajā gadā tika realizēta Kokneses 
novada domes sociālajā dienestā izstrā-
dāta sociālās rehabilitācijas program-
ma dažādu sociālo prasmju apguvei un 
pilnveidošanai. Programmas ietvaros 
tika organizētas mājturības nodarbības, 
higiēnas un sanitāro normu ievēroša-
nas nodarbības, fl oristikas nodarbības, 
kā arī psihologa un sociālā darbinieka 
vadītas nodarbības par mājsaimniecī-
bas budžeta plānošanu, ģimenes laika 
plānošanu, saskarsmi, savstarpējām at-
tiecībām, konfl iktu risināšanu un mēr-
ķu izvirzīšanu. Šīs nodarbības vadīja 
mūsu novada cilvēki, kuri ir savas jo-
mas speciālisti vai nopietni aizrāvušies 
ar kādu savu hobiju, un bija gatavi da-
līties savās zināšanās ar citiem. Mācību 
nodarbībās tika iesaistīti desmit ģime-
ņu vecāki, šajā gadījumā tās bija desmit 
mammas, kuras no marta mēneša līdz 
pat novembrim apmeklēja šīs dažādās 
nodarbības. 3.decembrī kopā aicinā-
jām visus nodarbību pasniedzējus un 
grupas dalībnieces, lai dalītos iespaidos 
par kopējā darbā gūto. Visas grupas da-
lībnieces atzina, ka šīs nodarbības ap-

meklēja ar prieku un atzina, ka ir iegu-
vušas jaunas zināšanas, kuras turpmāk 
izmantot sadzīvē. Savukārt, nodarbību 
vadītājas atzina, ka ir gandarījums par 
to, ka viņu devums ir novērtēts. 

Sociālais dienests vēlreiz patei-
cas nodarbību vadītājām– Sarmītei 
Bētulsonei, Sanitai Ērmanei, Benitai 
Rūrānei, Maritai Aleksejevai, Ingrīdai 
Grozai, Benitai Peciņai, kā arī Elitai 
Feodorovai un Dzidrai Škodai par ie-
guldījumu grupas darbā. Ļoti ceram, 
ka arī nākošajā gadā mūsu sadarbība 
turpināsies un atkal kādam būs iespēja 
gūt ko noderīgu.

Iemācīties ko jaunu, turklāt katru 
dienu, var jebkura no mums. Svarīga ir 
vienīgi vēlēšanās to darīt. Vēlēšanās iz-
rauties no ikdienas, lai pavērtu sev pa-
visam jaunu, bet ļoti interesantu pasau-
li. Jaunas zināšanas, ko gūsti ik dienu, ir 
atslēga uz veselību, pasaules izzināšanu, 
sevis pilnveidošanu un panākumiem. 
Šeit vietā ir vecu vecais teiciens, kam 
piemīt milzu patiesība –  mācīties, uz-
zināt un iegaumēt ko jaunu nekad nav 
par vēlu. 

Adventa laiks ir pārdomu laiks, kad 
mēs biežāk kā citkārt aizdomājamies 
par to, ko esam paveikuši labu un ko 
vēl būtu jāpaveic. Mēģiniet iepriecināt 
kādu, kurš to negaida, jūs gūsiet prieku, 
ja redzēsiet prieku otram acīs. Dāvājiet 
mīlestību, un tā tiks arī pašiem! 

Gaišus un priecīgus Ziemassvēt-
kus! 

Baiba Tālmane,
Kokneses novada domes 
Sociālā dienesta vadītāja 

Mācās un apgūst 
jaunas prasmes

 11. novembrī Iršu ļaudis pulcē-
jās pagasta centrā, lai atcerētos un 
godinātu 1919. gada Latvijas valsts 
brīvības cīnītājus. Svinīgajā brīdī, lieli 
un mazi iršēnieši, nostājās plecu pie 
pleca un izveidoja Latvijas valsts kar-
tes kontūru, kuru papildināja ar gais-
meklīšiem.

  Paldies par lielo atsaucību Iršu 
pagasta ļaudīm Latvijas valsts 96. 
gadadienai veltītajā koncertā 14. no-
vembrī.  Svētku uzrunā un sagatavota-
jā prezentācijā Iršu pagasta pārvaldes 
vadītāja Raina Līcīte pieminēja pa-
veikto pēdējo piecu gadu laikā. Kon-
certā piedalījās Pērses pamatskolas 

dziedātāji un dejotāji, vidējās paau-
dzes deju kolektīvs „Irši”,  Iršu sievie-
šu vokālais ansamblis, folkloras kopa 
„Urgas”,  Pērses pamatskolas skolēni 
runāja dzeju par Latviju. Pasākuma 
programmu vadīja Kristīne Grele un 
Valdis Silovs. Koncerts izskanēja ar 
kopīgi dziedāto Kokneses himnu.

Svētku koncerts „Skani, mana 
Latvija!” 13. novembra vakarā Vec-
bebru Profesionālās un vispāriz-
glītojošās internātvidusskolas zālē 
bija skaists veltījums Latvijas valsts 
dzimšanas dienā. Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, sir-
snīgi sveicot pagasta iedzīvotājus, 
novēlēja rast prieku labi padarīta 

darba sajūtā un būt lepniem par 
vietu, kurā dzīvojam. Paldies par 
piedalīšanos koncertā PII „Bitīte” 
mazajiem dziedātājiem, Vecbebru 
Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas (VPIV) jaunā-
ko klašu dziedātājiem, VPIV ģitā-
ristu pulciņam,  Bebru pamatskolas 
un VPIV dziedātāju apvienotajam 

korim, Bebru pagasta sieviešu vo-
kālajam ansamblim, kapelai „Aiz-
ezeres muzikanti”, VPIV jauniešu 
deju kolektīvam „Kāre”, VPIV deju 
kolektīvam „Mutulītis” un Bebru 
pamatskolas deju kolektīvam, pasā-
kuma vadītājām Marikai Cegelei un 
Justīnei Pastorei. 

Dzintras Sniedzes foto

Svētkos jābūt kopā!

Veltījums Latvijai

Novembrī Kokneses bērnu bib-
liotēkā lasījām, klausījāmies, pētījām 
literatūru par troļļiem, kā arī  zīmējām, 
veidojām troļļus, risinājām krustvārdu 
mīklu un darījām daudz ko citu saistītu 
ar troļļiem, jo no 10. – 16. novembrim 
norisinājās Ziemeļu valstu bibliotēku 
nedēļa. 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir 
projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē 
Biedrības Norden asociācija (Fore-
ningen Norden Forbund), bet Latvijā 
– Ziemeļu Ministru padomes birojs 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Bērnu Literatūras centru un bied-
rību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs pro-
jekts norisināsies jau 18. reizi, Latvijā  – 
17. reizi. Nedēļas galvenais  uzdevums 
ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras 
iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās 
notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, litera-
tūras izstādes, debates, konkursi un citi 
pasākumi.   

Šajā laikā vairākos tūkstošos pub-
liskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļ-
valstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek 
iedegtas sveces un lasītas kopīgi izvēlē-
tas grāmatas kādā noteiktā tēmā  – šo-
gad tā bija Troļļi Ziemeļos.

Mēs trollīšus iepazinām visu no-
vembri –  par viņu izskatu, dzīvesvei-
du un uzvedību uzzinājām no Skan-
dināvu mitoloģijām, bet no Somijas 
zviedru rakstnieces Tūves Jānsones 
sarakstītajām un ilustrētajām grāma-
tiņām iepazinām trollīšu Muminu 
ģimeni un no  dāņu rakstnieku Sise-
las Bēe un Petersa Madsena grāmatās 
jutām līdzi  trollīšu Pajko un Pajas pie-

dzīvojumiem dziļajā mežā. 
Paldies PII ”Gundega” grupiņu 

“Kamenīte”, “Zvaniņš”, “Lācītis”, “Vāve-
rīte” un I. Gaišā Kokneses vidusskolas 
3.a klases bērniem par jaukajiem troļļu 
zīmējumiem un veidojums un skolotā-
jam par atrasto laiku atnākt uz biblio-
tēku. 

Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka 

Troļli Ziemeļos un Kokneses bērnu 

bibliotēkā

AICINĀM KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI!
Mīles  ba nes augļus katrā gadalaikā, un tā sasniedzama katram. 
/Māte Terēze/

Atvērsim durvis labes  bai un cilvēcībai! 

Ja vēla  es palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, 
kuram liegta iespēja augt savā ģimenē, 
kļūs  et par audžuģimeni!
 
Ko nozīmē būt par audžuģimeni?
• Jūs dodat mīles  bu un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušam 
bērnam. 
• Jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bērnam, kura vecāki 
nevar vai negrib par viņu rūpē  es.
• Jūs dodat iespēju bērnam augt labvēlīgā ģimeniskā vidē nevis bērnu 
namā. 
• Audžuģimene gūst iespēju mācī  es.
 
Kā kļūt par audžuģimeni?
• Par audžuģimeni var kļūt laulā  e (persona), no kuriem viens ir 
vecumā no 25–60 gadiem. Iespējami izņēmumi.
• Laulā  e (persona), kas vēlas kļūt par audžuģimeni, dzīvesvietas 
bāriņ  esā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, iesniedz iesn-
iegumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ģimenes ārsta izziņu 
par veselības stāvokli.
• Bāriņ  esa veic ģimenes dzīves apstākļu pārbaudi un izvērtē 
piemēro  bu audžuģimenes pienākumu veikšanai.
• Audžuģimene apgūst mācību kursu 60 akadēmisko stundu apmērā, 
ko organizē Labklājības Ministrija.
• Pēc apmācību kursa beigām, bāriņ  esa mēneša laikā veic pārrunas ar 
laulā  em, pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai 
a  eikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
 
Audžuģimene saņem:
• Bezmaksas audžuģimeņu apmācību kursus.
• Regulāru sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu 
risināšanā.
• Atlīdzību par pienākumu veikšanu mēnesī – EUR 113.83(neatkarīgi no 
bērnu skaita).
• Pabalstu bērna uzturam (apmēru nosaka katra pašvaldība) un 
pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
 
Plašāka informācija par audžuģimenēm Kokneses novada bāriņ  esā, 
tel. 65133633 vai 28234578.

R AUDŽUĢIMENI!
alaikā, un tā sasniedzama katram.

lvēcībai! 

balstu bērnam,
ģimenē, 

ni?
sajūtu bbez vecākākāku āāgādīdīdībbbas palililikkkušššam
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«Milzīgs paldies jums par laba-
jiem studentiem, ko jūs mums esat 
sagatavojuši!» Šie vārdi 28. novem-
brī, Rīgas Tehniskās universitātes 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātē (RTU MLĶF) skanēja vai-
rākkārt, jo tur notika ikgadējais Lat-
vijas ķīmijas un dabaszinātņu skolo-
tāju seminārs, kura laikā tika sveikti 
divpadsmit labākie ķīmijas skolotāji, 
kas savus skolēnus izcili sagatavojuši 
studijām RTU.

«Mēs kopā dalām atbildību par 

mūsu nākotni,» skolotājiem spiežot 
roku un pasniedzot RTU Atzinības 
rakstus, sacīja RTU mācību prorek-
tors Uldis Sukovskis. Divpadsmit 
skolotāji no Latvijas reģioniem un 
Rīgas saņēma RTU MLĶF un citu 
institūciju – Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas (LZA), Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta, AS «Grindeks», AS 
«Olainfarm» un SIA «Bauskas alus» – 
apbalvojumus. RTU un ķīmijas uzņē-
mumu apbalvojumi skolotājiem tiek 
piešķirti kopš 1999. gada, savukārt 
Emīlijas Gudrinieces balva – kopš 
2006. gada.

2009. un 2012. gadā I. Gaiša Kok-
neses vidusskolas skolotāja Ludmilai 
Čudarāne saņēma AS «Grindeks» 
balvu, bet šogad – SIA «Bauskas alus» 
balvu. Apbalvojumu pasniedza RTU 
MLĶF dekāns Valdis Kokars (pirmais 
no labās), skolotāju sveica arī RTU 
mācību prorektors Uldis Sukovskis.

«Izglītība nav pakalpojums. Sko-
lotājiem, kurus tikko sveicām, pro-
fesija ir dzīve, nevis pakalpojums. Tā 
bija profesoriem Gudriniecei un Ievi-

ņam, un to arī novēlu Jums,» studen-
tiem apsveikuma vārdus veltīja LZA 
prezidents Ojārs Spārītis.

Pēdējo gadu tendences gan rāda, 
ka ķīmijas centralizēto eksāmenu 
izvēlas kārtot neliela daļa vidussko-
las beidzēju – 2014. gadā – tikai 561 
jaunietis. Tāpēc augstskolas augstu 
novērtē katru studentu, kas savu nā-
kamo profesiju saista ar ķīmiju. «Jūsu 
skolēnos ielikto zināšanu fundamen-
tu mēs augstskolā augstu novērtējam. 
Gadu gaitā mums ir izveidojusies 
laba saite, kas dod rezultātus. Strā-
dāsim kopā ar turpmāk,» skolotājus 
rosināja U. Sukovskis.

Pēc apbalvošanas skolotāji devās 
uz Baltijā lielāko farmācijas uzņēmu-
mu AS «Grindeks», kur viņiem bija 
iespēja iepazīties ar šogad jaunatklā-
tās Kvalitātes kontroles laboratorijas 
darbību, aktīvo farmaceitisko vielu 
ražošanu un rūpniecisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, kurās tiek iz-
mantots bioloģiskās attīrīšanas prin-
cips.

RTU informācija

16. novembra pēcpusdienā Kok-
neses kultūras namā novada ļaudis 
pulcējās svinīgā pasākumā, lai sumi-
nātu Latviju 96. dzimšanas dienā un 
sveiktu cilvēkus, kuri ar savu darbu ir 
apliecinājuši vārdus "TU ESI LATVI-
JA!". Par godu visiem klātesošajiem, 
bet jo īpaši Kokneses Goda pilso-
ņiem, skanēja vīru ansambļa "Dobe-
les zemessargi" dziedātās dziesmas.

Svinīgais sarīkojums iesākās ar 
kopīgi nodziedātu tautas lūgšanu 
„Dievs, svētī Latviju!” Svētku uzrunā 
Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris atskatījās uz no-
zīmīgākajiem paveiktajiem darbiem 
šajā gadā Kokneses novadā un sir-
snīgi sveica klātesošos Latvijas valsts 
dzimšanas dienā, novēlot: „Lai sap-
nis par Latviju dzimst un dzīvo kat-
rā no mums. Arī man ir savs sapnis 
– lai mums būtu prieks un lepnums 
dzīvot Latvijas sirds vietā Koknesē, 
Kokneses novadā! Kamēr mūsu sir-
dīs deg vārdi Latvijas zeme, tauta un 
brīvība – Dievs svēta Latviju, mēs ru-
nājam savā valodā, aram savu zemi 
un mums pieder sava valsts. Kamēr 
mūsu sirdīs degs vārdi Latvijas zeme, 
tauta un brīvība – mēs būsim stipri 
un vienoti!”

Sirsnīga, labiem vēlējumiem pie-
pildīta, norisinājās jauno Kokneses 
Goda pilsoņu – Jāņa Bērziņa, Gaļi-
nas Kraukles, Daces Nebēdnieces, 
Līvijas Reinbergas un Sarmītes Ro-
des apbalvošanas ceremonija. Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un izpilddirektors Il-
mārs Klaužs pasniedza viņiem Goda 
rakstus un Kokneses Goda pilsoņa 
nozīmes. Pasākuma vadītāja Inguna 
Strazdiņa katram veltīja pateicības 
vārdus, apsveicēji dāvāja visskaistā-
kos ziedus, bet vīru ansamblis „Do-
beles zemessargi” Artūra Reinika 
vadībā veltīja dziesmas par tēvzemi, 
tautas godu un valodu, likteņupi 
Daugavu.

Jānim Bērziņam viss darba mūžs 
pagājis Koknesē – godprātīgi un ar 
lielu atbildības sajūtu viņš veic SIA 
„Kokneses Komunālie pa kalpoju-
mi” katlu mājas vadītāja pienākumus. 
Koknesieši atzinīgi novērtējuši viņa 
cilvēcību un atsaucību, māku rast risi-
nājumu jebkurā situācijā. Savā brīva-
jā laikā darbīgais vīrs vada Kokneses 
mednieku kolektīvu „Ķepainis”. Patei-
coties par uzticību sava pagasta iedzī-
votājiem, Jānis Bērziņš sacīja: „Paldies 
par augsto novērtējumu! Man ir gods 
kalpot Latvijai!” 

Gaļina Kraukle ir Pērses pamat-
skolas direktore. Iršu pagasta ļaudis 
teic: „Mūsdienās bieži vien cilvēki 
strādā tikai tik daudz, cik par to mak-
sā, bet, lai mēs, ko patiesi sasniegtu, 
ik dienas ir jāizdara mazliet vairāk. 
Gaļina Kraukle izdara daudz vairāk. 
Direktore prot motivēt gan skolotājus, 
gan skolēnus veiksmīgam un radošam 
darbam.” Viņai ar neizsīkstošu ener-
ģiju izlolotās idejas īstenojot dzīvē, ir 
izdevies panākt, lai Pērses pamatskola 
kļūtu ar katru gadu jaunāka un mo-
dernāka. Aktīvi iesaistoties sabiedris-

kajā dzīvē, Gaļina Kraukle ir aplieci-
nājusi, cik svarīga viņai ir Iršu pagasta 
izaugsme.

Dace Nebēdniece ir Latvijas Biš-
kopības biedrības ilggadēja biedre 
un viena no rosīgākajām un prasmī-
gākajām Vidzemes puses biškopēm. 
Jau vairāk kā 40 gadus viņa dzīvo 
Bebros, un viņas zemnieku saimnie-
cībā „Dravas” ar saimnieces svētī-

bu tiek godā celts senais dravenieka 
arods. Jau gadiem ilgi viņa gardo un 
veselīgo „Dravu” medu ziedo tiem 
pagasta ļaudīm, kuri saņem palīdzī-
bu no Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Bebru pagasta nodaļas, vairākkārt 
ar ziedojumiem atbalstījusi pārtikas 
banku „Paēdušai Latvijai” un Latvijas 
olimpisko komiteju. Bebrēnieši viņai 
ir pateicīgi par sirds dāsnumu un cil-
vēcību. 

Mērķtiecīgu un radošu jauniešu 
audzināšana, stiprinot viņos nacio-
nālo vērtību apzināšanos, ir Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas skolotā-
jas un bibliotekāres Līvijas Reinber-
gas nesavtīgā darba apliecinājums. 
Pateicoties viņai, ļoti daudziem sko-
las jauniešiem programmas „Come-
nius” ietvaros, ir bijusi iespēja apceļot 
un iepazīt daudzas Eiropas valstis. 
Līdztekus pamatdarbam, vairāk kā 
15 gadu garumā, viņa organizē kok-
nesiešiem braucienus uz teātra izrā-
dēm un koncertiem Rīgā, Valmierā 

un Rēzeknē. „Es turpināšu iesākto!” 
– svētku brīdī ar saviļņojumu sacīja 
Līvija Reinberga. 

„Dzīve ir tāda zelta rakšana sevī 
un citos” – tā pirms gadiem rakstīja 
Sarmīte Rode sevis izlolotajā Beb-
ru pagasta laikrakstā „Spiets”. Ar 
dziļu cieņu un patiesu interesi viņa 
izzinājusi sava pagasta vēsturi, ilgus 
gadus strādājusi tēlnieka Voldemā-
ra Jākobsona memoriālajā mājā – 
muzejā. Mēs viņu pazīstam arī kā 
mūsu novada dzejnieci. Cik daudz 
cilvēku likteņu un talantu viņa cē-
lusi gaismā „Kokneses Novada Vēs-
tīs”, nenojaušot, kā, šo darbu darot, 
laistīsies arī pašas zelts. 

„Šo pašu svētāko tu neaizmirsti: 
Tu esi Latvija!” – lai šie svētku sa-
rīkojumā izsacītie dzejnieka Ojāra 
Vācieša vārdi mums palīdz apzi-
nāties – mēs katrs ar savu dzīvi un 
darbu apliecinām mīlestību Latvi-
jai.

Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Pateicība par darbu. Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas ķīmijas 

skolotāja Ludmila Čudarāne balvas 
pasniegšanas brīdī.

Divpadsmit labāko ķīmijas skolotāju 
vidū – Ludmila Čudarāne 

Svinīgā pasākumā „Tu esi Latvija” sumina jaunos 
Kokneses Goda pilsoņus

 Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde 
aicina darbā 

SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORU 

Galvenie darba pienākumi –  

• Aktivizēt sporta dzīvi pagastā, organizējot sporta 
aktivitātes dažāda vecuma pagasta iedzīvotājiem;
• Rūpēties par esošās sporta bāzes un 
inventāra saglabāšanu un pilnveidošanu.
Piedāvājam –

• nepilna laika darbu – 0,3 slodze; 
• iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
• sociālās garantijas.
Pretendentiem jāiesniedz – iesniegums, motivācijas vēstule, dzīves 
un darba apraksts (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 
(oriģināls jāņem līdzi uz pārrunām), papildizglītību apliecinoši 
dokumenti.

Pieteikumi jāiesniedz Bebru pagasta pārvaldē personīgi vai pa pastu, adrese: 

„Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135, 

līdz 2015.gada 15.janvārim. 

18.decembrī plkst. 18.00 Kok-
neses kultūras namā tiksimies Zie-
massvētku darbnīcās!

Līdzi jāņem viss vajadzīgais mas-
kas darināšanai, kuru gatavosim paši 
no līdzpaņemtajiem materiāliem (ie-

priekš jau jāpadomā, kāda maska tā 
būs!) un tad maskās iesim čigānos no 
mājas uz māju.
Aicinātāji: biedrība „Baltaine”, fol-

kloras kopa „Urgas”, 
Kokneses kultūras nams

18. decembrī nāc uz 
Ziemassvētku darbnīcām!



7 Nr. 59 (346) 2014. gada 12. DECEMBRIS    KOKNESES NOVADA VĒSTIS

6. decembris pavisam īpaša diena 
bija četrām Kokneses novada jaunajām 
dāmām, jo pēc vairāku nedēļu gatavo-
šanās Kokneses kultūras namā notika 
talantu atrastuves "Kokneses Knīpa 
2014" noslēguma pasākums.

Pēdējās nedēļas meitenes pavadī-
jušas dažādos mēģinājumos, lai lielajā 
noslēguma pasākumā parādītu gan in-
dividuālus, gan kopīgi veidotus priekš-
nesumus. Kā atzina mazo dalībnieču 
mammas, mēģinājumi notikuši ne 
tikai kultūras namā, ik vakaru spraiga 
darbošanās, iesaistot ģimenes locekļus, 
bijusi arī mājās.

Kā jau katrā nopietnā konkursā, arī 
šeit mazās dāmas vērtēja ne tikai skatī-
tāji, bet arī žūrija, kura nebija barga, bet 
zinoša, prasmīga un talantīga gan. Žū-
rijā piedalījās “Latvijas talantīgā prin-
cese 2012” Asnate Višķere, mūzikas 
pedagoģe Marija Vilde, bet deju jomu 
pārstāvēja Justīne Miezīte.

Dzīvesprieks, atraktivitāte, drosme 
un enerģiskums ir vārdi, kas raksturo 
visas četras "Kokneses Knīpa 2014" 
dalībnieces, tomēr katrai no viņām ir 
savas intereses un aizraušanās, kuras 
iepazinām pasākuma laikā. Ar dalīb-
niecēm viņu uznācienos uz lielās ska-
tuves kopā bija un iedrošināja atraktī-
vā pasākuma vadītāja Liene Dareiko 
– Sinkeviča, kura pasākuma sākumā 
atzina “ļoti labi zinu, kā jūtas mazās 
dalībnieces, jo arī pati pirms 18 gadiem 
konkursā Knīpa un Knauķis (kad arī 
Knauķi vēl bija tik drosmīgi, lai pie-
dalītos šādos pasākumos) satraukta 
stāvēju aizkulisēs un gaidīju savu lielo 
uznācienu!”

Pēc iepazīšanās un kopīgi nodzie-
dātas dziesmas mazās dāmas gaidīja 
pārsteigums! Tas bija uzdevums, par 
kuru dalībnieces neko nezināja – fri-
zūru veidošana. Kā jau īstām dāmām, 
kurām patīk pucēties, šoreiz bija jāvei-
do sev tīkama frizūra lellei. Jāsaka, ka 
meitenes ar šo uzdevumu lieliski tika 
galā – skatītājus priecēja četras saposta 
lelles, kuras ar izveidotajām frizūrām 
bija gatavas ballēties, doties dziedāt un 
pat sportot!

Veltījums knīpām no žūrijas da-
lībnieces Asnates bija brīnišķīgs dzie-
dājums un fl autas spēle, bet konkursa 
turpinājumā tikpat pārliecinoši ar 
individuāliem izpildījumiem uzstājās 
un dziesmas dziedāja Arita, Renāte un 
Kristija. Enerģiskā Paula visus pārstei-
dza ar deju iestudējumu, kuru izdejoja 
kopā ar savu māsu un draugiem.

Talantu konkursam sekoja nepie-
radinātās modes skate. Visas dalībnie-
ces skatītājus pārsteidza ar oriģināli 
veidotiem tērpiem, kurus pašas dros-
mīgi demonstrēja. “Varavīksnes” tērpā, 
kas bija darināts no plastmasas maisi-
ņiem, sagaidījām Aritu. Renāte iejutās 
“Ziemas disko karalienes” lomā, kuras 
tērps veidots no agroplēves, metāliska-
jiem diegiem un CD diskiem, bet krāš-
ņus ledus ziedus uzbūra Kristija, tērp-
joties “Leduspuķes” kleitā, kura paga-
tavota no follija, iepirkumu maisiņiem, 
lentītēm, agroplēves un kartona. Krāš-
ņo tērpu parādi noslēdza īsta gaidāmo 
svētku noskaņa. Patiess “Ziemassvētku 
brīnums” bija Paula, kura bija ģērbu-
sies no tīkliņveida maisa veidotā tērpā, 
kurš greznots ar eglīšu rotājumiem, 

virtenēm un lokaniem zariem.
Pirms konkursa noslēguma, atel-

pas brīdi un sveicienu knīpām bija 
sarūpējis bērnu līnijdejotāju kolektīvs, 
bet pasākuma noslēgumā arī mazās 
knīpas pievienojās līnijdejotāju kolek-
tīvam, veltot skatītājiem kopīgi sagata-
votu deju.

Gūstot patiesas, prieka pilnas 
emocijas no katra priekšnesuma, bija 
skaidrs, ka skatītājiem izvēli izdarīt 
par savu simpātiju ir pavisam grūti! 
Arī žūrijai, kā izrādījās, vērtēšana bija 
sarežģīta, jo katra mazā knīpa bija īpa-
ša, tieši tādēļ žūrija nolēma, ka titulu 
“Kokneses Knīpa 2014” iegūst katra 
dalībniece. Iepazīsim mūsu “Kokneses 
Knīpas 2014”!

Kokneses Knīpas 2014
ENERĢISKĀKĀ KNĪPA Paula 

Vītoliņa (6 gadi): “Paula ir ļoti atraktī-
va un kustīga meitene. Viņai ļoti patīk 
dziedāt un dejot, tomēr dejot patīk vis-
labāk! Kad Paula izaugs liela, viņa kļūs 
par dziedātāju vai aktrisi. Paula vien-
mēr ir kustībā, jo pats svarīgākais – lai 
ir interesanti un nav garlaicīgi! Viņai ir 
svarīgi, lai arī apkārtējie ir priecīgi un 
jūtas labi. Ja tas tā nav, Paula steidz uz-
mundrināt! Viņa bieži teic: “Mammu, 
es mīlu sevi un es mīlu pasauli!””

DROSMĪGĀKĀ KNĪPA Arita 
Niedre (5 gadi): “Arita ir ļoti čakla un 
priekpilna meitene. Arita ar prieku 
dodas uz bērnudārzu, bet vakarā viņu 
mājās sagaida viņas mīluļi – vilku sugas 
suņuki un kaķēns. Arita ir liels palīgs 
savai vecmāmiņai – gan dārza darbos, 

gan saimniekojot virtuvē. Brīvajā laikā 
Arita iet peldēties, spēlē galda spēles 
un dodas pastaigās gar Daugavas kras-
tu uz parku. Ikdienas diendusas vietā 
Arita labprātāk uzrīkotu koncertu ar 
dziesmām un dejām!”

TEATRĀLĀKĀ KNĪPA Renāte 
Skābarniece (7 gadi): “Renātei patīk 
gan dziedāt, gan dejot. Un nav svarīgi, 
vai skan sen zināms meldiņš vai kaut 
kas jauns, Renāte dungo līdzi! Brīvo 
laiku viņa pavada spēlējoties ar mazo 
brāli, braucot ar riteni, uzspēlējot fut-
bolu un peldoties. Renātei, kā jau īstai 
dāmai, patīk pucēties un pārģērbties! 
Visgardākās ir mammas ceptās kūkas 
un frikadeļu zupa, iespējams, tieši tādēļ 
Renāte nākotnē vēlas kļūt par pavāru.”

GRACIOZĀKĀ KNĪPA Kristija 
Rotkāja (7 gadi): “Kristija ir ļoti pacie-
tīga un aktīva meitene. Viņa darbojas 
folkloras kopā “Tīne”, kā arī apmeklē 
deju nodarbības; ir apmeklējusi arī 

mākslas studiju un plāno mācīties 
mūzikas skolā. Kristijai patīk lasīt grā-
matas, tieši tādēļ gūti panākumi Stāst-
nieku konkursā. Meitenei patīk pucēt 
lelles un gatavot tām ēst, bet, tuvojoties 
Ziemassvētkiem, Kristija pati cep pi-
parkūkas un tās izrotā. Meitenes sapnis 
ir kļūt par dakteri!”

Visas konkursa “Kokneses Knīpa 
2014” dalībnieces saņēma pārsteiguma 
dāvaniņas un galveno balvu – kopīgu 
bērnu izrādes apmeklējumu Rīgā 2015. 
gadā, ko dāvina Kokneses kultūras 
nams un Kokneses novada dome.

Paldies “Kokneses Knīpu 2014” ve-
cākiem un vecvecākiem par atsaucību 
un atbalstu, gatavojoties noslēguma 
pasākumam. Paldies līnijdeju kolek-
tīvam, skolotājām Ingai Ozoliņai un 
Marijai Vildei, kā arī pasākuma orga-
nizatoriem un ikvienam pasākuma at-
balstītājam!

Anita Šmite

Dzīvespriecīgas, enerģiskas un atraktīvas – „Kokneses knīpas 2014”!

Lai aktivizētu skolēnu radošo 
darbību, padziļinātu interesi par 
mājturību, 25. novembrī I.Gaiša 
Kokneses vidusskolā notika Zie-
massvētku rotājumu konkurss. 
Konkursu organizēja I.Gaiša Kok-
neses vidusskolas skolotāji Agita 
Mežiela un Aigars Skopāns. Kon-
kursā piedalījās I.Gaiša Kokneses 
vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnā-
zijas un Vecbebru Profesionālās un 
vispārizglītojošās internātvidussko-

las komandas. Komandas sastāvā 
savas radošā darba prasmes rādīja 
trīs meitenes un trīs zēni, kopā 16 
dalībnieki no 6.–8.klasei.

Skolēni uz konkursu ieradās ar 
sagatavotiem mājasdarbiem, ar ku-
riem var rotāt logus un eglīti Zie-
massvētku laikā. Uz vietas konkursa 
laikā skolēni veidoja rotājumus, ar 
kuriem kopīgi izdekorēja Ziemas-
svētku eglīti. Divu stundu laikā no 
koka zēni izveidoja gan eņģeļus, gan 
ziemeļbriedi ar kamanām. Savukārt 
meitenes no pērlītēm, lentītēm, cu-
kura, papīra, sausajiem materiāliem 
radīja zvaniņus, eglītes, eņģeļus un 
dekoratīvās eglīšu bumbas.

Pirmo vietu meitenēm izcīnīja 
Vineta Cukanova no Pļaviņu nova-
da ģimnāzijas, koknesietei Natālijai 
Zeicai 2.vieta un Danielai Tīnai Sa-
vičai no Pļaviņām 3.vieta.

Zēniem pirmajā vietā ierindojās 
Rihards Skutelis no Vecbebriem, ot-
rajā vietā Dāvis Derkačs un Mareks 
Kazakovs no Kokneses un 3.vietā 
Kristiāns Ornicāns no Kokneses.

Ar šo pasākumu radītas pirmās 
Ziemassvētku noskaņas. Novēlam 
jauku un mierīgu Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku!

Agita Mežiela,
Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas mājturības skolotāja

Skolēnu radošās idejas 
Ziemassvētku rotājumu konkursā

Ar čaklām rokām un oriģinālām idejām var uzburt Ziemassvētku noskaņu!

Visu novembra mēnesi Kokneses 
internātpamatskolas – attīstības cen-
tra skolēni un skolotāji aktīvi iesaistī-
jās aktivitātēs par godu Latvijas valsts 
svētkiem. 

11. novembrī – Lāčplēša dienā, 
skolēni, skolotāji un pirmsskolas gru-
pas audzēkņi pieminēja un godināja 
Latvijas brīvības cīnītājus. Šajā dienā 
skolēni veidoja latviešu tautas rakstu 
zīmes no svecītēm, kuras vakarā iz-
gaismoja skolas ieeju, bet vakarā visi 
kopīgi noskatījās latviešu dokumen-
tālo fi lmu „Četrreiz katrs viens”, kas ir 
veltīta karavīriem, kas krituši cīņā par 

brīvu Latviju.
Latvijas dzimšanas dienu skolā – 

centrā svinējām 20. novembrī ar svēt-
ku pasākumu „Latvija katrā sirsniņā”, 
kurā ar dažādiem priekšnesumiem – 

dzejoļiem, dziesmām, dejām, uzstājās 
skolas audzēkņi. Pasākumā noslēgu-
mā, vēlot daudz laimes Latvijai, aizde-
dzām sveces dzimšanas dienas tortē. 

Paldies visiem, kas palīdzēja radīt 
svētku sajūtu Kokneses internātpa-
matskolā – attīstības centrā!

Kokneses internātpamatskolas 
attīstības centra

 metodiskā centra informācija

Latvija katrā sirsniņā

Atgādinām, ka 21. decembrī pulksten 14 
Kokneses kultūras namā 

Ziemassvētku balle Kokneses senioriem! 
Aicinām svētku pasākumam pieteik  es līdz 17. decembrim pie 

Janīnas Zunes Kokneses novada sociālajā dienestā. 
Esiet atsaucīgi, sagaidīsim kopā ziemas saulgriežus!

Marita Radvila,
Senioru klubiņa „Pīlādzī  s” vadītāja

Kokneses senioriem jāpošas ballei!

No kreisās Arita Niedre, Kristija Rotkāja, Paula Vītoliņa, Renāte Skābarniece.
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29. novembrī  Kokneses pagasta 
bibliotēkā mieru un gaišumu dāvāja 
sveču liesmas, lai atmiņu ceļos mēs 
satiktu viņus, kuru dvēseles, tur augšā 
aiz zvaigznēm, bet viņu gājuma pēdu 
nospiedumi Kokneses pusē redzī-
gajiem un dzirdīgajiem sajūtami vēl 
šodien – tie iemīti Laikā. 

Radošās apvienības „Mazā taka” 
domubiedri: Maija Stepēna, Anita 
Liepiņa, Juris Siliņš, Dzidra Čuma-
keviča, Olga Kļaviņa, Ārija Āre un šo 
rindu autore aicināja atmiņu stāstos  
un dzejas vārsmās atcerēties mūsu 
novadniekus – Anitu Svētiņu, Jāni 
Blesi, Andreju Laucenieku un Zigf-
rīdu Putniņu. Sirsnīgi gaidīti šajā at-
miņu pēcpusdienā bija viņu tuvinieki 
un draugi. 

Marijas Vildes uz vijoles spēlētās 
melodijas ļāva atmiņām atnākt tik 
viegli kā pirmajam sniegam, atverot 
sirds durvis gan mazliet smeldzei, 
gan gaišam priekam, jo mūsu atmiņu 
varoņi alkaini mīlēja dzīvi. 

Pērses 
dziesminieks 

„Bet Pērses upe, līču loču tā plūst,
Nest viļņus Daugavai, tā ne-

piekūst.”
Vai ir kāds vecākās paaudzes 

dziesmu mīļotājs, kurš nezinātu šo 
dziesmu par Pērses upi? Aizsteigušies 
gadi,  un kā dziesmā dziedāts – nav 
vairs mums blakus Staburaga, kam 
visapkārt ievas zied. Nav mūsu vidū 
arī dziesmas radītāja. Tautā iemīļoto 
melodiju bieži atskaņo pa radio, tās 
vārdi un notis atrodami interneta 
vietnēs, kur norādīts, ka vārdu un 
mūzikas autors ir nezināms. Juris Si-
liņš savā atmiņu stāstā mums atklā-
ja – dziesmas autors ir zināms! Lūk, 
viņa stāstītais: „Domāju, ka manas 
paaudzes koknesieši vēl atceras Zigf-
rīdu Putniņu,  Zigi, kā viņu sauca 
savējie. 1956. gadā es atgriezos no 
dienesta armijā. Sāku darba gaitas un 
aktīvi iesaistījos pašdarbībā. Tā arī ie-
pazinos ar Zigi Putniņu, kurš tolaik 
kādu brīdi Kokneses kultūras namā, 
būdams pianists, spēlēja pavadījumu 
tautisko deju kolektīvam.  1955. gadā 
no Rīgas Zigfrīds Putniņš Koknesē 
bija nonācis ne gluži pēc savas izvēles. 
Pēc viņa stāstītā, spēlējot restorānos,  
kaut kādā veidā bija nogrēkojies pret 
padomju režīmu, tāpēc nācies meklēt 
dzīvesvietu no Rīgas 100 kilometru 
attālumā, kā toreiz mēdza sacīt – iz-
sūtīja uz 101.kilometru. Kā jau jau-
nībā, kopā ar Zigi pavadījām daudz 
nebēdnīga laika. Draugu lokā bieži 
skanēja arī viņa spēlētais akordeons. 
Labā atmiņā palicis kā deju zālē  Zi-
gis nodemonstrēja, cik izcili prot de-
jot rokenrolu. Vienā no vasarām 60. 
gadu sākumā Zigis uzrakstīja vārdus 
un melodiju divām dziesmām: „Upe 
Pērse” un „Un uz Pērses krasta”. „Upe 
Pērse” tūlīt kļuva ļoti populāra, Kok-
neses orķestris, kurā dziesmu autors 
bija pianists,  to spēlēja ballēs, dzie-
dājām draugu lokā. Zigis bija apdāvi-
nāts ne tikai mūzikā. Viņš labi prata 
krāsotāja amatu, bija strādājis arī par 
mākslinieku – noformētāju Aizkr-
auklē (toreiz Stučkā).  Daudzos kok-
nesiešu mājokļos savulaik viņš radījis 
sienu krāsojumus ar ornamentu raks-

tiem. Pats saviem spēkiem Miera ielā 
uzcēla māju. Vienmēr paliek skumji, 
kad pa radio skan viņa dziesmas un 
teic, ka vārdu un mūzikas autors ir 
nezināms.” Dziesmu autors Zigfrīds 
Putniņš uz mūžu palicis Koknesē, 
Atradzes kapsētā ir viņa atdusas vie-
ta. Kapa piemineklī lasām: Zigfrīds 
Putniņš 1926.17.X – 1981.9.VIII. Bet 
iegravētais nošu raksts no latviešu 
tautas dziesmas „Ej, saulīte, drīz pie 
Dieva” un vārdi: Daudz vēl gribēju 
paspēt un veikt, Bet paliek vien tas, 
kas padarīts..” liek kādam apstāties 
un atcerēties. Un, tāpat kā tālajās 
jaunības dienās, Juris Siliņš mums 
nodziedāja sava drauga dziesmu 
„Uz upes krasta stāvu es, Viens vie-
nīgs es bez meitenes...” Kopš šī brīža 
mūsu pienākums ir atdot godu Pērses 
dziesminiekam, lai Zigfrīda Putniņa 
vārds būtu līdzās viņa radītajām me-
lodijām.

Zemes dēls ar 
zvaigžņu dvēseli 

Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli – 
tā par sevi dzejā teicis Fricis Bārda. 
Arī Andrejam Lauceniekam, kuram 
mūža novakarē par mājām kļuva 
Koknese, Ingrīda Grūbe veltīja šos 
vārdus: „Manās atmiņās Andrejs 
Laucenieks ir īsts zemes dēls ar zvaig-
žņu dvēseli un vēl ar lielu hiacinti 
rokās. Uz bibliotēku viņš nāca sapu-
cējies un vienmēr mums dāvināja 
ziedus, visbiežāk hiacintes. Viņam 
sāpēja sirds par Latviju. Laucenieka 
kungs mēdza teikt: „Esmu ar mieru 
iet pastalās un tukšu vēderu, lai tikai 
pieredzētu brīvu un laimīgu Latvi-
ju.” Koknesē viņš pavadīja savas ve-
cumdienas, bet pašus pēdējos dzīves 
gadus Pļaviņu pansionātā. Pirms 
gadiem piecpadsmit, sarunās ar 
viņu, es vēl nebiju izaugusi līdz viņa 
zvaigžņu dvēselei, bet mēs katrs tajā 
varam ielūkoties, lasot viņa dzeju.” 
Andreja Laucenieka mūžs ir bijis ba-
gāts un piepildīts. Viņš dzimis 1912. 
gada 31.martā Kalsnavas pagastā. Pēc 
studijām Daugavpils skolotāju insti-
tūtā, strādājis par pārzini Ozolkalna 
pamatskolā, vadījis 459. mazpulku 
organizāciju un Blomes Dziedāša-
nas biedrību „Klints”. Šīs biedrības 
koris viņa vadībā piedalījies Latvijas 
9. Dziesmu svētkos Rīgā 1938. gadā, 
Latgales 4. Dziesmu svētkos Dau-
gavpilī 1940. gadā. Vēlākajos gados 
arī Madonas un Alūksnes pusē savu 
darba dzīvi veltījis jaunās paaudzes 
audzināšanai, dziesmai un teātrim. 
Pēc darba gaitām skolā  vairāk pie-
vērsies literārajai darbībai, folkloras 
materiālu vākšanai. 1996. gadā izdots 
dzejoļu krājums „Sirds nemiers”, trīs 
gadus vēlāk bērniem veltīts krājums  
„Pavasara vedēji”, jo runājot autora 
vārdiem: „Bērni ir mūsu nākotne. 
Viņi būs Latvijas saulē vedēji.” 

Iepazīstinot ar bērnu dzejoļiem 
krājumā „Pavasara vedēji”, Ingrīda at-
zina, ka tie mazajam lasītājam jālasa 
kopā ar vecvecākiem. Tad labāk viņi 
sapratīs, kas piemēram, ir riekstoša-
nas prieks un gūs izskaidrojumu vār-
diem, kas maz dzirdami mūsdienu 
sarunvalodā. Cauri visām grāmatas 
lappusēm vijas savas zemes un tau-
tas mīlestība, un rosinājums nemitīgi 

darboties, kā to savā dzīvē nenogur-
stoši darījis pats dzejoļu autors. 

Maija Stepēna, gatavojoties šim 
pasākumam, bija centusies izzināt 
dzejnieka dzīves gaitas un daiļradi, 
tikusies ar cilvēkiem, kuri viņu vēl at-
ceras Koknesē: „Uzzināju, ka Andrejs 
Laucenieks darbojies „Daugavas Va-
nagos”, čakli rosījies savā mājā un sētā 
Parka ielā, ar mīlestību audzējis pu-
ķes, rosinājis labiem darbiem jauno 
paaudzi. Bet īsto Andreju Laucenie-
ku es atradu viņa grāmatā „Sirds ne-
miers”. Dabas pielūgsme,  dziļa dzīves 
gudrība un fi lozofi ja rodama Andreja 
Laucenieka dzejā. Viņa dzīves sūtība 
izskan vārdos: „Es esmu dainās Un 
kamēr dziedāšu Es būšu dzīvs.”” Ik-
viens var tuvāk iepazīt dzejnieka jūtu 
pasauli, jo abi dzejoļu krājumi ir pie-
ejami Kokneses pagasta bibliotēkā. 

Balto bērzu 
meitene

 Jau vairāk kā 26 gadus dzejniece 
Anita Svētiņa mēro ceļu baltajā mū-
žībā, mums atstājot klusas smeldzes 
apgarotas dzejas vārsmas par mīļo 
Koknesi un šalcošajiem Daugavkras-
ta bērziem, dzejoļus par mīlestību, 
kurai mēs esam par vājiem, par sevi 
starp zvirgzdiem un savu Sanmikelu. 

1948. gada 5. maijā, Stirnienes 
pagastā, maigām bērzu lapiņām 
smaržojot, gaišā pasaulē sveica Ani-
tas atnākšanu. 1988. gada 10. martā, 
baltam putenim virmojot, aukstā pa-
saule aiz dzejnieces Anitas Svētiņas 
aizvēra Mūžības vārtus. Lai arī Anita 
Svētiņa dzimusi Latgales pusē, jau no 
agrām bērnu dienām par viņas mā-
jām kļūst Koknese. Anitas dzeja 20 
gadus bija lasāma laikrakstā „Stabu-
rags” – toreiz „Komunisma Uzvaras” 
dzejas lappusē „Daugavas Dardedze”. 
1993. gadā, pateicoties Anitas drau-
giem, laikraksta Staburags kolektī-
vam, īpaši Margaritai Celmiņai un 
Jānim Bērziņam klajā nāca dzejas iz-
lase „Ne aiziet, ne pasakā palikt”. Tās 
vāku zīmējusi māksliniece Taiga Kal-
višķe. Grāmatas sākumā ir Anitas fo-
togrāfi ja – skaista un smaidoša, šķiet 
uz mirkli viņa atnākusi parunāt ar 
saviem mīļajiem Daugavkrasta bēr-
ziem.  Tikšanās reizē kopā ar mums 
bija Anitas Svētiņas māsa un vecākā 
meita Dace, kura savas māmiņas grā-
matu uzdāvinājusi Tautas grāmatu 
plauktam Gaismas pilī. 

Māra Citko dalījās savā atmiņu 
stāstā: „Ar Anitu bijām klasesbiedre-
nes no pirmās klases. Atceros, kā mēs 

kopā nācām no skolas – pirmā pie-
tura bija pie lielā akmens pie manas 
mājas un noslēdzošā pie tērcītes, kur  
pavasarī ziedēja vistreknākie pureni. 
No bērnības laika, kad mēs stāvējām 
pie šīs tērcītes zem baltajiem, plauks-
tošajiem bērziem, man viņu gribējies 
saukt par balto bērzu meiteni.  Tajā 
marta cīruļputeņa dienā, kad mēs no 
viņas atvadījāmies Atradzes kapsē-
tas kapličā, viens no klasesbiedriem, 
kurš no mums aizgāja tikpat pēkšņi 
pēc gada, teica: „Meitenes, neraudiet, 
Anita ir tur,”– un rādīja uz fotogrā-
fi ju pie kapličas sienas. Šī fotogrāfi ja 
– Anita pie šalcošajiem bērziem un 
grāmatas virsraksts: „Ne aiziet, ne 
pasakā palikt” izteica viņas būtību.” 

Sev dzīvē satikt nolemtiem cil-
vēkiem mēs nevaram paiet garām. 
Mazu atmiņu atspulgu mums dāvāja 
Irēna Ciša: „Strādājot Kokneses vi-
dusskolā, sadarbojos ar dabas aiz-
sardzības biedrību Aizkrauklē. Tā 
arī iepazinos ar Anitu,  biedrības ju-
risti. Anita bija apveltīta ar daudzām 
lieliskām rakstura īpašībām. Viņa 
bija gudra, sievišķīga, izprata cilvēka 
psiholoģiju un tā laika sabiedrības 
divkosību. Par to lasām viņas dzejā. 
Atceros, cik daudz mēs runājām par 
izlasītājām grāmatām: B. Bulgakova 
„Meistaru un Margaritu”, A. Mun-
tes „Stāsts par Sanmikelu”. Arī Anita 
savā dzejā teic, ka viņai vajag savu 
Sanmikelu. Pateicoties viņas uzņēmī-
bai, tika uzsākta Kokneses pilsdrupu 
konservācija, viņa ar savu līdzdalību 
ir bijusi klāt Kultūras fonda dibināša-
nai. Nekad neaizmirsīšu mūsu kopī-
gās pastaigas un brīžus pie Daugavas, 
kad Anita pirmā uzsāka dziesmu. 
Skolotāja Sebre par sev tuviem aizgā-
jušajiem mēdza teikt, lai Dieviņš mie-
lo viņu dvēseles. Es arī saku šos vār-
dus: lai Dieviņš mielo Anitas dvēseli.”

Ar Anitu Svētiņu darba gaitas un 
dzīves ceļi kopā savijušies arī Antai 
Kučerei: „Ar Anitu strādājām kopā 
apmēram piecus gadus Aizkrauklē 
(Stučkā) Agrorūpniecības apvienībā.  
Es veicu savus ekonomistes pienāku-
mus, viņa – juristes.  Kopīgi kolektī-
vā organizējām kultūras pasākumus, 
kuros neizpalika Anitas trāpīgie vel-
tījuma dzejoļi kolēģiem. Viņa pēc 
sava rakstura bija protestante, nespē-
ja paciest netaisnību. Anita dzīvoja 
tā, it kā zinātu – viņai nav atvēlēts 
daudz. Reizēm pusdienas pārtrauku-
mos viņa lasīja mums savus jaunākos 
dzejoļus un tā mēs varējām uz brīdi 
ienirt viņas jūtu pasaulē. Atminos 
Anitas dzimšanas dienu 1987. gada 

maijā. Viņas mājās smaržoja draugu 
dāvinātie ziedi, bet viņa sacīja: „Aiz-
vediet mani pie Daugavas, lai redzu 
kā zied vizbulītes.” Un pāri gadiem 
manī skan viņas vārdi: „Man negri-
bas nekā vairs liktenīga…”

Apslēptās pērles 
mirdzums

Novadniekam Jānim Blesem Maija 
Stepēna veltīja vārdus: „Jānis Blese būtu 
pelnījis atsevišķu atmiņu vakaru. Paldies 
viņa  tuviniekiem, kuri atsaucās mūsu 
aicinājumam. Sabiedrībai daudz zi-
nāms par skolotāja Jāņa Bleses veikumu 
Kokneses kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpētē. Viņš ir uzrakstījis savas dzimtas 
vēsturi septiņās paaudzēs. Tapušas pub-
likācijas par Kokneses dabu un vēsturi. 
Viņa lielākais darbs – krāšņais izdevums 
„Koknese ar atskatu tālākā pagātnē”. 
Mūsu uzdevums bija atklāt sabiedrībai 
viņa mazāk zināmo radošo šķautni – 
dzejnieka talantu.”  Par to, ka Jānis Blese 
ir rakstījis dzeju, viņa dzīves laikā zināja 
tikai tuvinieki. Tikai pēc viņa aiziešanas, 
2002. gadā, neliela dzejoļu kopa ir publi-
cēta laikrakstā „Staburags”.  Līvijas kun-
dze teic, ka ir  skumji lasīt „Staburaga” 
lappusēs, ka Jāņa Bleses dzejas vārdi ir 
izmantoti līdzjūtībām, nenorādot viņu 
kā autoru. Pēc vīra aiziešanas mūžībā, 
viņa daļu no dzejoļiem ir uzdāvinājusi 
Kokneses pagasta bibliotēkai.

Daudzi no klātesošajiem pirmo rei-
zi dzirdēja Jāņa Bleses dzeju. Izjustajā 
Anitas Liepiņas lasījumā ik vārds aplie-
cināja dzejnieka alkas pēc mīlestības un 
gara brīvības. „Paldies tuviniekiem, kuri 
mums atļāva šajā tikšanās reizē atklāt 
mazu daļiņu no dzejas, kuru Jānis Blese 
visu mūžu bija glabājis kā pērli gliemež-
vākā,” sacīja Anita.

Zīmīgi ir viņa vārdi poēmā „Dau-
gava”:

Vasaras aizies un nāks.
Aizvaru vārtos
Ūdeņi šņāks.
Mākoņos sārtos
Rīts un novakars nāks.

Loks noslēdzas, spirāli vijis.
Taisne par loku kļūst!
Viss, kas ir, 
Reiz jau bijis.
Viss, kas ir bijis, 
Reiz būs!
Atmiņu brīdī kopā ar mums bija 

Jāņa Bleses meita Baiba un dēls Pēte-
ris, mazdēli Rihards, Artūrs un Ed-
gars, mazmeita Maija un viņa māsīcas 
meita Vieda Skultāne no Anglijas, bet 
domās sveicienus sūtīja Līvija Ble-
se. Nav iespējams vienā reizē izstāstīt 

Mēs dzīvosim vēlreiz to dzīvi,
Kas pagāja mulsumā īsā. /Jānis Blese/

Andrejs Laucenieks Kokneses bērnu 
bibliotēkā 2000. gadā kopā ar 

mazajiem Vanadzēniem.

Kamēr vien kādam no mums Anitas 
Svētiņas vārdi palīdzēs atrast ceļu uz 
gaismu,  viņas dzejā mijkrēslī iedegtā 

sveces liesma neizdzisīs.

Jāņa Bleses mūžš atdots Koknesei.
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bagātu cilvēka mūžu. Baiba Blese at-
minējās Jāņa Bleses dzīves spilgtākās 
lappuses. Viņa dzīves ceļš sācies 1917. 
gada 13. oktobrī Pēterburgā, kur toreiz 
dzīvoja  topošā zinātnieka, vēlākā Lat-
vijas Universitātes profesora  Ernesta 
Bleses ģimene. Izglītību ieguvis Rīgā 
Franču licejā, studējis ģeoloģiju Latvi-
jas Universitātes Matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātē, pabeigts arī Franču 
institūts. Ar Koknesi dzīves gaitas sais-
tītas jau no 1929. gada. Otrais pasaules 
karš pārvērš visu dzīvi: ģimene dodas 
trimdā, bet Jānis, iesaukts Latviešu le-
ģionā, pēc kapitulācijas nokļūst fi ltrā-
cijas nometnē Maskavā. No 1947. gada 
līdz 1950. gadam un no 1954. gada 

līdz 1982. gadam Jānis Blese Kokneses 
Krievkalna septiņgadīgajā skolā, vēlāk 
Kokneses vidusskolā māca darbmācību 
un bioloģiju. Piecdesmit gadu vecumā 
atkārtoti iegūst augstāko izglītību, šo-
reiz LVU Bioloģijas fakultātē, jo vācu 
laikā iegūto Latvijas Universitātes dip-
lomu padomju iekārta neatzīst.  Viņa 
skolniece un kolēģe Māra Citko sacīja: 

„Gudrais, erudītais skolotājs, kurš no-
teikti bija zinošāks par vienu otru torei-
zējās varas funkcionāru, savas biogrā-
fi jas dēļ vairākkārt tika no skolas dzīts 
un saukts atpakaļ. Uz pusaugu meiteņu 
nesapratnes pilno jautājumu, kādēļ as-
totklasniecēm jāmācās gatavot skārda 
liekšķerīte, skolotājam sešdesmito gadu 
sākumā bija atbilde: „To es jums, meite-
nes, tagad nevaru pateikt.”

Mūža novakari darbīgais vīrs veltī-
ja mazbērniem un nepārtrauca radošo 
darbību. 2002. gada 5. jūnijs ir viņa aiz-
iešanas diena Mūžībā. Baznīcas kapos 
ir Jāņa Bleses atdusas vieta.

„To, ka tēvs rakstīja dzeju, uzzināju 
skolas gados. Viņa daiļradi var iedalīt 

divos posmos: jaunības gadu dzeja, kas 
radīta līdz četrdesmitajiem gadiem un 
brieduma gadu dzeja līdz sešdesmita-
jiem gadiem. Vēlāk tēvs pievērsās tikai 
pētnieciskajam darbam. Pirms gadiem, 
„Ziemeļu” mājās, kārtojot plašo biblio-
tēku, atradu mazu sainīti ar uzrakstu 
– Baibai. To atverot, es ieraudzīju glīti 
iesietu dzejas krājumu ar nosaukumu 

„Vārdi vējā” un izlasīju ierakstu: „Vel-
tījums manai meitai no mūždien īsti 
nesaprastā tēva,”” – atklāja Jāņa Bleses 
meita, rokās turot piemiņu no tēva.

Paldies izcilā novadnieka ģimenei 
par iespēju noskatīties videofi lmas par 
Jāni Blesi fragmentu, kurā viņš teic 
pateicības runu grāmatas „Koknese ar 
atskatu tālākā pagātnē” atvēršanas svēt-
kos 1998. gada jūnijā Kokneses luterā-
ņu baznīcā.

Emocionāli piesātinātas bija maz-
dēla Riharda atmiņu epizodes: „Mums 
ar brāli bija tā laime izaugt viņa gādī-
bā. Ar šodienas acīm raugoties, ap-
brīnoju viņa spēju radīt interesi par 
dažnedažādā lietām un nodarbēm, kā 

arī to, ka vectēvs prata sarežģītas lie-
tas izstāstīt vienkārši. Jau četru piecu 
gadu vecumā viņš mums skaidroja, 
kā notiek procesi dabā un kā uzbūvēts 
visums. Tajā laikā mēs neapjautām, 
kāda zināšanu bagāža piemīt mūsu 
vectēvam. Ne katram ir iespēja doties 
ekspedīcijā un iegūt augu vai akme-
ņu paraugus, uzzināt to nosaukumus, 

kopā ar cilvēku, kuram pieder reta 
augu un akmeņu kolekcija. Mums šķi-
ta, ka tā ir jābūt – katram cilvēkam ir 
jāveido herbārijs vai akmeņu kolekcija 
un jāprot par to pastāstīt. Tas parādīja 
to, cik vectēvs bija pieticīgs un paškri-
tisks, jo tajā vecumā mēs tikai sākām 
nojaust, kādas vērtības glabā vectēva 
veidotās kolekcijas.  Domāju, ka šī 
paškritika atspoguļojās arī brīžos, kad 
viņš teica, ka viņa rakstītā dzeja nav 
publicējama. 

Vectēvs nekad nepieminēja ļau-
nu. Par lēģera gadiem, kas atskatoties 
vēsturiski, bija šausminoši, viņš nepie-
minēja drūmos brīžus, bet atminējās 
notikumus, kas mums šķita saistoši, kā 
gatavojuši šķiltavas vai papīru. Atceros 
brīžus, kad vectēvs lasīja priekšā grā-
matas vai skaidroja enciklopēdiju satu-
ru. Īpaši spilgti atceros, kā viņš mums 
lasīja priekšā Žila Verna „Noslēpumu 
salu”. Pārrunājām katru grāmatas no-
daļu un spriedām, vai kādu konkrētu 
lietu patiešām varēja uzbūvēt no tā, kas 
bija pieejams salas jaunajiem iemītnie-
kiem. Vēl pirms vācu valodas apguves 
skolā vectēvs mācīja tās pamatus man 
un brālim, tāpēc skolā klājās krietni 
vieglāk. 

Vēl pirms skolas gaitu uzsākšanas, 
iemācījāmies braukt ar divriteņiem. 
Aizraujošs piedzīvojums vienmēr bija 
došanās ekskursijās. Svarīgs process 
bija mantu sapakošana un pārrunas 
kurp un kā brauksim. Bieži devāmies 
uz Pastamuižu, Krievkalna salu (tagad 
Likteņdārzu) vai Kokneses parku, vec-
tēvs stāstīja teikas, vācām akmeņu un 
augu paraugus, pārrunājām vēsturis-
kos notikumus, kas risinājušies katrā 
vietā. Stāstīja arī to, ko izteicis poēmā 
par Daugavu. 

Ikdienā viņš daudz rakstīja, bet ne 
jau pie ozolkoka rakstāmgalda. Raks-
tāmmašīna bija nolikta uz gultas malas 
un pats rakstītājs sēdēja uz maza ķeblī-
ša. Par dienā paveiktajiem darbiem un 

satiktajiem cilvēkiem viņš rakstīja savā 
dienasgrāmatā. Bet izpētītā un uzraks-
tītā dzimtas vēsture liek man apzināties 
savas saknes un to, kāda atbildība ir 
mūsu ģimenei kā šīs tradīcijas turpi-
nātājiem. Arī vecvectēvs Ernests Blese 
neapšaubāmi ir viens no Latvijas spo-
žākajiem prātiem, par ko liecina viņa 
paveiktais valodu pētniecībā un diplo-
mātijā.

Un vēl viena spilgta epizode. Kad 
vectēvs no „Ziemeļu” mājām brauca uz 
Kokneses centru, mēs stāvējām pie loga 
un skatījāmies. Es atceros, kā viņš pa-
māja mums ardievas. Zinājām, ka viņš 
mūs neredz, bet ilgi mājām pretī.”

Savs stāsts bija arī mazdēlam Ar-
tūram: „Vectēvs katru darbu darīja 
ļoti kārtīgi. Lai izveidotu dobīti, viņš 
izmantoja divus kociņus un virvi, un 
tā izdevās ļoti glīta. Es domāju, kāpēc 
tā jānopūlas, var taču tāpat vienkārši 
uzrakt. Atmiņā palicis gadījums, kad 
biju apņēmies atminēt krustvārdu 
mīklu, bet kaut ko nezināju un vaicāju 
vectēvam. Viņš atbildēja: „Galvenais 
nav zināt, galvenais ir zināt, kur to at-
rast.”

Jāņa Bleses māsīcas meita Vieda 
Skultāne atminējās, ka Jāni un viņa 
brāli Andreju sākotnēji iepazinusi 
caur vēstulēm: „ Pirmoreiz Jāni satiku 
deviņdesmitajos gados Rīgā. Tikšanās 
reizē nevarēju apstāties raudāt. Viņš 
jautāja: „Kāpēc tu raudi?” Bet es neko 
nevarēju atbildēt. Esmu pateicīga vi-
ņam par tiem daudzajiem atmiņu pie-
skārieniem, ko viņš man uzticēja.”

Piemiņas lapiņā, ko pēc pasākuma 
katrs varēja paņemt līdzi, vēstīja vārdi: 
„Arī šo 2014. gada 29. novembri Laiks 
aiznesīs pagātnē, bet turpinās glabāt tā 
pēdu nospiedumus.”

Radošā apvienība „Mazā taka” aici-
na ikvienu palīdzēt saglabāt mūsu no-
vadnieku atstāto mantojumu!

Sarmīte Rode
Ingus Pugačova foto

25. novembrī notika ikmēneša 
Kokneses daudzdzīvokļu māju iedzī-
votāju sanāksme SIA “Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” telpās. Šoreiz 
sapulces galvenā tēma bija par mājdzīv-
niekiem – suņiem un kaķiem, jo Kok-
neses teritorijā izvietotas brīdinājuma 
zīmes, kas norāda –  suņiem pastaigas 
laikā ir jābūt pavadā, bet tā saimniekam 
pastaigas laikā jāsavāc suņu atstātie 
ekskrementi, kā to pieprasa likums. Par 
noteikumu neievērošanu persona var 
tikt administratīvi sodīta.

Sākotnēji, novietojot brīdinājuma 
zīmes Kokneses teritorijā, pļavā pie 
Lāčplēša ielas 1. nama tika uzstādīta 
aizlieguma zīme. Tā norādīja, ka pļa-
vā, kas ir pašvaldības īpašums un kurš 
kļuvis par iecienītu pastaigu laukumu 
iedzīvotājiem ar mājdzīvniekiem, ta-
gad ir aizliegts izvest savus mīluļus pa-
staigā. Šīs zīmes uzstādīšanas rezultātā 
pašvaldībā tika saņemtas vairāku iedzī-
votāju pretenzijas. Izvērtējot situāciju, 
ka topošais suņu pastaigas laukums pie 
autoceļa A6 uz Zemeņu ielas vēl nav at-
klāts, pašvaldība uzstādīto aizlieguma 
zīmi noņēma.

Drīzumā tiks pabeigti 
darbi pie suņu pastaigas 
laukuma izveides

Kokneses novada domes Komu-
nālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa 

iedzīvotājus  informēja: “Drīzumā 
tiks pabeigti darbi pie suņu pastaigas 
laukuma izveides, kas atradīsies uz 
Zemeņu ielas. Šajā laukumā iedzī-
votājiem būs iespēja suni palaist vaļā 
no pavadas savā redzes lokā. Tāpat 
kā citur, arī šeit suņu atstātie ekskre-
menti saimniekam būs jāsavāc.”

“Suņu īpašniekiem jāsaprot, ka 
mājdzīvnieku ekskrementi piesārņo 
vidi un apdraud cilvēku veselību. Tie 
var būt kaitīgi bērniem, kuri turpat 
skraida un spēlējas, tādēļ bērnu ro-
taļu laukumā un bērnudārza terito-
rijā suņus vest nedrīkst,” teic domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Kokneses pašvaldības policijas 
priekšnieks Dainis Ginters atklāja, 
ka par noteikumu neievērošanu sā-
kotnēji tiek izteikts brīdinājums, bet 
par atkārtotu noteikumu neievēroša-
nu ir sods. Noķertie klaiņojošie suņi 
tiek vesti uz Jēkabpils dzīvnieku pa-
tversmi.

Mājdzīvnieku (suņu, kaķu) īpaš-
niekiem jāievēro LR normatīvie akti 
– Ministru kabineta 04.04.2006. no-
teikumi Nr. 266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmā-
cībai” un pašvaldības saistošie notei-
kumi.

Kokneses novada domes 
29.09.2010 Saistošo noteikumu Nr. 

19 „Kokneses novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi” 3.1.3. un 3.1.4. 
punktā noteikts:

„3.1.3. Par ielu, apstādījumu, 
zālāju un citu sabiedrisko vietu, kā 
arī daudzdzīvokļu ēku koplietoša-
nas telpu piemēslošanu, ja to izdara 
mājdzīvnieks (suns, kaķis u.tml.) un 
īpašnieks to nesavāc, dzīvnieka īpaš-
niekam izsaka brīdinājumu  vai uz-
liek naudas sodu līdz 15 euro.”

„3.1.4. Par ielu un citu sabiedris-
ko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku 
koplietošanas telpu piemēslošanu, ja 
to izdara mājdzīvnieks un dzīvnieka 
īpašnieks to nesavāc un, ja tas izda-
rīts atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, dzīvnieka 
īpašniekam uzliek naudas sodu no 
15 līdz 72 euro.” 

Klaiņojošo kaķu problēma 
māju pagrabos ir jārisina 
māju iedzīvotājiem 
sadarbībā ar namu 
pārvaldnieku 

Pašvaldības policijas priekšnieks 
Dainis Ginters, runājot par klaiņojo-
šajiem kaķiem, informēja: “Koknesē 
tiek veikta klaiņojošo suņu un kaķu 
ķeršana. Kaķu ķeršanai ir iegādāti 
kaķu ķeramie slazdi. Pašvaldība ir 
tiesīga ķert klaiņojošos kaķus tikai 

ārpus māju teritorijām. Noķertie 
kaķi tiek vesti uz Aizkraukli, kur tos 
apskata veterinārārsts. Tos attārpo 
un sterilizē. Ja kaķis tiek atzīts par 
veselu, to ved atpakaļ un palaiž brī-
vībā. Slimie kaķi tiek iemidzināti. 
Savukārt, ja kādai no daudzdzīvokļu 
mājām ir problēma ar klaiņojošajiem 
kaķiem pagrabtelpās, par to ir jāziņo 
namu pārvaldniekam Ziedonim Vil-
dem, kurš kopā ar attiecīgās mājas 
iedzīvotājiem meklēs risinājumu šai 
problēmai.”

Mainīta aprēķina kārtība 
maksājumā par sadzīves 
atkritumiem

Sapulces gaitā Ziedonis Vilde 
stāstīja par aktualitātēm namu ap-
saimniekošanā. “Saeimā ir pieņemts 
likums, ka no nākošā gada mēneša 
maksu par atkritumiem aprēķinās 
pēc deklarēto iedzīvotāju skaita dzī-
voklī. Uz šo dienu mums ir 1265 
deklarētie iedzīvotāji. Ņemot vērā šo 
skaitli, maksa par atkritumiem būtu 
1,45 eiro no personas, taču skaitlis 
ir ļoti relatīvs, jo, pārskatot dekla-
rēto iedzīvotāju sarakstus, ir daudz 
cilvēku, kas sen šajos dzīvokļos vairs 
nedzīvo. Risinājums būtu aprēķi-
nāt maksu par faktisko iedzīvotāju 
skaitu mājā. Šāda veiksmīga prakse 
bijusi arī iepriekš, kad mājas vecā-

kie iesniedza diezgan precīzus datus 
par faktisko iedzīvotāju skaitu mājā, 
tomēr nolemt, kā tiks veikts aprē-
ķins mājā, ir pašu iedzīvotāju ziņā. 
Tuvākajā laikā lūgsim māju vecākos 
iesniegt informāciju par mājas lēmu-
mu.”

Cienīsim sētnieku un ceļu 
uzturētāju darbu!

Ir klāt ziema un sniegotais laiks. 
Sētniekiem un ceļu uzturētājiem tas 
ir smaga darba laiks, ko vēl vairāk 
apgrūtina iedzīvotāju vieglprātīgā 
attieksme. Automašīnu īpašnieki 
ignorē uzstādītās aizlieguma zī-
mes, novietojot savus spēkratus pie 
daudzdzīvokļu mājām tā, ka tie trau-
cē sniegoto laukumu, ietvju un mājas 
ieeju tīrīšanai.

Informējam, ka automašīnas ie-
spējams novietot gan pie tirgus lau-
kuma uz šķembu seguma, gan, grie-
žoties pašvaldībā, ir iespēja iznomāt 
garāžas. Uzslava pienākas Indrānu 
ielas 1 iedzīvotājiem – ar viņu ini-
ciatīvu pie mājas izveidots laukums 
automašīnu novietošanai.

Tā kā uz brīdinājumiem par zīm-
ju neievērošanu cilvēki reaģē ļoti reti, 
pārkāpējiem tiks uzlikti naudas sodi.

Cienīsim viens otru un mūsu ap-
kārtējo vidi!

Kokneses Novada Vēstis

Cienīsim viens otru un mūsu apkārtējo vidi!

Savu atmiņu stāstu atklāj Artūrs Blese.
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Draudzīgā aicinājuma skolu rei-
tings ir skolu novērtējums pēc centra-
lizēto eksāmenu rezultātiem. Mācību 
gada ietvaros tiek vērtētas visas Latvijas 
skolas, kurās realizē vidējo izglītību. 
Par datu bāzi vērtējumam izmanto Iz-
glītības un zinātnes ministrijas Valsts 
izglītības satura centra organizēto sko-
lēnu centralizēto eksāmenu rezultātus, 
kas ir salīdzināmi. Tiek vērtēti rezultāti 
latviešu valodā, matemātikā, angļu va-
lodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fi zika, 
ķīmija) un vēsturē. Atsevišķās grupās 
tiek vērtētas 1) lielo pilsētu un pilsētu 
ģimnāzijas, 2) lielo pilsētu un pilsētu 
vidusskolas, 3) lauku vidusskolas un 4) 
specializētās vidusskolas.

14. novembrī Vidzemes koncert-
zālē Cēsīs notika svinīgā Draudzīgā 
aicinājuma fonda balvu pasniegšanas 
ceremonija, kuru kuplināja dziedātā-
jas Lindas Leen un ģitārista Kaspara 
Zemīša koncerts.

I.Gaiša Kokneses vidusskola lau-
ku vidusskolu grupā balvas saņēma 2 
nominācijās – balvu „Mazā pūce” un 
diplomu par izciliem sasniegumiem 
angļu valodas mācīšanā (1. vieta) un 
diplomu par izciliem sasniegumiem 
dabas zinību mācīšanā (2. vieta), kā 

arī balvu par izcilu mācību darbu kop-
vērtējumā – skola ir 10 labāko lauku 

vidusskolu vidū.
Pateicamies skolēniem, skolotā-

jiem, vecākiem un Kokneses novada 
pašvaldībai par atbalstu, jo sasniegu-
mi ir mūsu kopīgi paveiktā darba re-
zultāts.

Māris Reinbergs,
I.Gaiša Kokneses vidusskolas 

direktors

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai – divas 

Draudzīgā aicinājuma fonda balvas

20.novembrī Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolā notika novada vispār-
izglītojošo skolu Mākslas priekšmetu, 
sporta un dabaszinību skolotāju me-
todisko apvienību rīkots sadraudzības 
pasākums – konkurss, veltīts Latvijas 
96. gadadienai ,,Es nāku no mazas 
tautas”, kurā piedalījās Kokneses no-

vada vispārizglītojošo skolu skolēni. 
Komandas sastāvā bija 10 skolēni no 
5.–8. klasēm. Tika pārstāvētas Bebru 
pamatskola, Pērses pamatskola, I.Gaiša 
Kokneses vidusskola, Vecbebru Profe-
sionālā un vispārizglītojošā internātvi-
dusskola.

Pasākuma mērķis bija mācīties svi-

nēt svētkus, apzināties piederību savam    
pagastam, savai valstij. Gatavojoties 
konkursam, komandu dalībnieki kopā 
ar mūzikas, sporta, dabaszinību skolo-
tājiem mācījās patriotiskās dziesmas, 
gatavoja atbildes uz konkursa jautā-
jumiem, apguva karavīru dziesmu ar 
ierindas elementiem, paplašināja savas 

zināšanas par Kokneses novadā  eso-
šajām  kultūrvēsturiskajām vietām un 
dabas pieminekļiem, Likteņdārzu, kā 
arī iepazinās ar retu, aizsargājamu dzīv-
nieku un augu sugām novadā.

Katra komanda rūpīgi sagatavoja 
un prezentēja mājas uzdevumu ,, Ko Tu 
ieteiktu redzēt, kādus maršrutus izvēlē-

ties Kokneses novada apmeklētājiem”.
Pasākuma dalībniekus un skatītā-

jus iepriecināja skolēnu nopietnā un at-
bildīgā attieksme pret visiem konkursa 
uzdevumiem. Īpašu prieku un pārstei-
gumu radīja komandu ierindas skates 
priekšnesums, soļojot vienotā koman-
das noformējumā, un dziedot  karavīru 

dziesmu.
Pasākuma noslēgumā skolēni 

vienojās kopīgās dziesmās, dziedot 
R.Paula „Es nāku no mazas tautas” un 
Latvijas valsts himnu.

Inita Asarīte, Mākslas skolotāju MA 
vadītāja Sandra Māliņa, 

Dabaszinību skolotāju MA vadītāja

Novada skolēni tiekas pasākumā 
„Es nāku no mazas tautas”

20.novembrī Aizkrauklē "Kalna 
Ziedu" muzejā notika Piedaugavas 
novada Stāstnieku konkurss "Teci, 
teci, valodiņa" pusfi nāls,  kurā pie-
dalījās 27 stāstnieki no Lielvārdes, 
Lēdmanes, Aizkraukles, Bebriem, 
Pļaviņām, Odzienas un Kokneses. 
Katrs stāstnieks gatavoja savu prog-
rammu, kurā 5 minūtēs izstāstīja 
pasaku, atgadījumu no dzīves un 
kādu anekdoti, skaitāmpantu vai 
ātrrunu. Mazās stāstnieces titulu ie-
guva Bebru pamatskolas skolnieces: 
Viktoria Calane, Ketija Jekaterina 
Kmita, Annija Dumpe. Labi veicās 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
meitenēm: Krista Strazdiņa kļuva par  
Mazo stāstnieci,  Kristija Rotkāja, 
Alise Krūmiņa un Meldra Eglīte – 
Lielās stāstnieces. Uz 18. stāstnieku 
konkursa fi nālu  29. novembrī Rīgā,  
Rīgas Latviešu biedrības namā devās 
Meldra Eglīte, 3.b klases skolniece un 
skolotāja Inguna Žogota.  Meldra bija 
droša, pārliecināta par sevi, izstāstīja 

interesanti, un žūrija viņas sniegumu 
novērtēja ar Lielās stāstnieces titulu!  
Paldies skolotājai Ingunai Žogotai un 
Meldras vecākiem par atbalstu un pa-
šai Meldrai par uzcītību! 

Stāstnieku konkursā „Teci, 

teci valodiņa” piedalās mūsu 

novada jaunie stāstnieki

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
skolniecei Meldrai Eglītei un  

daudziem citiem skolas bērniem par 
stāstniekiem kļūt palīdzējusi skolotāja 

Inguna Žogota.

Novembra sākumā Bebru pa-
matskolā viesojās Amerikas vēst-
niecības darbinieces – koordinatore 
Jane Postner (Community Liaison 
Offi  ce Coordinator), Latvijas starp-
tautiskās skolas skolotāja Kimberly 
Callahan un tulkotāja Krista Kalni-
ņa, kuras piedalās skolēnu izglīto-
šanas projektā un vada angļu valo-
das stundas dažādās Latvijas vietās 
sākumskolas skolēniem. Skolēni 
tika rosināti darboties grupās, lai 

noskaidrotu interesantākās un mī-
ļākās vietas Bebru pagastā. Par tā-
dām vietām viņi nosauca savu skolu, 
biškopības un tēlnieka Jākobsona 
muzejus, Mežaparku, stadionu un 
skeitparku, viena grupa par skaistā-
ko vietu Kokneses novadā izvēlējās 
Kokneses pilsdrupas. Strādājot kopā 
ar amerikānietēm, skolēni klausījās 
uzmundrinājumus un ieteikumus 
angļu valodā.  Visinteresantākais 
uzdevums bija prezentēt savas iz-

vēlētās vietas aplikāciju. Prieks un 
gandarījums par labi paveikto dar-
bu bija abpusējs. Ne tikai praktis-
kā darbošanās, bet arī dotā iespēja 
kontaktēties ar cilvēkiem, kuriem 
mājvieta ir ASV un dzimtā valoda ir 
angļu valoda, bija pozitīvs piemērs 
skolēniem angļu valodas apguvē un 
pasaules izzināšanā.

Dzidra Žmuidene,
Bebru pamatskolas angļu valodas 

skolotāja

Angļu valodas stundu Bebru pamatskolā 
vada Amerikas vēstniecības darbinieki

Biedrība „Siera klubs”  šī gada 
5.novembrī RIMAN Profesionālās vi-
dusskolas telpās organizēja konkursu 
„Latvijas sieru garša”.

Konkursā Vecbebru Profesionālo 
un vispārizglītojošo internātvidusskolu 
pārstāvēja skolotāja Regīna Sniedze un 
4.kursa audzēkne Linda Annuškāne.

Vienas stundas laikā bija jāpagata-
vo siera plate, izmantojot Latvijā  ra-
žotus puscietos un mīkstos sierus (tos 
nodrošināja organizatori), piemēram, 
Talsu sarkanais ritulis, siers „Kūpinā-
tās virvītes”, siers „Taizelis”, Kazdangas 
siers, Lazdonas Baltais piena siers u.c.

Sešpadsmit dalībnieku konkuren-
cē mūsu skolas siera plate ieguva trešo 
vietu. Balvā „Arkolat” dāvanu karte 50 
eiro vērtībā. No kompetentās žūrijas 
saņēmām atzinīgus vārdus par gau-
mīgu plates noformējumu, pielietojot 
kārvinga elementus. Žūriju pārstāvēja 
dažādu nozaru pārstāvji– Edgars Trei-
bergs – Lauksainnieku organizāciju 
sadarbības padomes valdes priekšsēdē-
tājs, Tomass Godiņš– restorāna „Nei-
burgs” šefpavārs, Nikolajs Borodkins– 

restorāna la– Dome šefpavāra palīgs, 
Jānis Anmanis– gleznotājs. 

Edgars Treibergs LOSP valdes 
priekšsēdētājs, priecādamies par ori-
ģinālo un apetitelīgo siera plati izteica 
novatorisku priekšlikumu, ka daudzas 
profesionālās vidusskolas būtu jālikvi-
dē un audzēkņi jāsūta mācīties uz Vec-

bebriem, kur joprojām ir augstā godā 
profesijas standarti.

Gleznotājs Jānis Anmanis atzinīgi 
novērtēja mūsu spectērpus, strīpainos 
priekšautus, darba jakas un oriģinālās 
cepurītes.

Mēs priecājamies par gūtajiem ie-
spaidiem un atzinīgo žūrijas novērtē-
jumu. Lindai novēlam neapstāties pie 
sasniegtā, bet gūto konkursa pieredzi 
radoši izmantot turpmākajā darbā.

Visu dalībnieku siera plates būs 
publicētas grāmatā, norādot skolu un 
plates gatavotājus.

Regīna Sniedze, 
Vecbebru Profesionālās un vispāriz-

glītojošās internātvidusskolas
 profesionālo mācību priekšmetu 

skolotāja 

Konkursā „Latvijas sieru garša” 
bebrēniešiem trešā vieta!

Konkursā Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu 
pārstāvēja skolotāja Regīna Sniedze un 4.kursa audzēkne Linda Annuškāne.

No kreisās Inese Vancāne, 
Alla Tarasova, Māris Reinbergs, 

Inguna Kalniņa.

Dziesma Latvijai.
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Nepalieciet vieni Ziemassvētku laikā!
Ziemassvētki ir brīnumu gaidīšanas un cerību laiks. 

Bebru pagasta vientuļos pensionārus uz sirsnīgu pasākumu 16. decembrī plkst. 12.30 
Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā ielūdz 

7. klases skolēni un audzinātāja Daiga Andersone, 
Latvijas Sarkanā Krusta Bebru nodaļas brīvprātīgie. 

Par koknesiešiem Uldis un Solvita 
Bērziņi sevi sauc četrpadsmit gadus. 
2000. gadā viņus katru no savas pu-
ses dzīves ceļš atveda uz Koknesi. Te 
dzimusi viņu ģimene, un gadu gaitā 
iekoptajās mājās „Kārklēnos” ne die-
na nepaiet bez dziesmas un mūzikas 
skaņām. Jau vairāk kā septiņus gadus 
mēs viņus esam iepazinuši, muzicējot 
spēlmaņu kopā „Skutelnieki”, lai arī 
ikdienā viņu darba gaitas nav saistī-
tas ar mūziku. Solvita Bērziņa ir zvē-
rināta advokāte, bet Uldis Bērziņš, 
pēc izglītības mūzikas pedagogs, ir 
bruģu meistars SIA „Skalds”. Viņi ir 
piederīgi tiem, kas kopj latviešu sen-
senās tradīcijas un svin ziemas saul-
griežus - Bērziņu ģimenē īstie svētki 
sākas nevis kā lielākajai daļai Ziemas-
svētku vakarā 24. decembrī, bet gan 
pāris dienu agrāk, kad astronomiski 
iestājas visgarākā nakts un īsākā die-
na. Tikšanās reizē saruna raisījās gan 
par ziemas saulgriežu svinēšanas tra-
dīcijām ģimenē, gan par to, kā viņu 
dzīves ceļi savijušies vienā.

Pirmā deja kāzu muzikantu 
saietā

Solvita ir dzimusi madoniete, bet 
par savu bērnības pilsētu, kur dzīvo-
jusi un strādājusi arī pēc augstskolas 
studijām, sauc Aizkraukli, kad arī 
kādu laiku dziedājusi Kokneses kul-
tūras nama jauktajā korī pie Silvijas 
Cīrules. Ulda dzimtā puse ir Gulbe-
ne, bet pēc Daugavpils pedagoģiskā 
institūta beigšanas, dzīvojis Preiļos 
un strādājis par mūzikas skolotāju. 
Pirmo reizi viņi viens otru ieraudzīja 
1999. gada vasarā kāzu  muzikantu 
saietā Rožupē. Uldis bijis pasākuma 
apskaņotājs, bet Solvita ar draudze-
nēm no Aizkraukles ieradusies lustīgi 
izdancoties. „Vienam otru uzlūkojot, 
jau radās pirmā dzirkstelīte! Tā arī 
nodejojām līdz rīta ausmai! 2000. 
gadā sāku strādāt AS „Latvijas valsts 
meži” Koknesē un ar meitu Beāti pār-
cēlāmies te uz dzīvi. Arī Uldis kļuva 
par koknesieti un 2000. gada 24. 
novembrī mēs apprecējāmies. Mūsu 
bērni Oto un Dārta ir dzimuši kok-
nesieši. Vienmēr gaidīti mūsu mājās 
ir Ulda dēls Didzis un meita Liene.”

Gan Ulda, gan Solvitas ģimenēs 
vienmēr svinēti ziemas saulgrieži. 
Uldis atminas: „Ziemassvētki manās 
bērnības atmiņās saistās ar dziedāša-
nu. Mana mamma bija beigusi Cēsu 

skolotāju institūtu, mācījusies vienā 
laikā kopā ar brāļiem Kokariem. Zī-
mīgi, ka mācoties par bioloģijas un 
ģeogrāfi jas skolotāju, bija jāapgūst 
arī klavierspēle. Dziedāšana ģimenē 
bija neatņemama svētku sastāvdaļa, 
tāpat kā izpušķota eglīte Ziemassvēt-
ku vakarā.” Solvita atceras, kā ciemos 
nākuši ķekatnieki: „Atmodas gadu 
sākumā, man, pusaudzei, tas bija 
prieka pilns un satraucošs notikums. 
Ķekatās iešana vairāk izplatīta bija 
laikā pirms vecgada vakara.  Žēl, ka 
šī tradīcija ir izzudusi.  Cilvēki to ne-
saista ar šodienu, padomju gados tā 
bija daudz dzīvāka, cilvēki bija atvēr-
tāki. ” 

No danču vakariem līdz 
„Kokneses balsīm”

Iepazīšanās ar Ingunu Žogotu 
būtiski ietekmējusi viņu latviskās 
dzīvesziņas izpratni. Uldis atzīst: 
„Mēs bijām saistīti ar mūziku, bet bez 
Ingunas nebūtu „iekāpuši” folklorā.” 
Solvita turpina: „Ar Ingunu Žogotu 
iepazināmies, kad meitai Beātei 2. 
klasē viņa kļuva par klases audzinā-
tāju. Māmiņu dienas pasākumā mani 
ļoti aizkustināja, kā uzstājās viņas 
vadītā bērnu folkloras kopa „Tīne”. 
Kādu laiku es, Uldis un arī Inguna 
dziedājām Kokneses jauktajā korī. 
Bet vēl pēc kāda skolas pasākuma 
es viņai teicu: mums vajag folkloras 
kopu arī lielajiem!” 2005. gadā radās 
„Urgas”, divus gadu vēlāk „Skutelnie-
ki”. Arī viņu mūzikas instrumentiem 
katram savs stāsts: ermoņikas atves-
tas no kāda veca muzikanta Jēkab-
pilī, dūdas nākušas no Māra Janso-
na, bungas Uldis izgatavojis pats. Pa 
šiem gadiem „Skutelnieki” priecējuši 
tautas mūzikas cienītājus Koknesē, 
cituviet Latvijā, piedalījušies dažā-
dos festivālos. Šogad izdevniecība 
„Lauska” klajā laida  „Skutelnieku”: 
Ulda un Solvitas Bērziņu, Ingunas 
Žogotas, Mārītes Gražules, Lienes 
Bērziņas un Annijas Blaus  ierak-
stīto albumu „Kokneses balss”, kurā 
apkopotas Koknesē un tuvākajā ap-
kārtnē pierakstītas dziesmas, ziņģes, 
rotaļas un dejas. Dažas melodijas 
nākušas tālāku ceļu no Sēlijas, Latga-
les un Kurzemes. Solvita teic, ka šis 
albums bijis visilgāk iznēsātais rado-
šais bērns, jo ieraksts jau tapis 2008. 
gadā, bet līdz šim to nevarēja izdot 
fi nansiālu iemeslu dēļ. Uldis atzīst: 

„Gandarījums bija ieraksta tapšanas 
brīdī. Paldies Mārim Jansonam, kas 
mūs iedrošināja šim lēmumam!” Šajā 
gadā „Skutelnieki” dzirdēti gan nova-
da kultūras pasākumos, gan viņu ie-
cienītajos danču vakaros. Nospēlēta 
Ģikšu danču nakts, bieži spēlēts folk-
klubā „Ala”. Jaukā atmiņā vienmēr 
paliek danču vakari 3X3 nometnēs. 
Pavisam nesen Uldis, Solvita, Dārta 
un Oto piedalījās dziedošo ģimeņu 
festivālā Aizkrauklē.

Teātris Ziemassvētkos
Vai Uldis un Solvita ar mūziku 

rosina nodarboties arī savas atva-
ses? Solvita smaidot teic: „Bērni itkā 
nepiedalās, bet tad izdzirdam viņus 
dungojam kādu pazīstamu melodiju! 
Uldim ir savs teiciens: bērni nav jāau-
dzina, viņi paši aug!”

Vasaras un ziemas saulgrieži ģi-
menē ir īpaši svētki. „Jāņi ir vairāk 
uz āru vērsti, Ziemassvētki kā garī-
gu pārdomu un atskaites punkts par 
pavadīto gadu un to, ko vēlamies 
sagaidīt nākamajā. Vasaras saulgrie-
žos mūsu sētā sanāk daudz līgotāju, 
šovasar bija ap simts. Kādreiz mājās 
pārrunājot gaidāmos svētkus, sakām, 
ka šoreiz varētu svinēt tikai ģimenes 
lokā, bet bērni sašutumā iesaucas: 
„Vai tad mums nebūs līgotāju un Zie-
massvētkos teātris!?””- atklāj Uldis, 
bet Solvita turpina: „Teātris Ziemas-
svētkos nav centrālais notikums, bet 
kad bērni bija pavisam mazi, domā-
jām, kā svinēt svētkus? Sarūpējām 
mazas lellītes, piemeklējām pasaku 
un mūziku, un rādījām paši viņiem 
teātrīti. Mazie ilgi šaubījās, vai tie 
esam mēs, kas ir aiz aizslietņa. Kad 
bērni auga lielāki, likās, ka mums 
pietrūkst jaunu ideju un tad Oto pats 
sacerēja pasaku un to iestudēja.  Arī 
šobrīd, kad Oto ir 13 gadi, Dārtai 
11 gadi, viņiem šī ģimenes tradīcija 
ir svarīga. Tā katros Ziemassvētkos 
mums top izrāde, kas arī apliecina: 
ja tu radi tradīciju, tā uzliek pienā-
kumu.”

Bluķī sadedzina gada 
nebūšanas

Gatavojoties svētkiem, „Kārklē-
nos” lieli un mazi veido puzurus un 
citus latviskus rotājumus, egle nav 
galvenā svētku varone. Par ģimenes 
tradīciju ir kļuvusi bluķa vilkšana. 
„Mājas saimnieks jau laicīgi sagata-

vo ozolkoka bluķi, kurā ikviens var 
ieskrāpēt savas emocijas. Ir reizes, 
kad zīmītēs uzrakstām, no kā vēla-
mies atbrīvoties un iecērtam bluķī. 
Ziemas saulgriežu vakarā bluķi vel-
kam ap māju trīs reizes pa sauli un 
trīs reizes pret sauli, tad sadedzinām 
kopā ar visām nebūšanām. Lejam lai-
mes un zīlējam ar sveci. Lielā bļodā 
ielejam ūdeni un apliekam ap malām 
lapiņas ar dažādām vēlmēm. Bļodā 
ieliekam peldošo svecīti vai parastu 
sveci valrieksta čaulā, mazliet saku-
ļot ūdeni, svece apstājas pie kādas 
no lapiņām. Varam atklāt, ka Andris 
Žogots ir pats labākais laimes lējējs, 
viņš katru gadu parūpējas  par mums, 
kā arī atved visgardākās asinsdesas! 
Novērtējam, ka cilvēki gatavo svētku 
galdam senos svētku ēdienus, piemē-
ram, zirņu pikas. Mums ir draudze-
ne Elita, kura māk pagatavot izcilus 
sklandraušus! Tāpat kā Ulda bērnī-
bā mūsu mājās ziemas saulgriežos 
godā celta dziesma. „Dziedam  Sau-
les dziesmas, jo veroties mitoloģijā, 
šis ir laiks, kad Saule izdod pie vīra 
savas meitas. Ejam rotaļās „Saule un 
Mēness”, „Vilks un kaza” un citās, jo 
bērniem tās ļoti patīk,”  stāsta „Kār-
klēnu” saimniece.

Atceras pirmo iepazīšanās 
dienu

Kurā gan ģimenē bērni svētkos 
negaida dāvanas? „Mūsu mājās esam 
nodalījuši ziemas saulgriežus svinē-
šanu pēc senlatviešu tradīcijām, kad 
apdāvināšanās nenotiek, no Jaunā 
gada sagaidīšanas svinībām, kad cits 
citam sagādājam prieku. Tā kā esam 

liela ģimene mūsu dāvanas ir sim-
boliskas. Laikā no Ziemassvētkiem 
līdz vecgada vakaram mājās darbojas 
svētku pasts – noliekam kasti, kurā 
katrs var iemest savu vēstuli vai  ap-
sveikumu citam ģimenes loceklim. 
Vecgada vakarā pasts tiek atvērts un 
adresāti saņem sev domātos sūtīju-
mus. Dārta ir visčaklākā rakstītāja 
un zīmētāja, viņa sarūpē katram pa 
vairākiem apsveikumiem, neaizmirs-
tot mājās četrkājainos mīluļus. Vie-
nu gadu Didzis ar sievu Agru mums 
katram bija izdomājuši apsveikumus 
dzejā. Vai var būt jaukāks sveiciens 
svētkos?" – atklāj Uldis un Solvita.

Kad precējies Ulda vecākais dēls 
Didzis, viņi vēlējušies uzdāvināt kaut 
ko neaizmirstamu. Tā radies viņu 
kāzu rituāls – mārtošana. Solvita 
stāsta: „Tas mums šķiet svarīgs brīdis 
latviskajā kāzu tradīcijā, kad meita 
pārtop par sievu, puisis par vīru. Ska-
tījāmies kā dara citi, daudz lasījām 
un pētījām. Kad mūs aicina uz mār-
tošanu,  pirms lēmuma pieņemšanas 
vienmēr gribu parunāt ar jaunajiem 
ļaudīm, man ir jāsaprot, vai tā ir viņu 
patiesā vēlēšanās.”

Kāzu gadadienu Uldis un Solvita 
īpaši nesvin, bet vienmēr atceras savu 
pirmo iepazīšanās dienu, arī šovasar 
viņi pabijuši kāzu muzikantu saietā 
Rožupē. Viņi smej: „Mēs domājam, 
ka pēc šiem jaukajiem svētkiem dau-
dzi pāri ir laimīgi apprecējušies!”

Ziemas saulgriežu vakarā „Kār-
klēnos” spoži degs guns un ar dzies-
mām par Sauli mājinieki atvērs dur-
vis gaismai.

Sarmīte Rode

Ziemas saulgriežos dzied dziesmas Saulei

,,Mazā Taka”,  pirms gada dzi-
mušais bērns, sācis spert pirmos so-
ļus. Kokneses novada svētkos braši 
ar savu karogu pār plecu jau soļoja 
kopā ar visiem... neatpaliekot. Spār-
ni vēl nav izauguši, vēl augstam 
lidojumam nav gatavs, bet sapņus 
nākamībai gan pacenties izsapņot 
itin daudz. Palūdzu un man atļāva 
pastāstīt tos arī jums, ko ar lepnu-
mu daru.

Tātad – pa jau iestaigātu taciņu 
atkal nākamajā rudenī atnāks Dze-
jas diena un ,,Mazā Taka” kā mājas 

māte būs priecīga viesu uzņēmēja 
un  gatava dzejas svētkus iedibināt 
kā gaidītu un iemīļotu tradīciju ar 
citām, vēl nenoslīpētām šķautnēm – 
jā, un kādēļ gan ne?

Ja viss izdosies, tad Kokneses 
novada svētkos tā nebūs tikai gā-
jienā gājēja, bet jau būs .... ak! To 
man vēl neļāva izpaust, bet būt būs, 
– kaut kas būs vairāk kā tikai karogs 
un dūšīgs soļotājs  – to varu apsolīt.

Tiksimies arī atmiņu pēcpus-
dienā. Ar atmiņām, karstu tēju... 
un sirdi sildošu kopā būšanu vienā 

pelēkā rudens pēcpusdienā, kam šis 
rudenīgais laiks, kad darbi nodarīti, 
arī domāts.

Bez šiem – jau zināmiem soļiem 
– mūsu mazulis iecerējis izdot kop-
grāmatu. Vēlreiz. Jau citā kvalitātē 
un turpināt sadarbību ar komponis-
ti Maiju Kīni, kas sagādās ne vienu 
vien pārsteigumu ne tikai ,, Mazās 
Takas” cienītājiem... Un mūsu ma-
zulīte augs augumā kā jau visi bēr-
ni....

Maija Stepēna,
Biedrības „Mazā Taka” vadītāja

Bērns pieņemas varēšanā
Ar kaunu jāatzīst, ka šogad pir-

mo reizi aizgāju uz Valsts svētkiem 
veltītu pasākumu Koknesē un biju 
līdz sirds dziļumiem saviļņota – re-
dzēju prieku, saliedētību, lepnumu 
– tik daudz visa kā kopā, ka asaras 
riesās acīs. Mēs esam, un mēs būsim!

Bet šoreiz rakstu, jo biju nejaušs 
liecinieks sarunai, kas gan nebija 
manām ausīm domāta, bet lika aiz-
domāties. Nekad nebūs tā, ka visi 
ar visu būs apmierināti un šajā rei-
zē runa bija par to, ka tituls „Goda 
pilsonis” sākot devalvēties, drīz bū-
šot jādod visiem pēc kārtas bez īpa-
šiem nopelniem …utt. Tas lika man 
domāt par lietām, par kurām nekad 
netiku domājusi.  Vai tas būtu kas 
slikts, ja Koknesē šī titula nesēji būtu 
ļoti, ļoti daudz? Ja katrs censtos un 
kļūtu šī titula cienīgs un neviens ne-
meklētu īpašus nopelnus – pietiktu 

būt cilvēkam vārda augstākajā pakā-
pe un... ciešā saitē ar cilvēcību. Tad 
varbūt pienāktu laiks, kad Koknese 
PATI kļūtu par GODA NOVADU 
Latvijā, jo katrs tās iedzīvotājs kal-
potu tam labajam, ko sauc par godu 
un sirdsapziņu, par cilvēcību darbos 
un vārdos, ticību un uzticību savam 
novadam, savai zemei...

Bet tas, ka tituli šoreiz nonāca 
īstajās rokās, bija skaidri redzams tā 
pasniegšanas ceremonijā. Tik daudz 
ziedu! Kur vēlā rudenī iespējams tik 
daudz uzziedināt?! Acīmredzamais 
atbalsts, prieks, pateicība viņiem 
visiem par to, ka viņi tādi mums ir, 
staroja tādā kvēlē, ka ziedi nespēja 
neziedēt.... Un, ticat vai ne, nākot 
mājās es debesīs redzēju zvaigznes 
smaidām, jo to pulkam debess dār-
zos bija pievienojušās vēl dažas.

Maija Stepēna

Mēs esam un mēs būsim!

Arī šajos vasaras saulgriežos Uldis un Solvita Bērziņi muzicēja 
kopā ar "Skutelniekiem". Foto Rolands Kozulis.
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28.novembrī Bebru pagasta bib-
liotēkas mājīgajās telpās bebrēnieši 
pulcējās uz Adventes dekoru izstādes 
„Ziemassvētku ieskaņās" noslēgumu, 
kuru organizēja Marika Cegele un 
Ausma Rode.

Izstādei Adventes vainagus un ci-
tus svētku rotājumus no 21. līdz 28. 
novembrim ar prieku un izdomu bija 
gatavojuši mazi un lieli bebrēnieši.

Skaistie Ziemassvētku vēstne-
ši tika veidoti no visdažādākajiem 
materiāliem. Noslēguma pasākumā 
bibliotēkā valdīja īsta Ziemassvētku 
noskaņa! Visi izstādītes veidotāji tika 
apbalvoti ar mazām dāvaniņām, pal-

dies par piedalīšanos teica Bebru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. 
Sirsnīgs paldies par atsaucību un Zie-
massvētku noskaņas radīšanu izstā-
des veidotājiem: Nellijai Matešai un 
PII „Bitīte” 1. grupiņas bērniem, Eve-
līnai Šleserei, Maijai Zeilānei ar ģime-
ni, Vinetai Kalniņai ar meitu, Ausmai 
Rodei, Ilzei Pabērzai un citiem!

Lai mums katram izdodas radīt 
sev apkārt Ziemassvētku gaidīšanas 
noskaņu!

Marika Cegele,
kultūras pasākumu organizatore 

Bebru pagastā

Ziemassvētku noskaņa 
Bebru pagasta bibliotēkā

„Fotogrāfi ja ir pie-
dzīvojums. Process 
bieži vien ir svarīgāks 
par rezultātu. Tas at-
brīvo un palīdz atklāt 
ko jaunu sev apkārt, 
paskatīties citādāk, vai 
vispār paskatīties, vē-
rot, iedziļināties.

Fotogrāfs vienmēr 
cenšas saskatīt vairāk, 
dziļāk nekā šķiet  pir-
majā acu uzmetienā.”

 Šāds ir fotomāks-
linieka Mārtiņa Vanaga skatījums. Tā 
viņš māca arī saviem klausītājiem gan 
lekcijās, gan plenēros, gan savā blogā 
un citās interneta vietnēs.

2.decembrī, viesojoties Koknesē 
un tiekoties ar fotokluba „ Kokneses 
kadrs” biedriem, viņš ļoti saistošā 
un atraktīvā stāstījumā pasniedza 
fotogrāfi jas kompozīcijas pamatus. 
Lekcija „Kompozīcija un domāšana 
ārpus rāmjiem fotogrāfi jā”, patei-
coties bagātīgajam ilustratīvajam 
materiālam un lektora prasmei sa-
režģītas lietas izteikt vienkāršos, vi-

siem saprotamos vārdos, bagātināja 
klātesošos ne tikai informatīvi, bet 
arī emocionāli. Trīs stundas paskrēja 
nemanot.

Ja arī Jūs interesējaties par foto-
grafēšanu un labprāt papildinātu sa-
vas zināšanas un prasmes, esat gaidīti 
mūsu fotoklubā. Nodarbības notiek 
Kokneses dienas centrā katru otro 
otrdienu plkst. 19.00 

Anita Liepiņa,
Fotoklubs „ Kokneses kadrs

Arvja Voicehoviča foto
Sīkāk: foto.koknese@gmail.com

Vakars ar nepastarpinātu 
aizrautību

22. novembrī Kokneses kultūras 
namā uz skološanos tika gaidīti lie-
li un mazi rūķi, lai dažādās radošās 
darbnīcās apgūtu jaunas prasmes, 
kas lieti noderēs, pagatavojot kādu 
mīļu dāvaniņu svētkos.

Kopā ar zinošajiem rūķiem kat-

ram pasākuma apmeklētājam tapa 
varenas lietas – rūķu cepures jeb 
kārumu tūtes, zīmējumi apsveiku-
miem, saldi brīnumi no šokolādes, 
konfektes ar dažādām piedevām, un 
kopā tika vārītas pat ziepes! Tā tik 

bija darbošanās!!! Dodoties mājup, 
prieks par piedzīvoto un paveikto 
bija ikvienam pasākuma apmeklē-
tājam.

Par jauko darbošanos atgādinās 
kopīgi rotātais vainags, kurš lepni 
gozējas pie kultūras nama ēkas, lai 

uz svētkiem iepriecinātu ikvienu ga-
rāmgājēju. Paldies visiem čaklajiem 
rūķiem, ar kuru palīdzību svētku 
gaidīšanas laiks kļuvis priecīgāks un 
noteikti saldāks!

Kokneses Novada Vēstis

Rūķu skolā saldi brīnumi 
no šokolādes

Paldies visiem čaklajiem rūķiem, ar kuru palīdzību svētku gaidīšanas laiks 
kļuvis priecīgāks un noteikti saldāks!

Desmit gadi 

Pētera Čaikovska zīmē
„Ir 2004.gads.  Ražens gads Kok-

neses Mūzikas skolai – IX Latvijas 
mūzikas skolu pūšaminstrumentu 
konkursā Kokneses Mūzikas skolas 
saksofonistam III vieta, Valsts kon-
kursā saksofonu kvartetam II vie-
ta, tam pašam ansamblim Mārupes 
konkursā I vieta, Madonas konkursā 
– GRAND PRIX! Bet ko tad pianisti? 

Pavasarī nolemjam aizpildīt „ brī-
vo nišu” – rīkot republikas mēroga 
konkursu, veltītu izcilā krievu kom-
ponista P. Čaikovska daiļradei. Piere-
dzes konkursa rīkošanā nekādas, bet  
viss dzīvē kādreiz ir pirmoreiz…

Uz vēja spārniem atskrēja decem-
bris. Visu novembri „ atšaudījāmies” 
no skolām, kuras bija nokavējušas 
pieteikšanās termiņu, bet par katru 
cenu gribēja piedalīties konkursā! 
Bērnudārza stāvlaukums, kurš pa 
jokam tika nodēvēts par Čaikovska 
laukumu– nogreiderēts un pielīdzi-

nāts. Skola saposta, varam uzņemt 
viesus.

Nopietna žūrija: J. Vītola Konser-
vatorijas profesori N. Fedorovskis, N. 
Lūse, T. Deksnis.

No 10-iem rītā līdz pat 21:00 
,šķiet, skanēja viss Kokneses centrs! 
68  jaunie pianisti  30 Latvijas sko-
lām sacentās krievu mūzikas dižgara 
skaņdarbu  atskaņošanas mākslā.

Laureātus nolēmām parādīt visai 
Latvijai – laureātu koncerts notika 
Rīgas Latviešu biedrībā.  Krievijas 
vēstniecības preses sekretāre Marija 
Vlasova teica uzrunu latviešu valodā, 
par ko izpelnījās vētrainus aplausus. 
Viņa Latvijā  uzturas tikai 3 mēnešus!

Prieks par mūsējiem – R. Kve-
skam II vieta, K. Bumbišam – III 
vieta!  Kas var būt jaukāks par šo?” 
/Fragments no S. Cīrules rakstītās 
Kokneses Mūzikas skolas dienasgrā-
matas./

Uz vēja spārniem aizskrējuši 10 
gadi. Pārlasot dienasgrāmatā uz kon-
kursu attiecināmo, varu teikt tikai 
vienu – bezgala interesanti, piedzī-
vojumiem un pārdzīvojumiem pilni 
gadi, kuros P. Čaikovska konkursam 

ir bijusi nozīmīga vieta skolas dzīvē.
2006.gadā pirmie ārzemju dalīb-

nieki –  Sankt – Pēterburgas Kolpino 
un Maskavas Mūzikas skolu audzēk-
ņi. Abas skolas lepni nes P. Čaikovska 
vārdu!

Nepārspējamā Jun In ! Maza Ko-
rejas meitenīte, kuras mazajā, sīkajā 
augumiņā tik daudz fi ziska sīkstuma, 
dvēseles un emociju! Izsmalcināts, 
elegants, muzikāls sniegums! 

Laureātu koncertā Melngalvju 
namā uzvarētāju vidū arī mūsējie – 
G. Tarasova un R. Kveska! Greznajā 
zālē, klausoties jauno talantu sniegu-
mu, gribējās teikt: „Mirkli, apstājies!”

Raitis un Gita kopā ar skolotāju 
Oksanu Smelnaku devās uz Sankt– 
Pēterburgu, lai Kolpino piedalītos 
P.Čaikovska konkursā. Kļinā, P. Čai-
kovska dzimtajā vietā, bija iespēja 
paspēlēt uz Meistara klavierēm.

Esmu aicināta uzrakstīt īsu un 

kodolīgu konkur-
sa vēsturi, taču 
uzjundī tik daudz 
atmiņu, ka īsi un 
kodolīgi nu nekādi 
nesanāk…. Tādēļ  
pievērsīšos 2014.
gadam: nedaudz 
bažījāmies par to, 
vai gada pārtrau-
kums konkursa rit-
mā (saistībā ar sko-
las remontu) nebūs 
ienesis smagas ko-
rekcijas dalībnieku 
skaita ziņā?! Tomēr nē – pieteicās 63 
dalībnieki un, tavu prieku, konkursa 
„ģeogrāfi ja” (ja tā var teikt) paplaši-
nājās Minskas, Viļņas, Narvas, Ka-
ļiņingradas virzienā, bet no Sankt– 
Pēterburgas atbrauca pat 2 skolas. Kā 
vienmēr kupls bija lietuviešu pulks – 
Klaipēda, Paņeveža, Utena, Akmene, 
Viļņa.

Izrādās, ka mūzikā mēs visi do-
mājam vienā virzienā, neatkarīgi no 
tautības. Jauno pianistu sniegums 
bija dziļi emocionāls, rūpīgi izstrā-
dāts  un pārdomāts. Skatuves tēli 

spilgti  mākslinieciski – no tērpa līdz 
paklanīšanās mākslai.  Prieks acīm 
un neaprakstāma bauda ausīm un 
gandarījums dvēselei.

Vēlā vakara stundā notika laureā-
tu apbalvošana un dalībnieki devās 
mājup pa apledojošiem Latvijas ce-
ļiem, lai nākamajā dienā atkal tiktos 
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 
Laureātu koncertā.

Laureātu koncerts bija lielisks. 
Greznā zāle piešķīra jauku  svētku 
noskaņojumu un jaunie pianisti mu-
zicēja jo īpaši apgaroti.  Šogad pie-
šķirtā Kokneses novada domes balva 
– 100 euro,  tika piešķirta Klaipēdas 
Mūzikas skolas klavieru duetam – 
Karolinai Jurkutei un Dominikai 
Domarkaitei. Meiteņu sniegums bija 
profesionāls, muzikāls, atraktīvs un 
tika novērtēts ar augstāko punktu 
skaitu un klausītāju ovācijām.

Arī šoreiz mums izdevās Koknesi 
aizvest uz Rīgu – no ma-
zās bērnudārza zāles uz 
Rīgas Latviešu biedrības 
Zelta zāli ar augstajiem 
griestiem un kristāla lus-
trām! Kā pasakā par Peln-
rušķīti….

Ar konkursa rezul-
tātiem, punktu un vietu 
izteiksmē, varat iepazīties 
Mūzikas skolas Mājas 
lapā.

Sirsnīgs paldies vi-

siem konkursa dalībniekiem, skolo-
tājiem, kuri ieguldījuši lielu papildus 
darbu audzēkņu sagatavošanā! 

Paldies vecākiem par aktīvu līdz-
dalību bērnu, kā personību, veidoša-
nā!

Paldies Kokneses novada domei 
par piešķirto naudas balvu! Un kāda 
sakritība – abām Lietuvas meitenēm 
16.un 17. decembrī dzimšanas die-
nas, bet ar 2015.gada 1. janvāri Lie-
tuvā sākas Euro ēra! 

Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas direktore 

27. novembrī Kokneses kultūras 
namā seno ziņģu vakarā varēja iz-
dziedāties no sirds! Kad tikām līdz 
kādai desmitajai dziesmai, tad atcerē-
jāmies, ka vajadzētu paskaitīt, cik tri-
jās stundās var izdziedāt... Bet – ne-
kas no tā neizdevās. Nebija laika! Bija 
jāziņģē, jālustē un jādanco! Paldies 

ciemiņiem no Aizkraukles, ar kuriem 
izkustējāmies un iemācījāmies jaunus 
deju soļus, bet ziņģes tomēr mēs paši 
zinājām daudz vairāk. Gan senas, no 
vecām dziesmu kladēm, gan jaunā-
kas no dziesmu grāmatām, gan tādas, 
kas dzimtā saglabājušās un nemaz 
nav pierakstītas. Nākamā ziņģēšana 

pavasarī, kad uz Koknesi aicināsim 
daudz ciemiņus, lai atkal satiktos lie-
lajā Kokneses Ziņģē! Paldies mūsu 
pašu Ausmai Markavai, Lieberatai 
Salmiņai par pasākuma kuplināšanu, 
Astrīdai Saimenai un Elgai Grigānei 
par ziņģēšanas sariktēšanu! 

Inguna Žogota

Seno ziņģu vakarā dziesmu nepietrūkst!

Konkursa idejas izlolotāja Silvija Cīrule.

Ar spožu sniegumu konkursantus sveica Raitis Kveska, 
Kokneses Mūzikas skolas absolvents.
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Advents ir miera un klusuma 
laiks, bet ugunsdzēsēji glābēji to sa-
gaida ar bažām, jo decembrī tiek 
dzēsti vairāki ugunsgrēki, kuru ie-
mesls ir bez uzraudzības atstāta de-
goša svece. Sveču un Adventes vai-
nagu izmantošana mūsu mājās kļūst 
aizvien populārāka, tāpēc Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD)  aicina, tās lietojot, ievērot 
drošības padomus. 

Pagājušajā gadā Adventa laikā 
ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 11 uguns-
grēkus, kuros sveču dedzināšanas 
rezultātā bija aizdedzies vainags vai 
Ziemassvētku eglīte. Visvairāk šādu 
ugunsgrēku notiek tieši dzīvojamajās 
telpās un tirdzniecības telpās. Pagā-
jušā gadā seši degošas sveces izraisīti 
ugunsgrēki tika dzēsti dzīvojama-
jās vai guļamistabās, savukārt divi 
ugunsgrēki – tirdzniecības telpās. Pa-
gājušajā gadā šādos ugunsgrēkos arī 
cieta divi cilvēki.

Lai degoša svece neizraisītu 
ugunsgrēku, VUGD aicina ievērot 
drošības padomus:

• Pirms sveces aizdegšanas, tā jā-
atbrīvo no visa veida iepakojuma un 
jāizlasa lietošanas instrukcija;

• Sveces stabili jānovieto uz nede-
gošas virsmas. Nekad nenovietojiet 
sveces citu siltuma avotu tuvumā, 
piemēram, uz televizoriem, radia-
toriem, iekurtām krāsnīm vai kamī-
niem;

• Nenovietojiet sveces audumu, 
aizkaru un mēbeļu tuvumā;

• Nepieļaujiet liesmas nonākšanu 
tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču 
aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo tas 
var saplīst;

• Uzmaniet, lai svece atrastos bēr-

niem un mājdzīvniekiem nepieejamā 
vietā;

• Dekoratīvās želejveida sveces ar 
dažādiem dekorējumiem nav pare-
dzētas dedzināšanai;

• Svecītes dedzināt eglītē ir ļoti 
bīstami;

• Neatstājiet degošas sveces bez 
uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, 
dodoties prom vai pirms gulētieša-
nas, pārliecinieties, ka svece ir no-
dzēsta;

• Neievietojiet sveces Adventes 
vainagā tieši uz degtspējīgiem priekš-
metiem, iestrādājiet vainagā stabilus 
un nedegošus sveču turētājus.

Ja svētku dekorācijām izvēlaties 
elektriskos rotājumus/virtenes, atce-
rieties, ka:

• Iekštelpām paredzētās virtenes 
nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spul-
dzītes neizturēs gaisa temperatūru un 
sabojāsies. Rūpīgi izlasiet instrukciju 
un aplūkojiet marķējumu uz virteņu 
iepakojuma. Ja ieraudzīsiet tādu apzī-
mējumu kā mājiņa ar klāt pievienotu 
paskaidrojumu angļu valodā – for 
outdoor use, tas nozīmē, ka šis rotā-
jums būs piemērots eglītes greznoša-
nai pagalmā vai mājas fasādei;

• Ja izmantojat jau lietotas elek-
trisko spuldzīšu virtenes, pārliecinie-
ties, vai tās nav bojātas.

VUGD visiem Latvijas iedzīvotā-
jiem novēl mierīgu un drošu Adventa 
laiku! Ja tomēr notikusi nelaime, ne-
kavējoties zvaniet pa tālruņa numuru 
112!

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Gribuste

VUGD Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Par drošību Adventa laikā
No novembra līdz pat 5. februārim 

ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts 
piedalīties interesantās sacensībās – 
noskaidrot, kurā valstī dzīvo čaklākie 
adītāji ar plašākajām un siltākajām 
sirdīm – Latvijā vai Zviedrijā. Pārtikas 
banka "Paēdušai Latvijai" sadarbībā ar 
Zviedrijā dzīvojošas latvietes izveido-
to kustību „Stickaboo” aicina ikvienu 
piedalīties labdarības akcijā "Noadīsim 
siltumu".

Ikviens, kuram adīšanas vai tambo-
rēšanas zināšanas nav svešas, aicināts 
ziedot rokdarbus trūkumā nonāku-
šajām ģimenēm. Tās var būt cepures, 
cimdi, zeķes, šalles, jakas vai bērnu 
komplektiņi, lai ziemu varētu aizvadīt 
siltāk. 

Tāpat arī ikviens, kuram mājās 
ir nevajadzīgi adījumi labā lietošanas 
kvalitātē, var piedalīties akcijā un atnest 
uz izdales punktu "Māja atbalstam", 
Tallinas ielā 81, Rīgā, darba dienās 
9–17, vai uz reģionālo izdales punktu. 
Visi adījumu ziedojumi tiks saskaitīti 
un akcijas noslēgumā tiks noteikts, kuri 
adītāji – no Latvijas vai no Zviedrijas – 
ir bijuši visčaklākie.

„Pašlaik „Stickhjälpen” (Knitting 
Aid) projekta ietvaros norisinās labda-

rības akcija ”Sasildīsim Latviju”, kuras 
mērķis ir adīt un ziedot praktiskus adī-
jumus Latvijas trūcīgajām ģimenēm. 
Par sadarbības partneri Latvijā izvēlē-
jāmies Latvijas Samariešu apvienību, 
kas ar savu plašo organizācijas tīklu, 
pieredzi un entuziasmu likās visuzti-
camākais un piemērotākais partneris 
šim projektam,” saka idejas autore Ieva 
Valaine. Stickaboo tika izveidots 2013. 
gadā un pašlaik ir viens no Zviedrijas 
lielākajiem adītāju forumiem, kam 
seko vairāk nekā 10 tūkstoši aktīvu la-
sītāju. Stickaboo Dzijas klubs organizē 
konkursus, izdod adīšanas aprakstus 
un kopā ar biedriem izmēģina jaunas 

dzijas.
„No iepriekšējo gadu pieredzes 

zinām, ka adījumi ir tie, kas gada auk-
stajos mēnešos daudzām ģimenēm 
pietrūkst. Tāpēc īpaši priecājamies par 
šādu iniciatīvu un ar interesi vēlamies 
arī noskaidrot – kurā valstī dzīvo aktī-
vākie adītāji,” saka Pārtikas bankas „Pa-
ēdušai Latvijai vadītāja Agita Kraukle. 

Papildu informācija:
Agita Kraukle

Latvijas Samariešu apvienības
projekta "Paēdušai Latvijai" vadītāja

 Baiba Pare
Latvijas Samariešu apvienības 

komunikācijas speciāliste

Čaklākie adītāji – Latvijā vai Zviedrijā?

Pagājušajā mācību gadā 6.klases 
skolēni piedalījās eTwinning projektā 
„Europe so many faces”. Nesen saņē-
mām ziņu, ka projekts ieguvis Eiropas 
kvalitātes sertifi kātu. Arī visi skolēni 
saņēma īpašus sertifi kātus. Par labi 

paveiktu darbu nelielas pārsteiguma 
dāvanas saņēmām no Latvijas eTwin-
ning nacionālā atbalsta dienesta. 

Šogad turpinām aktīvi iesaistīties 
eTwinning projektos gan kopā ar Lat-
vijas skolēniem gan dažādu Eiropas 

valstu skolām.  Darbojamies projek-
tos: Figūru pārvērtības, Příroda ko-
lem nás, Young scientists un Let’s be 
friends.

Lidija Kraukle,
skolotāja

Kokneses novads ir saposies svēt-
kiem! Šķiet, čakli Ziemassvētku rūķi 
katrā pagastā radījuši priecīgu svētku 
gaidīšanas noskaņu! Koknesē spoži 

dižojas Ziemassvētku egle Zaļajā tirgū, 
Bebru pagasta centrā vakaros iemir-
dzas krāsainas Ziemassvētku zvaigznī-
tes, arī Iršos mazi un lieli svētku gaidī-
tāji radījuši brīnumainu svētku sajūtu. 

Koknesē, Zaļā tirgus laukumā,  
svētku karaliene -  lielā egle rotājusies 

tumši zilās gaismiņās, ir krāšņāka nekā 
citus gadus. Kokneses novada domes 
Komunālās nodaļas vadītāja Benita 
Peciņa stāsta: „Šogad lielās egles grez-
nošanai vēl iegādātas 20 zvaigznes, tās 
zaros redzami arī dārznieces Margitas 
Krūzes ar palīgiem gatavotie rotājumi. 
Pateicoties Kokneses novada domes 
lēmumam maijā par Ziemassvētku 
dekoru iegādi,  mēs jau vasarā iegā-
dājāmies dažādus svētku rotājumus. 
Pirmo reizi svētku rotā tagad varējām 
izgaismot Parka ielu un kā iepriekšē-
jā gadā 1905. gada ielu. Mums ir ļoti 
draudzīgs un radošs kolektīvs, arvien 
meklējam jaunas idejas – viens kaut 
ko izdomā, otrs papildina un gala re-
zultātā rodas kaut kas interesants. Zaļā 
tirgus laukumā omulīgi iejutusies lie-
lā rūķa cepure, bet varenais adventes 
vainags aicina apstāties un pakavēties 
ilgāk. Vietā, kur tagad tapis mūsu no-
vadā lielākais adventes vainags, vasa-
rā priecēja apaļa puķudobe. Vispirms 
uzstādījām četrus baltus lukturus - ad-
ventes sveces, labiekārtošanas darbu 
strādnieki atveda melnzemi un palī-
dzēja dārzniecei no egļu zariem izvei-
dot lielo vainaga formu un vidū savēla 
sūnu bumbas. Paldies mūsu čaklajiem 

darbiniekiem: daudzo ideju autoriem 
Margitai Krūzei un Aldim Neijam, 
elektriķim Jānim Čudaram, trak-
toristiem Mārtiņam Červjakovam, 
Edvīnam Lazdiņam, labiekārtošanas 
darbu strādniekiem Svetlanai Stro-
dei, Ritai Veserei, Nadeždai Daukštei, 
Dmitrijam Kleščenkovam, Artūram 
Červjakovam un Aleksandram Purni-
ņam par kopīgi radīto svētku noskaņu 
Koknesē!”

 „Kā Ziemassvētku pasakā”  - tā ie-
saucas ikviens, ienākot Kokneses no-
vada domes ēkā. Pārkāpjot slieksnim, 
ik nācēju sagaida balta, grezna svētku 
egle. Aldis Neija, Komunālās nodaļas 
saimniecības pārzinis, izveidoja tās 
konstrukciju, bet Margita Krūze radīja 
egles skaisto ietērpu. Kolēģi teic: Mar-
gitai ir mākslinieces talants! Liekot lie-
tā rudenī savāktos fl oristikas materiā-
lus un savu radošo izdomu, domes ēkā 
ik stūrītis aplūkojams kā Ziemassvēt-
ku izstādē. Benita Peciņa teic: „Mēs 
jau krājam idejas nākamajam gadam 
un visi kopā centīsimies, lai Koknese 
svētkos kļūtu arvien krāšņāka! Novē-
lam visiem savās mājās radīt svētku 
sajūtu!”

Kokneses Novada Vēstis

Svētku noskaņu radām paši

Projektam Eiropas kvalitātes sertifi kāts

Latvija būs Berlīnes Starptautiskās 
pārtikas, lauksaimniecības un dārzko-
pības izstādes  „Zaļā nedēļa” partner-
valsts 2015. gadā. Izstāde notiks no 16. 
līdz 25. janvārim.

Berlīnes “Zaļajā nedēļā” piedalī-
sies vairāk nekā simts Latvijas uzņē-

mumi un saimniecības, kas plaši pār-
stāvēs gan Latvijas pārtikas produktu 
ražošanas nozari, gan tūrismu un 
mežsaimniecību. Uz Berlīni dosies arī 
mūsu novada zemnieku saimniecības 
„Vecsiljāņi” pārstāvji un piedāvās ie-
pazīties ar vismaz sešu veidu sieriem.

„Ievas siera” produkcija 

izstādē Berlīnē

Kokneses novada dome izsludina pieteikšanos uz
IEPIRKUMU SPECIĀLISTA AMATU

(1 vakance uz nenoteiktu laiku)
(līdz 30.06.2015. – 0,5 slodzes; no 01.07.2015. – pilna slodze)

Galvenie darba pienākumi: risināt nestandarta apgādes problēmas; piedalī  es iekšējās iepirkuma procedūras izstrādē; nodrošināt iepirkuma organizēšanai nepieciešamās 
dokumentācijas sagatavošanu; piedalī  es  līgumprojektu izstrādē; piedalī  es iepirkuma komisijas darbā; kontrolēt piegādātāja sais  bu izpildi un, 
ja nepieciešams, pārstāvēt iestādi  esā; novērtēt, izvēlē  es un ieviest piemērotas apgādes 
(iepirkuma) metodes.

Prasības pretenden  em: augstākā akadēmiskā  vai profesionālā izglī  ba;  izpratne un zināšanas par iepirkumu organizēšanu, 
dokumentu noformēšanu,  līgumu , lēmumu un 
administra  vo aktu sagatavošanu: prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, 
labas saskarsmes spējas un komunikāciju  prasmes; spēja strādāt komandā, radoša pieeja, augsta precizitāte un 
korektums a   ecībās  ar cilvēkiem; prasme strādāt ar biroja tehniku, t.sk. datorprasme – labā līmenī; pieredze un zināšanas iepirkumu procedūras organizēšanā vai 
juridiskā izglī  ba  ks uzska  ta  par priekšrocību.

Piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu; iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi; stabilu atalgojumu un sociālās garan  jas.

Pieteikuma dokumentus – mo  vācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba 
pieredzes aprakstu (CV) un izglī  bu apliecinošu dokumentu kopijas līdz 

2014.gada 23.decembrim plkst.12.oo iesniegt personīgi Kokneses novada 
domes kancelejā vai sū  t pa pastu uz adresi: Melioratoru ielā 1, Koknesē, 

Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai 
elektroniskā veidā (dzintra.krisane@koknese.lv). 

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65133644; 
26435216 (domes izpilddirektors I.Klaužs). 

Pārdod LG televizoru. 
T. 26392511

www.koknese.lv
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27.novembrī ar Ilmāra  Gaiša 
Kokneses vidusskolas komandu du-
bultuzvaru (jauniešiem un jaunie-
tēm) noslēdzās Aizkraukles novada 
Sporta skolas reģionālās sacensības 
basketbolā. Jauniešu komandā spē-

lēja Mārcis Bīmanis, Kārlis Bei-
kerts, Reinis Otto, Ilmārs Kalniņš, 
Niklāvs Vingris, Krists Kučinskis, 
Edijs Lutinskis, jaunietēm – Agne 
Matušonoka, Jana Fedotovska, 
Gunta Apīne, Liene Ivanova, Eve-

rita Glazirina, Elza Lācīte, Vanda 
Voikiva, Arita Jerohina, Lelde Āre. 
Abas komandas savus pretiniekus 
uzvarēja visās spēlēs.

Viktors Ņuhtiļins,
treneris

22. un 23. novembrī Kokneses 
sporta centrā norisinājās kārtējie 
Kokneses novada ielu sacensību 2015 
turnīri, kur šoreiz sportisti sacentās 
turnīros novusā un volejbolā.

Novusā kopumā uz starta izgāja 
44 dalībnieki no piecām komandām. 
Vīru konkurencē starp 22 dalībnie-
kiem labākais izrādījās Mārtiņš Pau-
ra, …. Trešo vietu dalīja divi Indrā-
nu ielas pārstāvji – Vitolds Teniss un 
Kristaps Ādamsons. Sieviešu konku-
rencē no 8 dalībniecēm labākā bija 

viešņa no kāda cita novada –  Ingrīda 
Freimane, kas šoreiz pārstāvēja Blau-
maņa ielu. Otrajā vietā Gunita Volk-
mane, bet trešajā Alla Svečikova. Sa-
vukārt 14 bērnu konkurencē labākais 
ar nevienu nezaudētu setu bija Reinis 
Nungurs no Indrānu ielas, otrajā un 
trešajā vietā atstājot divus citus savas 
komandas pārstāvjus Arvis Klūgu un 
Lauri Osi.

 Turnīrā volejbolā pirmo reizi šajā 
sezonā piedalījās arī Iršu un Bebru 
komandas. Iršēnieši izcīnīja pirmo 

vietu 7 komandu konkurencē, bet 
Vecbebru komanda ieguva trešo vie-
tu. Otrā vieta pastiprinātajai Blauma-
ņa ielas komandai, bet ceturtie labā-
kie bija Bilstiņu komandas spēlētāji. 
Kopumā jāteic, ka spēles līmenis bija 
pārsteidzoši augsts, ņemot vērā, ka šīs 
bija tikai ielu sacensības, vismaz 3–4 
komandas varētu spēlēt arī augstāka 
līmeņa turnīros un cīnīties ar panā-
kumiem. 

Dāvis Kalniņš, 
Kokneses sporta centra direktors

28. novembrī Jēkabpilī norisinājās 
pirmās peldēšanas sacensības – 2014. 
gada Jēkabpils sporta centra sezonas 
atklāšanas sacensības peldēšanā. Šajās 
sacensībās piedalījās Jēkabpils, Dau-

gavpils, Kokneses un Rēzeknes peldē-
tāji. Kopumā startēja 76 dalībnieki.

Vecuma grupā 2003.–2004. g. dz. 
meitenēm 50m brīvajā stilā 2. vietu ie-
guva Rebeka Andžāne, savukārt brasā 

Rebeka bija trešā labākā. Savā vecuma 
grupā –  2000.un 2002. g. dz. zēniem 
50m brīvajā stilā 1. vietu izcīnīja Atis 
Āre, bet tauriņstilā viņš ieguva 3. vietu.  

Jolanta Grugule, trenere

Piedāvā manikīra, pedikīra un vaksācijas pakalpojumus 
Koknesē, Indrānu ielā 8–44 (1. stāvā). 
Baiba, T. 26188880.  

Tradicionālais labdarības turnīrs 
volejbolā “Piparkūku kauss”, kurš veltīts 
ilggadējā Aizkraukles mēra un sporta 
dzīves patrona Viļņa Plūmes piemiņai, 
šogad notiks 26. decembrī Aizkraukles 
sporta hallē. Visi turnīra ienākumi tiks 
ziedoti V.Plūmes piemiņas stipendijai, 
kas talantīgiem, taču trūcīgiem jau-
niešiem dod iespēju saņemt augstāko 
izglītību.

Šogad turnīrs iecerēts vēl plašāks 
nekā ierasts, jo atsevišķās grupās sa-
centīsies gan amatieri, gan profesionāļi, 
sniedzot skatītājiem gandarījumu visas 
dienas garumā. Tāpēc arī Piparkūku 
kausa norises vieta pārcelta uz plašo 
Aizkraukles sporta halli.

Tā kā labdarības turnīra mērķis ir 
vākt ziedojumus V.Plūmes piemiņas 
stipendijai, ieeja skatītājiem būs par 
ziedojumiem, savukārt dalības mak-
sa komandām – EUR 20. Komandu 
pieteikšanās: pa tālruni 2633 9475 vai 
2646 2637, kā arī sacensību dienā līdz 
plkst. 10:00. Dalības noteikumi volej-
bolistiem

Komandu sastāvi: divas sievietes + 
divi vīrieši. Uzvarētāji tiks noteikti gan 
amatieru, gan profesionāļu grupās. Ja 

komandā vismaz viens no vīriešiem 
spēlē Nacionālajā vai Schenker līgā, tad 
komanda automātiski tiek iedalīta pro-
fesionāļu grupā, tomēr tajā var pieteik-
ties jebkurš interesents.

Visiem turnīra dalībniekiem tiks 
ekskluzīvās Piparkūku kausa balvas – 
piparkūku namiņi. Šogad komandu 
startus fi ksēs arī profesionāls sporta 
fotogrāfs, un foto būs bez maksas pie-
ejami pēc turnīra.

Labdarības turnīrs volejbolā “Pi-
parkūku kauss” sāksies 2014. Gada 
26.decembrī plkst. 10:00 Aizkraukles 
sporta hallē, Lāčplēša ielā 21, Aizkr-
auklē. Vairāk par ziedojuma mērķi: 
www.stipendija.plume.lv 

“Piparkūku kauss” otrajos 
Ziemassvētkos pulcēs sirsnīgākos 
volejbolistus no visas Latvijas

Prieks par uzvaru! 

Koknesiešiem dubultuzvara basketbolā

Kokneses meitenes vislabākās!

Noslēgušās ielu sacensības 

novusā un volejbolā

No pirmajām sezonas sacensībām peldēšanā 
atgriežas ar godalgām

Pateicības
Liels paldies pašvaldības 
policistam Dainim Ginteram 
un Kokneses novada domes 
šoferim Edvīnam Krišānam 
par palīdzību un operatīvu 
rīcību 15. novembrī 
Koknesē. 

Lība Zukule

Sirsnīgi pateicamies 
Silvijai un Jānim Strodiem 
par to, ka viņu vadītais 
autoveikals regulāri 
ieripo mūsu mājās!  Lai 
Ziemassvētku gaišums dod 
jums spēku visiem darbiem 
Jaunajā gadā! 

Pateicīgie pircēji 
Bebru pagasta Tupiešēnos

“KOKNESES MĀMIŅU KLUBA” ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE
15.decembrī pl.16:00
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra zālē

Plāns: 
• Ziemassvētku FOTO SESIJA (ņemam līdzi maskas, cepures, krelles utml.)
• Piparkūku cepšana/ rotāšana.
• Laimes aka (par veselības tēmu – kas der visai ģimenei)
• Līdzi groziņš omulīgai atmosfērai

Gaidīsim Kokneses māmiņas ar mazuļiem uz kopīgu svētku sajūtas radīšanu. 
P.S.  Par tikšanos jaunajā gadā sekojiet informācijai. 

EKSKURSIJA UZ LATVIJAS TELEVĪZIJU
Pateico  es Sarmītes Plūmes 
ģimenes fi nansiālajam atbalstam, 
Latvijas Sarkanā Krusta Bebru pagasta brīvprā  gie 
nākamā gada 8. janvārī 
Bebru pagasta daudzbērnu ģimenēm, bērniem invalīdiem 
un vientuļajiem pensionāriem organizē braucienu 
uz Rīgu, kur apmeklēs Latvijas televīziju. 
Bebrēniešiem ekskursiju pa Latvijas televīziju 
vadīs Sarmīte Plūme. 
Aicinām braucienam pieteik  es līdz 20. decembrim pie 
Lības Zukules, T.26423431.  
Pēc 20. decembra varēs pieteik  es arī daudzbērnu 
ģimenes no Kokneses un Iršiem.

Gaidot Ziemassvētkus, 
veikalā Koknesē, Lāčplēša ielā 1–31, liels preču pievedums. 

 Plašajā piedāvājumu klāstā ir padomāts par rokdarbniecēm, 
iespējams iegādāties dzijas visās krāsās, arī raibas.  

 Jauni apģērbi: kleitas, džemperi, cepures, 
cimdi, ziemas un sporta apavi. 

 Ziemassvētku dāvanām lielā izvēlē bižutērija, arī dāvanu kartes. 

 Pieejami arī lietoti, labas kvalitātes, apģērbi no Somijas, 
lietotas un jaunas elektropreces: televizori (cenas no 50 eiro), 
radio, mūzikas centri, veļasmašīnas (arī lauku varianti), ledusskapji, 
saldētavas, elektriskās gāzes plītis. 

 Visām precēm bezprocentu kredīts, transporta pakalpojumi. 

No 8. decembra līdz 20. decembrim veikala darbalaiks 

no pulksten 9 līdz 18, 

T. 29121154. 

Katram pircējam Ziemassvētku rūķis sagādājis pārsteigumu! 

Ienāc un pārliecinies!

Viss Ziemassvētkiem!

Vecbebru Profesionālā 
UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTvidusskola – 
Tavs ceļš uz profesiju!
• Mācību gada sākums – 2015. gada 23.februāris!
• Nāc un apgūs   profesiju pēc pamatskolas vai vidusskolas 
10 mēnešu laikā!
• Saņem ESF mērķs  pendiju EUR 71,14 – 113,83 mēnesī!
• Ja esi jaunie  s vecumā no 17 līdz 29 gadiem
un vēlies iekļau  es 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 kvalifi kācijas līmenis.
3. Saņem profesionālās kvalifi kācijas apliecību.
4. Mācās  kai profesionālos mācību priekšmetus.
5. Kvalifi kācijas 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 mērķs  pendija, 
7.2. nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā 
esošo ESF ak  vitāšu  ietvaros īstenotajos apmācību 
vai nodarbinā  bas pasākumos.

Izglī  bas iestāde nodrošina brīvpusdienas, 
bezmaksas dienesta viesnīcu.

Dokumentu pieņemšana: 
no 2015. gada 1.decembris līdz 17.februāris

Kontak  ālrunis: 65133606, 65133600, 
e–pasts: vecbebrupv@gmail.com
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DZIDRA ČUMAKEVIČA

Deg svecīte...

Deg svecīte, kā cerība tik balta,
Tik maza liesmiņa, bet kādu mieru nes!
Caur klusumu tā dvēselei steidz vēstīt,
Es esmu gaisma tā no Bētlemes!
 
Cik dīvaini, ka arī es to jūtu,
Šis mirklis svēts, jo patiesībā mirdz
Ikkatra mana šūna, prieku paužot,
Un piedošanas gaidās, nodreb sirds.
 
Bet svece deg, tik mierīgi un klusi,
Snieg baltas pārslas, apkārt tīrs un 
svaigs,
Varbūt ka kādā sniegpārsliņas zibā,
Būs saskatāms Tavs Jēzus mīļais vaigs!
 
Kaut neredzu, bet tevi vienmēr jūtu,
Caur sveces liesmu manī gaisma plūst,
Tā tava gaisma, un to nevar nejust,
Jo tā nav sniegpārsla, tā manī neizkūst...

Par to, kas man svarīgs...

Brīnumu pilna Ziemsvētku nakts,
Zvaigžņu mirga dus baltajā sniegā,
Brīnumu gaida atvērtā sirds,
Vēlas to sajust tagad, ne miegā.

Kāpēc šī nakts man tik īpaša šķiet,
Ko gan no tās ik gadu es gaidu?
Kāpēc vien zvaigznēs kavējas skats,
Kāpēc šeit stāvot, laimīgi smaidu?

Gaidu, kad uzausīs zvaigznīte tā,
Kuras spožumā nobālē citas,
Dzirdēt vēlos, kā eņģeļi dzied,
Un, kā tie Dievu slavē bez mitas!

Šonakt virs zemes savāds tāds miers,
Mana dvēsele sajūsmā klusē,
Dieva dēls, mīlot raugās uz mums,
Viņā mūžīgā dzīvība pulsē!

Tāpēc šī nakts tik svarīga man,
Kopā ar Jēzu atdzimt es spēšu,
Viņa spēkā grēka ļaunumu
No sevis uz mūžiem iznīdēšu!
 
MAIJA STEPĒNA

***

Zied loga rūtīs ledus puķes,
Zem soļiem jautri sniedziņš gurkst…
Viss debesjums pilns spožu zvaigžņu –
Caur baltu nakti eju es.

Sniegs vizuļo, man piebirst pēdas
Dārgakmeņu putekšņiem,
Vai ir kāds  bagātāks par mani? –
Man pieder nakts ar dimantiem. 

Nu nesaki – tas tikai birums
No Ziemassvētku kamanām,
Nu nesaki,  ka zvaigžņu lietus
Šai naktī nelija pār mums.

***

Mēs tikāmies uz baltas meža takas –
Tev rokā bija neliels egles zars.
Tu, uzsmaidot man, svešiniecei, teici:
– Lai balts un laimīgs atnāk svētvakars!

Es smaidīju, vai egle nav par mazu,
Tik mazā zarā cik sveču varēs degt?
Tu atsmaidīji pretī – kādēļ sveču?
Priekam pietiks, ja tikai viena degs.

Nu mana egle arī šalkos mežā –
Meža rūķi zvaigznes zaros sies,
Sanāks visi – nedraugi un draugi,
Mēness laimīgs gaismu pāri lies.

***

Sirdssajūtas saka –
Šis vakars nav kā citi...
Tas ir dvēseļu starojums,
   
Debeszvaigžņu tilti...
Tās ir bērnu acis 
Kā gaismas stari – tik silti...
   
Tavi smaidi man saka –
Šis vakars nav kā citi...
Tas ir Ziemsvētku vakars, 
Kad gaisma atgriežas būt,
Tās ir bērnu acis,
Kas brīnumus gaida un jūt.

JURIS SILIŅŠ

Kāda epizode

Lielpilsētā Jēkabiņš –
(sniegs snieg lēni pārslām lēnām) –
Nepaguris tipina mātei blakus 
pāri ielām.
Abi steidzas,  jānopērk lašu 
asakas vēl tirgū
Un, tad raugi, laiks būs klāt – 
aties autobuss uz Virgu.

Ielas stūrī stāv kāds zēns, 
tramvajs garām met tam loku.
Arī daudzie gājēji noskatās vēl 
kā uz spoku.
Zēns tur rokās micīti, augšup raugās 
acīm vārām.
Lūgsnā balss kā zvans tam skan: 
„Lūdzu, nepaejiet garām!”

Jēkabiņš un māte iet. 
Māte saspringst brīdim cēlam,
Ātri spožu monētu iespiež rokās 
savam dēlam.
Jēkabiņš, īsts mātes dēls, dara to,
ko liek tam darīt, –
Svešā zēna micītē spožā 
monētiņa iekrīt.

Laimes māte mirkli šo vēroja, 
tad glāstu sniedza
Nabadziņa dvēselei līksmot brīdi 
neaizliedza.
Priekā vārās actiņas iedegās kā 
ugunsgrēki:
„Paldies jaunais, labais kungs! 
Līksmi lai jums Ziemassvētki!

Autobuss caur tumsu brauc prom 
no pilsētas uz mājām.
Mātei klēpī Jēkabiņš – 
lašu asakas starp kājām.
Ceļš, ko braukt ir diezgan tāls 
(sniegs krīt lielām, baltām pītēm) –
Klusums. Dažs sāk snaust – 
arī Jēkabiņš mieg pamazītēm.

Gāju putna dziesma

Visur apkārt plauka pavasara ziedi,
Vērās jauni ceļi, kas vēl neieieti.
Pērses krasta ievās balta saule lija,
Kāds ap pleciem kādai stipras rokas vija.

„Līgo” aizlīgoja pāri priežu siliem,
Vēl tik atbalss klīst pa novakariem ziliem:
Mīļā, kā es gribu redzēt tavu smaidu!
Mīļais, Pērses līcī sen jau tevi gaidu…

Leduspuķes logos baltus ziedus ieauž,
Viņa goda svārcim mirtes pušķi piesprauž.
Kā balts enģel”s viņam blakus 
viņa stājas,
Un tie Ziemassvētkos klusi salaulājas.

Dziedu es šo skaisto dziesmu par tiem 
diviem,
Un par gāju putniem lepniem, cēliem, 
brīviem.
Jo grib divi Dieva ceļā taku iemīt
Un, tāpat kā gāju putni to vairs 
nemainīt!

ANITA LIEPIŅA

***

Ne tumsu apkarot, bet Gaismu tajā 
ienest
Es mācīšos no Ziemassvētku nakts.
Gan rimtos vakaros,  gan rosmes 
pilnās dienās
Arvien es raudzīšos, lai sirdsmiers 
sirdī rasts.

Kad vien es jutīšu – mans plecs ir 
nastām apkrauts
Un prātā īgnums urdot kurnēt sāk,
Tad bērna paļāvībā steigšos kājas 
apaut,
Lai zvaigznei jautātu, kur Ceļš, 
pa kuru nākt.

Bez bailēm nākšu es, jo zinu, 
ka Tu gaidi,
Ik sirdij nemierīgai bijībā steidz klāt,
Jo sirdi satriektu  nekad Tu nenoraidi,
Liec atdzimt cerībā un tīru Ceļu sākt.

***

Ziemeļbriežu raibās kamanas
Cauri maniem sapņiem izskriet 
pamanās…
Nesteidziniet skaļām 
dziesmām dienas,–
Ziemassvētkus vēlos tikai vienus.
Tā, lai klusumā dzird pārslas 
zemē krītam,
Kad dzied sirds tā patiesi, pa īstam,
Kad viss logs ir leduspuķu ziedos 
Un dzimst Dēls, kurš iemāca man 
piedot.

ĀRIJA ĀRE

***

Krīt sniegpārslas baltas, baltas
No debesu klajumiem augstiem.
Piesnigs mirkļi, stundas un dienas,
Piesnigs sapņi mums balti, balti.
Ticēsim sargeņģelītim savam,
Ticēsim  Ziemassvētku mirklim,
Jo laimes māte mums katram klusi
Būs debesīs zvaigznīti aizdegusi.
Šai Ziemassvētku vakarā baltā
Mūsu sapņi pretim debesīm plūst,
Tie sasildīs mirkļus, dienas un gadus,
Jo sargeņģelītis katram mums
Siltu gaismiņu dvēselē kurs.

***

Paldies, tev Ziemassvētku vakars,
Par to, ka pieskāries man klusi,
Par to, ka sveču liesmiņās
Man sapņus izgaismoji,
Par to, ka svētku dziesmiņās
Mūs kopā aicināji.
Es tagad turu plaukstā
Tavu pieskārienu balto – 
Kā mazu eņģelīti,
Kā gaismu – visbaltāko.
Paldies, tev Ziemassvētku vakars,
Par to, ka pieskāries man klusi,
Par vienu mirkli gaišu
Es šodien bagātāka kļuvu,
Jo turu savā plaukstā
Tavu pieskārienu balto.
Paldies, tev Ziemassvētku vakars
Par mirkli – visbaltāko.

OLGA KĻAVIŅA

Šurp Ziemassvētki nāk ….

Šurp Ziemassvētki nāk ar dziļiem 
sniegiem,
Sāk Sniega Māte baltos maisus purināt,
Šai laikā tie vislielākie no priekiem,
Laiks Ziemassvētku gaidām sevi kurināt.

Nekas, ka saule nāk ar vēliem rītiem,
Prot dienu minūtēs un stundās drupināt,
Par labu draugu piesteidzās tā rietiem,
Nāk naktis garākas, sāk dienas īsināt.

Vai Ziemassvētki atnāk vien ar sniegiem,
Vai draisko salu, kam tīk  
zemi stindzināt?
Nē!  Skaistāki ir iemesli par sniegiem,
Dievs Dēlu dāvājis, ko visiem godināt!

Vistuvākie no skaistākajiem svētkiem,
Kas sirdī ziemas vidū siltumu spēj liet,
Ir tik daudz gaismas dievišķās, ko sevī
Kā vārtus čīkstošus, jel neaizdariet ciet.

Lai grēku piedošanai lūgsnas skaitām,
Pie svētku galda spožu egli iededzam
Un sekojam mēs dievišķajām gaitām,
Lai rūpju, raižu te uz zemes nezinām!

SARMĪTE RODE

Kur lai dvēsele ietu?
Te viņa nerod sev vietu.
Starp spīguļojošiem niekiem,
Dārgiem un lētiem priekiem.
Kur lai dvēseles dodas,
Ja ceļabiedri neatrodas?
Šajā svētvakarā,
Tici ir tavā varā
Par atslēgu būt
Savas dvēseles durvīm.

Dzeja Ziemassvētkos

AURA  AICINA decembrī  2014 / janvārī  2015
DECEMBRIS     
Trešdienās – 3., 10., 17. decembrī –  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).
04.12. 9.00.  Dziednieces  Ingas  Pērles   pieņemšana (pēc iepriekšēja 
pieraksta ). Informācija pa t.: 22319558
06.12. 9.00„AKVILONAS“ 3.kurss.Dziedniecība un astroloģija. 
Pasniedzēja Žanete Korde.
07.12. 9.00 „AKVILONAS“1.kurss. Dziedniecība. Atkarību cēloņi, veidi. 
Ģimenes loma cilvēka dzīvē. Pasniedzēja Kira Baltruņķe.
14.12.10.00  Limbažu dziednieces Rutas Erdmanes lekcija, pēc tam – 
individuālās konsultācijas. Uz dziedināšanu lūdzam iepriekš pieteikties pa 
t.: 22319558
16.12. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām).   
Pl.15.00 – Mantru meditācija. (Ieeja par ziedojumiem ). 
Lūdzam iepriekš sazināties pa tālr. 22319558
20.12. 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)
28.12. 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 st.undas. Pieteikties pa t.: 26178750).

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).
01.01. Pieņems dziednieks Visvaldis Bebrišs. Palīdz balsta – kustību 
sistēmas, locītavu slimību gadījumos. Pieteikties pa t. 22319558
04.01. pl. 11.00–14.30  Ci – gun  praktiskās nodarbības. Vada Astrīda 
Pentele   (SPDzA pasniedzēja). Laipni aicināti visi interesenti. T.: 22319558
10.01.pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
11.01. pl. 9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
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)
24.01.pl.9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
25.01. pl. 9.00 AKVILONAS Dziedniecības akadēmijas nodarbība.
31.01. 9.00 Valdis Svirskis. Semināra „Cilvēka iekšējā pasaule, tās kopšana, 
dzīves sūtība“  4. nodarbība. Informācija pa  pa t.: 22319558
Trešdienās  pie mums var iegādāties Latvijas fi rmu „ES–SAULE“ 
dziednieciskās eļļas, uztura bagātinātājus, pasūtīt „PLANTA“ attīrošos pēdu 
plāksterus, fi rmu „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!

Vēl ap tavu pasaulīti
Manas rokas apkārt tiek.
Logu rūtīs lēni pārslo
Tava mūža pirmais sniegs.
/Ā.Elksne/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
NOVEMBRĪ REĢISTRĒTI  2  
JAUNDZIMUŠIE: 

Daniels un Everita.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus un vecvecākus!

DONORU 
DIENA 
KOKNESĒ
2015. gada 
6. janvārī no pulksten 10 līdz 13  
Kokneses kultūras namā valsts 
asinsdonoru centrs (VADC)  
rīko donoru dienu. 
Īpaši gaidīsim Kokneses novada 
jauniešus, kuri ir veseli un 
sasnieguši 18 gadu vecumu! 
Līdzi jāņem personas 
apliecinošs dokuments. 
Esiet atsaucīgi un 
jūs palīdzēsiet 
kļūt veseliem ci  em!

LĪDZJŪTĪBAS
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
/E.Zālīte/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ērikas Vilcānes tuviniekiem.

Iršu pagasta pensionāru 
klubiņš „Vālodzīte”

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūža durvis aizvērusi.

Izsakām līdzjūtību Ermīnas 
Āriņas tuviniekiem, viņu mūžībā 

pavadot.
Bebru pagasta pensionāru 

padome „Mārtiņroze”

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS
Pieminam aizsaulē aizgājušos
Un svinīgi snigs piemiņa,
Un it neviens vairs nemirs.
Vien apsegsies ar puteni
Un kļūs par tēvu zemi.
/J.Peters/

Kokneses novada Dzimtsarak-
stu nodaļā novembrī reģistrēti 
mirušie:
RITA MAČUĻSKA (1927.)
KĀRLIS FREIMANIS (1930.)
ĒRIKA VILCĀNE (1933.)
IMANTS MIDEGS (1957.).

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem.
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13. decembrī 
plkst. 11.30

IZSTĀDES ATKLĀŠANA. 

A. Dobenberga audzēkņu Esteres Vingres un Alises Krūmiņas darbu izstāde.
Kokneses 
bibliotēkā

13. decembrī 
plkst. 17.00

Ziemassvētku labdarības koncerts "EŅĢEĻI PĀR LATVIJU". Piedalās novada 
pašdarbības kolektīvi. Koncerta laikā tiks vākti ziedojumi akcijas atbalstam. 

Pēc koncerta pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku balle. Spēlē grupa "Ka tik ne tā".

Kokneses 
kultūras namā

14. decembrī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums un koncerts “Ziemassvētki ir ceļā”. 

Koncertā piedalīsies: Valsts policijas vīru koris “JUSTUS” (diriģenti Māra Batraga, 
Ēriks Kravalis), Kokneses pagasta sieviešu koris “ANIMA” (diriģente Lelde Kamzole-

Gagaine), Aizkraukles vīru koris “STABURAGS”(diriģenti Māra Batraga, Ainārs Mēness).

Kokneses 
evaņģēliski 
luteriskajā 

baznīcā

18. decembrī 
plkst. 18.00

ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCAS. Līdzi jāņem viss vajadzīgais maskas darināšanai, kuru 
gatavosim paši no līdzpaņemtajiem materiāliem (iepriekš jau jāpadomā, 

kāda maska tā būs!) un tad maskās iesim čigānos no mājas uz māju.

Kokneses 
kultūras namā

20. decembrī 
plkst. 18.30

Kokneses amatieru teātra PIRMIZRĀDE – Māra Svīre, Leģenda “GREDZENS GREDZENĀ”. 
Darbība notiek Kokneses pilī 1601.gada Ziemassvētkos. Režisore: Inguna Strazdiņa. 

Scenogrāfs: Ivars Noviks. Mūzikālais noformējums: Uldis Bērziņš. Ieeja: par ziedojumiem

Kokneses 
kultūras namā

26. decembrī 
plkst. 12.00

Ziemassvētku eglīte bērniem “SVĒTKI – TAS IR LABAIS!” 

kopā ar dziedošo Kraševsku ģimeni, Ziemassvētku vecīti un citiem.
Kokneses 

kultūras namā
26. decembrī 
plkst. 16.00

INETA RUDZĪTE Ziemassvētku koncertā “EŅĢEĻA PIESKĀRIENS”. 

Ieeja: 4 eiro; koncerta dienā 5 eiro. 
Kokneses 

kultūras namā

27. decembrī 
plkst. 21.00

Ziemassvētku balle „Sniegpārslu virpulī” kopā ar grupu „Velves”.

Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz 22. decembrim. Ieejas biļetes cena 5 eiro.
Informāciju par pasākumu saņemsiet pie kultūras darba organizatores 

I. Riekstiņas, Tel. 28377943, 65163673.

Iršu klubā

01. janvārī 
plkst. 01.00

Jaungada nakts balle kopā ar grupu “BRUĢIS”. Ieejas maksa: 5 eiro; pasākuma 
dienā: 7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā.

Kokneses 
kultūras namā

01. janvārī 
plkst. 01.00

Jaungada balle ar grupu “Brenča muzikanti”. 

Ieejas maksa: 4 eiro.
Bebros, VPIV 

zālē
23. janvārī 

plkst. 19.00

Arvīda Krieva fi lma. FREIMIS. Mārtiņš Freimanis. 

Ieeja: 2 eiro, ziedojums Mārtiņa Freimaņa fondam.
Kokneses 

kultūras namā

24. janvārī 
plkst. 12.00

Ziemas prieki, sagaidot Voldemāra  Jākobsona 116. dzimšanas dienu.
Bebros, 

Mežaparka 
estrādē

2015. gada 
30. janvārī 
plkst.19.00

Izrāde “DZEJNIECE. Mirdzas Ķempes mīlestība.” 

Lomās: Raimonda Vazdika, Andris Bulis, Ģirts Šolis. 
Ieeja: 6 eiro, 7 eiro (iepriekšpārdošanā), izrādes dienā dārgāk.

Kokneses 
kultūras namā

16. janvārī 
plkst. 19.00

TEŅA DIENAS DANČU VAKARS.
Kokneses 

kultūras namā
6. februārī 

plkst. 16.00
METEŅI KOKNESES “BŪNĪŠOS”.

mājas “Būnīši”, 
Kokneses pag.

11.aprīlī 
plkst. 16.00

ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS “KOKNESES ZIŅĢE”.
Kokneses 

kultūras namā

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

Kultūras pasākumu plāns

Gada nogale īpaši rosīga šogad 
ir Kokneses amatieru teātrim. 20.de-
cembrī plkst.18.30.Kokneses kultūras 
namā pirmizrādi piedzīvos Māras 
Svīres leģenda “GREDZENS GRE-
DZENĀ”.

Lugas darbība notiek Kokneses 
pilī 1601. gada Ziemassvētkos, laikā, 
kad pili aplenkumā turēja karaļa Kār-
ļa zviedru karaspēks. Leģendai par pa-
matu ņemta vēsturiskā teika par mūsu 
pili, bet autore to apaudzējusi ar dažā-
diem tēliem, notikumiem. Izrāde būs 
par mums – cilvēkiem, par mīlestību, 
nodevību, par naudas un varas kāri, 
par ziedošanos, cerībām un sapņiem.

Lomās iejutīsies gan amatieru te-
ātra, gan jauniešu teātra studijas ak-
tieri. Būs arī viens viesaktieris – Liel-
vārdes Tautas teātra režisors Kārlis 
Lišmanis.

Pateicoties Kokneses novada do-

mes, Zemgales plānošanas reģiona, 
Kultūrkapitāla fonda un Latvijas 
valsts mežu fi nansiālajam atbalstam  
esam pieaicinājuši arī profesionālu 
scenogrāfu Ivaru Noviku, kurš ir arī 
izrādes gaismu mākslinieks un plakā-
ta un programmiņu autors.

Par muzikālo noformējumu rū-
pējas Uldis Bērziņš, par deju soļiem 
Maruta Mīlīga, bet tērpi tiek darināti 
“Svētku modē”.

 Lai arī ir Ziemassvētku laiks, mēs 
ceram uz savu skatītāju atbalstu un 
gaidām pilnu skatītāju zāli. Jo tikai 
skatītāju elpa un līdzpārdzīvojums  
zālē spēj radīt brīnumu uz skatuves. 

Ieeja uz izrādi būs par ziedoju-
miem. Katrs ziedotājs saņems prog-
rammiņu – dāvanā atklātni!

Uz tikšanos pirmizrādē!
Inguna Strazdiņa,

Kokneses amatieru teātra režisore

Aicinām uz pirmizrādi!

Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās –
Nelūdzot, neprasot, negaidot…
Visskaistākie vārdi lai atplaukst sirdī – 
Pavadot, sagaidot, novēlot…
Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna – 
Mīlot, ticot un pielūdzot!
/I.Tora/

Lai zvaigznes Ziemassvētku naktī nes 
skaistāko domu un vēlmju piepildījumu, 

Jaunā gada atnākšana dod enerģiju jauniem 
darbiem un spēku to paveikšanai!
Lai priecīgi, gaiši Ziemassvētki un 

veiksmīgs Jaunais gads, kas nesīs veselību, 
saticību un cerību piepildīšanos!

Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas direktors Jānis Bakmanis

Laime nāk ar zvaigzni rokā
Tiem, kam laba, silta sirds,
Viņas maigā staru lokā
Dzīves ceļi gaiši mirdz! 

Nav svarīga vieta, ir svarīgs mirklis, kurā izjust 
dvēseles skaistākos svētkus – sniega baltumā, 

sveču mirdzumā, pusnakts burvībā… 
GAIŠUS VISIEM ZIEMASSVĒTKUS un 

BURVĪGU JAUNO GADU!!!

Novēl visiem koknesiešiem 
Kokneses māmiņu kluba aktīvisti

Tik mirdzošs un balts kā vizošais sniegs,
Lai dvēselē ielīst īsts dzīvesprieks!

Sirsnīgi sveicieni decembrī dzimušajām jubilārēm
Terēzijai Gerasimovai un 

Olgai Kukrēvičai-Krutovskai!
Visiem novada iedzīvotājiem novēlam gaišus un 

mīļus Ziemassvētkus!
Kokneses novada represēto nodaļas biedri

Māras Svīres

Režisore    Inguna  Strazdiņa
Scenogrāfs    Ivars  Noviks

Muzikālais noformējums   Uldis  Bērziņš

leģenda

ZEMGALES
���������	

����	

Kokneses kultūras namā
20. decembrī plkst. 18. 30
 Kokneses amatieru teātra

 PIRMIZRĀDE

Ieeja: par ziedojumiem

Jēzus Dzimšanas priekšvakars
(līdz vakara dievkalpojumam ir jāievēro 
stingrais gavēnis)
24. decembrī plkst. 16.00 – Kokneses 
Romas – katoļu draudzes baznīcā
Jēzus Dzimšanas svētki
25. decembrī plkst. 9.00 – Kokneses 
Romas – katoļu draudzes baznīcā
25. decembrī plkst. 15.00 – 
Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu 
draudzes baznīcā
Svētā Stefana svētki
26. decembrī plkst. 10.00 – Kokneses 
Romas – katoļu draudzes baznīcā
Svētās Ģimenes svētki
28. decembrī plkst. 9.00 – Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā
28. decembrī plkst. 15.00 – Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu 
draudzes baznīcā
Vissv. Jaunava Marija, Dieva Māte
1.janvārī plkst. 9.00 – Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā

Ziemassvētku vakara dievkalpojums
24. decembrī plkst. 19:00 – Kokneses ev. luterāņu baznīcā
Ziemassvētku rīta dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10:00 – Kokneses ev. luterāņu baznīcā
Vecgada dienas dievkalpojums
31. decembrī plkst. 10:00 – Kokneses ev. luterāņu baznīcā

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI 
BEBRU PAGASTA PIRMSSKOLAS IESTĀDĒ „BITĪTE”
18.decembrī plkst.15.00 – 
4.grupas bērni gaidīs Ziemassvētku vecīti  ar pašu ceptām 
piparkūkām uzvedumā "Ziemassvētku pārsteigums kopā ar Rūķiem".
18.decembrī plkst.16.30 – 
2.grupas bērni rādīs trikus "Ziemassvētku brīnumu pasakā''. 
19.decembrī plkst.15.00 – 
1.grupas bērni pārsteigs ar "12 dāvanām Ziemassvētku vecītim".
19.decembrī plkst.16.00 – 
3.grupas bērni uzvedumā "Ziemassvētki mežā'' ar prieku uzņems 
ciemiņus – vecākus un draugus.

JēJēzuzuss DzDzimimšašananass prprieiekškšvavakakarsrs
Ziemassvētku dievkalpojumi

22.decembrī 11.00  
Bebru pamatskolā 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE 
PIRMSKOLAS VECUMA 

BĒRNIEM, 
kuri neapmeklē bērnudārzu.

Lai gaiši un sirsnīgi Ziemassvētki ienāk 
ik ģimenē! Laimi un saticību, veselību 
un izturību, lai atnes 
Jaunais 2015.gads!

Un katrā Latvijas sētā,
Kur puikas un meitenes dzīvo,
Ziemsvētku vakarā mīļi
Ziemsvētku vecīša bārda plīvo.
/U. Auseklis/


