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putekļus no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
NoNomazgāsim
tīra un klusa
Ziemsvētku sniega baltākas domas un lūgšanas tiek. /L. Brīdaka/
/Alberts Zarāns/

Novada domes laikraksts Nr. 36 (313)
Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet vairāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību.
/M. Laukmane/
Esiet sveicināti Ziemassvētku gaidās
un 2012. gada nogalē!
Balts sniegs uz egļu skujiņām un maigi
dziedot pulkstenis skan. Ja varētu šo brīnumaino noskaņu, ko Jānis Poruks uzbūris
dzejā, sevī ieslēgt un paturēt ne tikai Ziemassvētku atnākšanas laikā, bet paņemt līdzi arī
Jaunajā gadā. Ar ticību, kā tikai bērns spēj
ticēt, atrast spēku uzveikt ikdienas smagumu
un ļauties gaismai, kas ceļā pie mums. Lai
cita pēc citas iedegas Adventes sveces un
dvēseli pārņem tā pati siltā un klusas nojausmas pilnā sajūta, kas bērnībā...
Pa apsnigušiem laukiem un baltiem
ziemas ceļiem mēs kā svētceļnieki dodamies uz vienu un to pašu satikšanos. Ziemassvētku gaismā šķiet, vislabāk, paskatīties uz noieto gada garumā un pajautāt
sev: kāds bijis šis 2012. gads? Lielā dzīve
atstāj pa sūrstošam ērkšķim, pa rētai, kas
lēni dzīst, bet apjautīsim, ka pasaule ir
mīlestības lūgšanas nams un katra sirds
ir mazs altāris. Mums līdzās dzīvo cilvēki, kuri ar savu darbu spēj sasildīt un
darīt pasauli gaišāku. Atminoties Latvijas
valsts dzimšanas dienu, stāstām par Kokneses novada Goda pilsoņu sumināšanas
pasākumu. Novembris ir bijis bagāts ar
notikumiem, par kuriem rakstīt mūsu avīzes lappusēs. Domājam, ka būs interesanti
izlasīt Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra vērtējumu par paveikto šajā gadā Kokneses novadā.
Novēlam, lai svētku sajūtu rada it viss
– izpušķota eglīte mājas pagalmā, spožas
uguntiņas logos, pretimnācēja smaids sejā
un vēlējums: „Priecīgus Ziemassvētkus!”
Lai mūsu labās domas sasniedz mūsu
mīļos tepat līdzās un tālumā! Kā balts
brīnums krīt sniegs, atliek tikai pasniegt
plaukstu pretī un ielaist šo brīnumu sevī!
Lai visu, ko nesagaidījām šogad,
mums atnes 2013. gads!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

2012. gada 14. decembris

Ar gaismu un ticību, lai
atnāk Ziemassvētki! Lai
svētku mirdzumā dzimst
ticība, cerība un mīlestība
jauniem darbiem un
sapņiem! Laimīgu un
veiksmīgu 2013. gadu!
Kokneses novada dome

22. decembrī
Ziemassvētku tirdziņš Koknesē

Foto: Ainārs Briedis

Sācies Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas
laiks. Izrotāti māju pagalmi, ielas un ēkas, arī
Kokneses tirgus laukums ar biedrības „Koknesei” un novada domes Komunālās nodaļas
atbalstu ieguvis svētku noformējumu. Par
mirdzošo eglīti un laukumu priecājas ne tikai
koknesieši, bet arī garāmbraucēji.
22. decembrī no plkst. 14.00 visi laipni aicināti uz Ziemassvētku tirdziņu. Skanot svētku
dziesmām, tirgus laukumu piepildīs tirgotāju un
pircēju rosīšanās. Pie vienas no tirgus nojumēm
varēs sasildīties ar karstu dzērienu, bet pie citas
iegādāties Ziemassvētku dāvanas, amatnieku izstrādājumus un Ziemassvētku gardumus.
Runā, ka tirdziņu apciemos arī Ziemassvētku vecītis, bet viņa palīgi gādās par dažādiem svētku pārsteigumiem!
Uz tikšanos 22. decembrī Ziemassvētku
tirdziņā Koknesē!
Tirgotājiem pieteikšanās pa tālr.: 26133089.
Koknese Novada Vēstis

Mums pieder viss, kas ar
mums ir noticis
Klāt laiks, kad pasaule no jauna uzziedēs Ziemassvētku gaismā. Sagaidot gaišāko
brīdi gadā un stāvot uz jaunā gada sliekšņa,
atskatāmies uz paveikto un lūkojamies nākotnē. Vai šis gads bijis veiksmīgs, vai rūpestu
pilns, tas neliedz zaudēt cerību, ka nākamais
var atnākt ar laimes zvaigzni rokā. Viss, kas
ar mums ir noticis, ir mūsu dzīves daļa. 2012.
gads Kokneses novadam noteikti bijis viens
solis uz priekšu tālākā izaugsmē.
Sagaidot Jauno gadu, domājam par sava
novada tālāko attīstību. Par galveno uzdevumu valsts iestādēm uzskatu labvēlīgu apstāk-

ļu radīšanu mūsu uzņēmējiem, lai dotu iespējas veidot jaunas darba vietas.
Mums Kokneses novadā, pateicoties gan
dabas, gan kultūrvēsturiskajām bagātībām, ir
labs potenciāls attīstībai tūrisma un radošo industriju jomā. Kokneses novada vārds Latvijā
vēl pazīstamāks kļuvis saistībā ar mūsu kopīgi
loloto Likteņdārzu. Es ticu, ka, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, viena no skaistākajām
dāvanām būs uz salas Daugavas vidū tapis
krāšņs un ziedošs dārzs. Mēs ikviens ar savu
atbalstu varam palīdzēt šo sapni piepildīt!
turpinājums 2. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 1. lpp.

Arī valsts investīcijas infrastruktūras
jomā – autoceļa Rīga – Maskava būvniecība;
dzelzceļa rekonstrukcija un modernozācija ir
ieguldījums nākotnē. Šie projekti dod iespēju
piesaistīt investorus, lai radītu darba vietas.
Diemžēl, pašlaik mēs izbaudām ļoti daudz
neērtību saistībā ar šo projektu realizāciju.
Tie ir sabojāti ceļi, kavēta satiksme un citas
neērtības. Bet šie darbi nākotnē būs nozīmīgs
ieguldījums mūsu novada attīstībai.
Arī pašvaldība tuvākajā nākotnē plāno
realizēt nozīmīgus projektus. Lielākais ieguldījums paredzēts izglītības jomā. Kā prioritāri veicamie darbi ir pirmsskolas izglītības
iestādes „Gundega” un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas renovācija.
Nākošajā gadā noslēgsies projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru internātvidusskolas optimizācija Vecbebru amatu
internātvidusskolas izveidei”. Projektu noslēdzot, pašvaldība centīsies maksimāli saglabāt
esošās darba vietas šajās izglītības iestādēs.
Bērnu skaits visā valstī samazinās, arī
mūsu novadu skar šī problēma. Mazo skolu
pastāvēšana ir aktuāls jautājums valsts līmenī, tomēr saprotam, ka izglītības iestādes
mazajos pagastos ir nozīmīgs centrs, kur
noris ne tikai mācību process. Arī Pērses
pamatskolu Iršu pagastā varam dēvēt par
daudzfunkcionālu centru, kur tiek rīkoti dažādi kultūras un sporta pasākumi. Piesaistot
projektu līdzekļus oficiāla daudzfunkcionāla
centra izveidei, būtu iespēams veikt arī šo
ēku renovācijas darbus.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad ar
biedrību „Koknesei”, „Bites” un „Irsis” iniciatīvu realizēti projekti iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanai. Sevi pierāda jaunizveidotās sporta biedrības „Koknesis” un
sporta veterānu biedrība, organizējot sporta
pasākumus. Koknesē, Bebros un Iršos joprojām aktīvi ir seniori, Politiski represēto apvienība un Sarkanā krusta biedrība, kas veic
novada iedzīvotājiem nozīmīgu brīvprātīgo
darbu. Paldies šīm organizācijām par regulāri
rīkotajiem pasākumiem!
Kultūras jomā īpaši nozīmīgs šis laiks ir
pašdarbības kolektīviem novadā, kuri gatavojas nākošā gada Dziesmu un Deju svētkiem.
Vēlu veiksmi un neatlaidīgu darba sparu, kas
vainagotos ar dalību nozīmīgajos svētkos.
Ikkatrs no mums un visi kopā mēs veicam
nozīmīgus darbus Kokneses novada attīstībai
un izaugsmei. Paldies par kopīgi paveikto
2012. gadā vēlos teikt ikvienam Kokneses
novada iedzīvotājam, novada uzņēmējiem,
sabiedriskajām organizācijām, izglītības,
kultūras un sporta darbiniekiem, pašvaldības
uzņēmumu un aģentūru darbiniekiem, Kokneses novada domē, Bebru un Iršu pagasta
pārvaldēs strādājošajiem!
Novēlu, lai gaiši un sirsnīgi Ziemassvētki ienāk ik mājā un ģimenē! Jaunajā gadā ticēt, ka viss, kas ar mums zem šīm debesīm
notiks, būs uz labu. Lai mūsu kopīgo darbu
caurvij sapratne savstarpējās attiecībās un
vieno pārliecība – Kokneses novada nākotne
ir mūsu rokās!
Dainis Vingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
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Kokneses novada domes
izpilddirektors – Ilmārs Klaužs

Kokneses novada domes sēdē 28. novembrī par jauno izpilddirektoru ievēlēja
bebrēnieti Ilmāru Klaužu. Uz izsludināto izpilddirektora amatu bija pieteikušies septiņi
pretendenti. Domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris izveidoja komisiju ar Pašvaldības
savienības pārstāvi, Aizkraukles un Pļavi-

ņu novada izpilddirektoriem, kura izvērtēja
ikvienu pretendentu. Visaugstāko komisijas
vērtējumu ieguva Ilmārs Klaužs, tāpēc domes sēdē Dainis Vingris deputātiem piedāvāja balsot tieši par viņu.
Klauža kungam ir inženiera – tehnologa izglītība. Darbā viņam lieti noderēs
līdzšinējā pieredze uzņēmējdarbībā, jo līdz
ievēlēšanai šajā amatā viņš bija SIA „Vējkalni Miki” un SIA „Miki M” direktors.
Pašvaldības darbā iegūta deputāta pieredze Bebru pagasta padomē. Bebros Ilmārs
Klaužs ar ģimeni dzīvo kopš 1986. gada,
kad Vecbebru sovhoztehnikumā viņš sāka
strādāt par rasēšanas un tehnoloģisko iekārtu pasniedzēju, trīs gadus bijis arī direktora vietnieks mācību darbā. Ilmārs Klaužs
ir apņēmības pilns likt lietā savas zināšanas
un praksi un uzskata, ka Kokneses novadā
visiem trim pagastiem ir vienādas izaugsmes tiesības. Viņaprāt, vissvarīgākais ir
kopīgs komandas darbs: „Ja ir laba komanda, tad var kalnus gāzt!” – ir pārliecināts
Ilmārs Klaužs.
Kokneses Novada Vēstis

Pabeigti būvniecības darbi projekta „Vecbebru Profesionālās
vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas
optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”,
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001 ietvaros

Šī gada decembrī Vecbebru Profesionālās vidusskolas ēkā noslēgušies būvdarbi projekta „Vecbebru Profesionālās
vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās
internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”,
Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/
VIAA/001 ietvaros.
Būvdarbus veica SIA „LC būve”. Kopējās projekta ietvaros attiecināmās būvdarbu
izmaksas ir 505 864,56 LVL.
Projekta ietvaros:
• A, B, C mācību korpusiem nomainīti logi.
• A, B, C mācību korpusiem nosiltinātas
ārsienas.
• B un C mācību korpusiem nosiltināti un
izbūvēti slīpie jumti.
• Ierīkota zibens aizsardzība sistēma divos skolas korpusos (B un C).
• Veikts tualešu telpu remonts A un B
korpusos.

• Dienesta viesnīcas korpusa pirmajā stāvā 6 telpas pārbūvētas par mācību telpām.
• Izbūvēta pāreja starp mācību korpusu A
un mācību telpām dienesta viesnīcā.
• Veikts ēdināšanas tehnoloģiju laboratorijas remonts.
• Veikts zēnu mājturības kabineta telpu
remonts.
Iegādāts aprīkojums ēdināšanas tehnoloģiju laboratorijai, zēnu mājturības un vizuālās mākslas kabinetiem par kopējo summu
31 389,24 LVL.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir 557 307,00 LVL – 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.
Projekta īstenošanas laiks: no 2011. gada
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
Informē: Projekta koordinatore Anda Mikāla, tālrunis 65133636, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv
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2012. gada 28. novembrī Kokneses novada dome nolēma:
1.1. Par Kokneses novada domes izpilddirektoru ar 2012. gada 3. decembri iecelt
Ilmāru Klaužu.
1.2. Noteikt Ilmāram Klaužam pārbaudes
laiku – trīs mēneši.
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs”
finansiālo darbību 2012. gada 3. ceturksnī (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
2.2. Pieņemt zināšanai informāciju par pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”
finansiālo darbību 2012.gada 3. ceturksnī (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
3.1. Pieņemt zināšanai Darba grupas sagatavoto informāciju par dienesta pārbaudi pašvaldības aģentūrā „Kokneses Sporta centrs”.
3.2. Uzdot aģentūras direktoram Arvīdam Vītolam atmaksāt nepareizi aprēķināto
darba algu un nodokļus Andrim Vītolam.
3.3. Par atmaksājamās summas lielumu
un atmaksāšanas kārtību lemt pēc atzinuma
saņemšanas no KNAB.
3.4. Uzdot domes priekšsēdētājam D.
Vingrim iesniegt KNAB pieteikumu par
skaidrojumu par pašvaldības aģentūru „Kokneses Sporta centrs”.
4. Pieņemt zināšanai juristes L. Kronentāles informāciju par deputāta Jāņa Dzeņa
iesniegumu.
5. Pieņemt zināšanai Ģimenes krīzes
centra direktores I. Ķieģeles informāciju par
krīzes centra darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
6. Apstiprināt grozījumus Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” Nolikumā (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
7.1. Pieņemt zināšanai informāciju par
sadarbību ar sadraudzības pilsētu Vitingenu
(Vācija).
7.2. Uzņemt delegāciju no Vitingenas
2013. gada jūlijā.
7.3. 2013. gada budžetā ieplānot līdzekļus delegācijas uzņemšanai.
7.4. Uzdot domes priekšsēdētājam D. Vingrim izveidot darba grupu delegācijas uzņemšanai no sadraudzības pilsētas Vitingenas.
8. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi
Kokneses novada domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības
budžetiem 2012. gadam” (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
9. Izvērtēt veselības veicināšanas koordinētāja amata izveides iespēju, sagatavojot
2013.gada budžetu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv).
10. Uzdot Kokneses novada domes Kokneses Komunālajai nodaļai nodrošināt apgaismojumu Kokneses pagastā.
11.1. 2013. gada pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus, lai realizētu daļu no Kokneses ciemata daudzdzīvokļu māju rajona satik-

smes organizācijas un labiekārtošanas plāna,
kas izstrādāts 2008. gadā.
11.2. Ņemt vērā, lai realizējot citus projektus, netiktu bojāts jaunais segums
12. Noteikt sekojošus avansa maksājumus par viena bērna ēdināšanu Kokneses
novada domes pirmsskolas izglītības iestādē
„Gundega” un pirmsskolas izglītības iestādē
„Bitīte”:
Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Ēdienreižu skaits

Avansa
maksājums, latos
Viena ēdienreize 12.Divas ēdienreizes 20.Trīs ēdienreizes
25.un naktsgrupa

Avansa maksājums jāiemaksā iestājoties
pirmsskolas izglītības iestādē. Katru mēnesi
tekošais maksājums jāsamaksā līdz aprēķina
mēnesim sekojošā mēneša 20. datumam.
Par izstāšanos no pirmsskolas izglītības
iestādes bērna vecākiem jābrīdina iestādes
vadītāju rakstiski ne vēlāk kā 10 dienas pēc
vecāku lēmuma, ka bērns vairs neapmeklēs
pirmsskolas izglītības iestādi.
Ja bērns PII vairs neapmeklē, avansa
maksājumu atmaksāt.
Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 3.
decembri.
13.1. Ar 2013. gada 1. janvāri no novadam piešķirtās bērnu no piecu gada vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai paredzētās valsts mērķdotācijas apmaksāt izglītības psihologu, kurš sniedz pakalpojumus Bebru pamatskolā, Pērses pamatskolā, PII „Bitīte”, PII „Gundega”, I.Gaiša
Kokneses vidusskolā uz 1.16 slodzēm.
13.2. Izglītības psihologu darba slodze
katrā augstāk minētajā izglītības iestādē tiek
noteikta proporcionāli izglītojamo skaitam
katrā izglītības iestādē uz attiecīgā gada 1.
septembri.
13.3. Veikt nepieciešamās izmaiņas 2012.
gada 25. janvāra sēdes lēmumā Nr. 4.10 (protokols Nr. 1) „Valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtība Kokneses novada bērnu no
piecu gada vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagoga darba samaksai” un 2011. gada 25.
maija sēdes lēmumā Nr. 5.4. (protokols Nr. 5
„Kokneses novada pedagoga darba samaksas
noteikumi”), augstāk minētajos dokumentos
ietverot novada psihologu.
14. Veikt izmaiņas 2012. gada 25. janvāra sēdes lēmumā Nr. 4.10 (protokols Nr. 1)
„Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība
Kokneses novada bērnu no piecu gada vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības,
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās

izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai”.
15. Veikt izmaiņas 2011. gada 25. maija sēdes lēmumā Nr. 5.4. (protokols Nr. 5)
„Kokneses novada pedagoga darba samaksas
noteikumi”.
16.1. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikumu.
16.2. Izveidot Kokneses novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju (informācija mājas lapā www.koknese.lv).
17. Apstiprināt maksas pakalpojumus
Bebru internātvidusskolā (informācija mājas
lapā www.koknese.lv).
18.1. Politisko partiju pasākumiem noteikt
nomas maksu par telpu izmantošanu priekšvēlēšanu pasākumu organizēšanai pašvaldības
ēkā, iestāžu un aģentūru telpās – 25,- Ls (t.sk.
telpu noma 20,66 Ls un PVN 21% 4,34 Ls)
par vienu stundu, izņemot gadījumus, ja pasākumu organizē kopā visas politiskās partijas,
kuras iesniegušas kandidātu sarakstus Kokneses novada domes vēlēšanām.
18.2. Nomas maksā jāiemaksā Kokneses
pagasta padomes kasē vai pašvaldības kontā
pirms pasākuma.
19.1. Precizēt Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2037. gadam
un Kokneses novada attīstības programmas
2013. - 2019. gadam projektus (-os).
19.2. Pilnveidot Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 1. redakciju.
20.1. No pamatbudžeta līdzekļiem papildus piešķirt 7 538,30 Ls (septiņi tūkstoši
pieci simti trīsdesmit astoņi lati un 30 santīmi) tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Kokneses novada
Bebru pagasta Vecbebru ciemā” izstrādei un
tehniskās ekspertīzes veikšanai.
20.2. Izstrādāt tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā”.
21.1. No pamatbudžeta līdzekļiem papildus piešķirt 10 000,00Ls (desmit tūkstošus
un 00 santīmus) tehniskās projekta „Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas kopmītņu vienkāršota renovācija” izstrādei.
21.2. Izstrādāt tehnisko projektu Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas kopmītņu vienkāršotai renovācijai.
22.1. Piekrist, ka ar 27.12.2012. tiek likvidēta pagaidu dzelzceļa pārbrauktuve Kokneses stacijā 93.km+478 ar nosacījumu, ka
tiek ierīkota gājēju pāreja likvidētās dzelzceļa pārbrauktuves vietā, domei uzņemoties
šādas saistības:
22.1.1. Saskaņā ar 06.10.1998. MK
„Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju
ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un
slēgšanas noteikumiem” Nr. 392, uzstādīt
ceļa zīmes uz autoceļiem vedošiem pie
likvidējamās dzelzceļa pārbrauktuves.
turpinājums 4. lpp.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
turpinājums no 3. lpp.

22.1.2. Paredzēt gājēju pārejas projekta
izstrādāšanu Kokneses stacijā 93.km+478
un pirms projekta izstrādāšanas saņemt tehniskos noteikumus VAS „Latvijas dzelzceļš”
minētā projekta izstrādāšanai;
22.1.3. Projektā obligāti paredzēt maksimālas gājēju aizsardzības pasākumus, lai
nepieļautu nelaimes gadījumus uz pārejas
(brīdinājuma zīmes, drošības barjeras gājēju
plūsmas organizēšanai);
22.1.4. Projektā paredzēt gājēju pārejas
apgaismojumu.
22.2. Gājēju pārejas projekta izstrādāšanu un pārejas ierīkošanu apmaksāt no pašvaldības budžeta.
23. Lūgt LR Satiksmes ministrijai
nodot Kokneses novada domei bez samaksas VAS „Latvijas Dzelzceļš” piederošo
nekustamo īpašumu – zemi „Krautuve”,
kadastra Nr. 3260 514 0306 un kadastra
Nr.3260 514 0008, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā.
24. Sakārtot novada domes ēkas Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā ieejas
bloku.
25. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piroteks Balt” reģ.
Nr. 43603018758 LR likumdošanā noteiktā kārtībā nodarbojas ar 1. un 2. klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas
mazumtirdzniecību no 25.12.2012. līdz
31.12.2012. veikalā Lāčplēša ielā Nr.5,
Kokneses pagastā.
26. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdz 5000 Ls (pieci tūkstoši
latu) traktora piekabes iegādei Bebru pagasta
pārvaldei, jo vecās piekabes remonts vairs
nav finansiāli izdevīgs.
27. Veikt nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa, adrese: „Avoti” dz. 9, Vecbebri,
Bebru pagasts, Kokneses novads, kadastra
Nr. 3246 900 0027, 17.10.2012., reģistrēts
Aizkraukles Zemesgrāmatu nodaļas Bebru
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.221-9
uz Kokneses novada domes vārda, novērtēšanu.
Kārtējā novada domes sēde notiks
2012. gada 19. decembrī plkst. 12.oo novada domē, Melioratoru ielā Nr. 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Tajā tiks
izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par sporta darbu novadā;
2. Par Aizkraukles novada sporta skolas darbu;
3. Par medicīnas pakalpojumu nodrošināšanu novadā.
Dzintra Krišāne,
Kokneses novada domes sekretāre
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Izvērtēti sabiedriskās apspriešanas laikā
izteiktie priekšlikumi
Lai sekmētu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
procesā, Kokneses novada dome, atbilstoši 06.10.2009. MK noteikumiem Nr. 1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 19.10.2012.),
25.08.2009. MK noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un 23.03.2004. MK noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums”,
nodrošināja sabiedrības līdzdalību Kokneses
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādē, organizējot
sabiedrisko apspriešanu.
Sabiedriskā apspriešana tika organizēta
no 17.09.2012. līdz 29.10.2012.
Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu
tika publicēti Latvijas Republikas oficiālajā
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (11.09.2012.),
Kokneses novada pašvaldības vietējā laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” (14.09.2012.),
kā arī internetā Kokneses novada pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv.
Kokneses novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu un Vides pārskata
projekta materiāli tika izvietoti Kokneses
novada domē, Bebru pagasta un Iršu pagasta pārvaldēs pašvaldības iestāžu darba laikā,
Kokneses novada pašvaldības mājas lapā internetā www.koknese.lv un SIA „Metrum”
mājas lapā www.metrum.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes
par izstrādātajiem Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un Vides pārskata projektu līdz apspriešanas beigām, t.i., 29.10.2012., varēja iesniegt Kokneses novada domē (Melioratoru iela 1, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113), Bebru pagasta pārvaldē („Papardes”, Vecbebri, Bebru
pag., Kokneses nov., LV-5135), Iršu pagasta
pārvaldē („Kūlēni”, Irši, Iršu pag., Kokneses
nov., LV-5108), sūtot uz e-pasta adresēm:
dome@koknese.lv vai planojamkoknesi@
metrum.lv. Sabiedriskās apspriešanas laikā
par plānojuma izstrādi bija iespējams konsultēties SIA „Metrum” un Kokneses novada
domes Attīstības nodaļā.
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika
saņemti 2 rakstiski/elektroniski priekšlikumi vai iebildumi par Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 3 par
Kokneses attīstības programmas projektu
(1 no tiem saņemts pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa) un 6 par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1. redakciju (1
no tiem saņemts pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa), savukārt 5 priekšlikumi
par teritorijas plānojuma 1. redakciju saņemti mutiski. Priekšlikumus/iebildumus
sniedza arī Kokneses novada pašvaldības
darbinieki – kopā saņemti 6 rakstiski/
elektroniski priekšlikumi (1 par attīstības
programmas projektu, 4 par teritorijas

plānojuma 1. redakciju un 1 par Vides
pārskata projektu).
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
tika organizētas katrā no novada pagastiem.
Kopējais apmeklētāju skaits sabiedriskās
apspriešanas sanāksmēs bija 80. Visplašāk
iedzīvotāji apmeklēja organizēto sanāksmi
Bebru pagastā. Kopumā iedzīvotājiem tika
organizētas 4 sanāksmes:
 17.10.2012. plkst.13.00 Iršu pagasta
pārvaldē („Kūlēni”, Irši, Iršu pag., Kokneses
nov., LV-5108);
 17.10.2012. plkst. 17.00 Bebru internātvidusskolā (Bebru internātvidusskola, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135);
 18.10.2012. plkst.13.00 Bormaņos,
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (Bormaņi, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV-5113);
 18.10.2012. plkst. 17.00 Kokneses
kultūras namā (Hanzas iela 2, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113).
Sabiedriskās apspriešanas laikā institūcijas un kaimiņu pašvaldības sniedza atzinumus par sagatavotajiem Kokneses novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
un Vides pārskata projektu. 3 institūcijas
sniegušas atzinumu par Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada attīstības programmas projektu,
21 institūcija sniedza atzinumu par Kokneses
novada teritorijas plānojuma 1. redakciju,
4 institūcijas sniegušas atzinumu par Vides
pārskata projektu (1 atzinums nav saņemts).
Atzinumos norādīti precizējumi un labojumi, kas, pēc institūciju un kaimiņu pašvaldību viedokļa, būtu jāveic, pilnveidojot vai
izstrādājot Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta galīgo redakciju.
Visi sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi tika vērtēti Kokneses
novada pašvaldības organizētajā darba grupā 2012. gada 27. novembrī, piedaloties SIA
„Metrum” un Kokneses novada pašvaldības
speciālistiem. Iepazīstoties ar apkopotajiem
rezultātiem un darba grupas komentāriem,
Kokneses novada domes deputāti lēma par
tālāko Kokneses novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu virzību – attiecīgi
2012. gada 28. novembrī pieņemot lēmumu precizēt Kokneses novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. - 2037. gadam
un Kokneses novada attīstības programmas
2013.-2019. gadam projektus un pilnveidot
Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.
- 2024. gadam 1. redakciju.
2013. gada janvāra domes sēdē deputāti
lems par Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai, kura plānota 2013. gada
februārī, kā arī ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas nodošanu Zemgales
Plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
Anita Svence,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Samazināsim izmaksas, šķirojot atkritumus!
Varbūt arī tu jau vairākas reizes esi nodomājis, ka atkritumus šķirot ir labi, bet kaut kā
nekad nav izdevies šo ideju realizēt? Aicinām
uzsākt atkritumu šķirošanu!
Ar Kokneses novada domes iniciatīvu,
tuvākajā laikā novadā tiks uzstādīti atkritumu
šķirošanas konteineri, kuros varēs ievietot
kartonu un PET (plastmasas) pudeles.
Kokneses novada domes izpilddirektors
Ilmārs Klaužs stāsta: „Konteinera uzstādīšana un izvešana būs bez maksas. Līdz ar to,
iedzīvotājiem cītīgi šķirojot atkritumus, būs
iespējams samazināt izmaksas par atkritumiem. Samazinoties atkritumu apjomam pārējos konteineros, arī kopējais izvesto atkritumu apjoms samazinātos, līdz ar to jāmaksā
būtu mazāk.”
Atkritumu šķirošanas konteineri tiks
uzstādīti:
Koknesē:
• Pie katlu mājas;
• Pie I. Gaiša Kokneses vidusskolas;
• Pie Ģimenes atbalsta dienas centra;
• Pie PII „Gundega”.
Bormaņos:
• Līvānu māju rajonā;
• Pie „Liepām”.
Bebros:
• „Jasmīni” – „Kamenes”;
• „Avoti” – „Saules”;
• „Ataugas” – „Dīķmalas”;
• Pie Vecbebru Profesionālās vidusskolas
dienesta viesnīcas.
Iršos:
• Pie „Madarām”;
• Pie „Alejām”.
Atgādinām!
Koknesē pie katlu mājas būvgružu konteinerā drīkst ievietot būvgružus un sadzīves
tehniku. Lielāka izmēra sadzīves tehniku,
piemēram, ledusskapjus, drīkst novietot blakus konteineram.
Drīzumā blakus būvgružu konteineram
tiks uzstādīts atsevišķs konteiners televizoriem un monitoriem.
Atkārtoti aicinām privātmāju īpašniekus slēgt līgumus un uzstādīt atkritumu
konteinerus pie privātmājām! Privātmāju
iedzīvotājiem aizliegts atkritumus ievieto
daudzdzīvokļu māju konteineros (izņē-

mums – būvgružu konteiners un šķirošanas konteineri kartonam un PET pudelēm)!
Šķirot atkritumus, īpaši sākumā, neliekas
viegli, jo tas prasa papildu laiku un pacietību,
tomēr tas ir tā vērts! Katru dienu cilvēki rada
neiedomājamu daudzumu atkritumu. Liela
daļa pārstrādājama un izmantojama jaunu
preču ražošanā. Tomēr, lai tos pārstrādātu,
izlietotie produkti vispirms ir jāsašķiro.
Kādēļ šķirot?
1. Lai samazinātu atkritumu apjomus;
2. Lai taupītu dabas resursus;
3. Lai nepiesārņotu apkārtējo vidi tādējādi neradītu draudus cilvēka veselībai;
4. Lai samazinātu atkritumu apglabāšanas izmaksas.
Plastmasa: tiek plaši izmantotas visās
dzīves jomās, sevišķi iesaiņojamā materiāla
ražošanā. Plastmasu iepakojums dabā nenoārdās pat 100 gadu laikā. Plastmasu izgatavo
no dabā neatjaunojamām izejvielām – naftas
produktiem.
No izlietotā iepakojuma materiāliem,
PET (izmanto dzēriena pudeļu ražošanā), ir
otrs vērtīgākais materiāls pēc alumīnija. No
pārstrādātās plastmasas iegūst jaunus plastmasas izstrādājumus – atkritumu maisus,
plēves, drenāžu caurules, loga rāmjus, kastes,
sintētisko diegu, ko pievieno audumu ražošanā un citus izstrādājumus.
Papīrs kopējo atkritumu plūsmā ieņem
vienu no galvenajām vietām.
Papīru ražo no celulozes pulpas (masas),
kam pievieno pigmentus un pildvielas. Izejmateriāls celulozei ir koksne. Lai saražotu vienu tonnu celulozes masas, nepieciešams apm.
3,5 tonnas koksnes. Atkārtoti pārstrādājot papīru, tiek saglabāti meži un ietaupīta enerģija.
Otrreizējai pārstrādei tiek vākts kartons,
avīžpapīrs, grāmatas un žurnāli (izņemot
glancētos un lakotos žurnālus).
Aicinām ikvienu iedzīvotāju rādīt priekšzīmi saviem mājiniekiem, radiem, kaimiņiem. Jo ātrāk katrs no mums sāks šķirot atkritumus, jo ātrāk veidosies stabila atkritumu
šķirošanas sistēma.
Mēs visi vēlamies dzīvot tīrā un sakoptā
vidē. Un tas ir viens solis tuvāk šim mērķim!
Kokneses Novada Vēstis

Veic ielu apgaismojuma sakārtošanas darbus
Pēdējo mēnešu laikā Kokneses novada
domē tiek saņemtas sūdzības par apgaismojumu Koknesē.
Pēc diskusijas 20. novembrī, par paveikto ielu apgaismojuma sakārtošanā stāsta
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris: „Ieguldot papildus finansējumu
un darba spēku, apgaismojumu ir izdevies
sakārtot Stacijas laukumā un Paugu ielā,
kur bija tehniskas problēmas. Drīzumā tiks
sakārtots apgaismojums arī daudzdzīvokļu
māju rajonā.
Nākošie lielākie darbi norisināsies Zeme-

ņu un Lakstīgalu ielā.
Kopš novembra ir slēgta pagaidu pārbrauktuve Zemeņu ielā, tomēr saprotam, ka
iedzīvotājiem šajā vietā būtu nepieciešama
gājēju pāreja. Daļēja vienošanās par tās izbūvi ar Latvijas Dzelzceļu jau ir panākta. Gājēju pārejas projekta izstrādāšana un pārejas
ierīkošana tiktu apmaksāta no pašvaldības
budžeta. Pašvaldībai ir jānodrošina gājēju
pārejas projekta izstrādāšana, un šajā projektā paredzēts arī gājēju pārejas apgaismojums.”
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Iedzīvotāji spriež par
ielu apgaismojumu
Koknesē
Arvien vairāk pieaug koknesiešu ieinteresētība piedalīties un izteikt savu viedokli
diskusijās, kuras reizi mēnesī rīko Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
sadarbībā ar SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” darbiniekiem. 20. novembrī SIA
„Kokneses komunālo pakalpojumu” telpās
domes vadītājs Dainis Vingris, komunālās
nodaļas vadītāja Tamāra Baltmane un SIA
„Kokneses komunālie pakalpojumi” namu
pārvaldnieks Ziedonis Vilde māju vecākos
un citus interesentus aicināja uz sarunu par
apgaismojuma un teritoriju labiekārtošanas
jautājumiem.
Sākot apspriest apgaismojuma problēmas, vairāki māju vecākie izteica vēlmi, lai
daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās redzamā
vietā būtu pieejama informācija ar norādi,
kur griezties dažādās avārijas situācijās. Ziedonis Vilde atgādināja: „Lai es varētu sastādīt
aktu par kādu radušos bojājumu, ir nepieciešams konkrētā dzīvokļa īpašnieka rakstisks
vai mutisks iesniegums.”
Izvērtējot apgaismojuma kvalitātes nodrošināšanu, klātesošie vienprātīgi atzina, ka
šobrīd daudzviet, kur cilvēki staigā visvairāk,
apgaismojums ir nepietiekams, bet vietās, kur
kustība nav liela, apgaismojums ir ļoti labs.
Uzklausot daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju ieteikumus par vietām, kur nepieciešams
uzlabot vai ierīkot no jauna apgaismojumu,
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris apsolīja, ka tuvākajā laikā daudzdzīvokļu māju
rajonā ielu apgaismojums tiks pārbaudīts
un sakārtots. Turpinot sarunu par teritoriju labiekārtošanu un apzaļumošanu, domes
vadītājs izteica priekšlikumu: „Katru gadu
mums vajadzētu izvēlēties vienu posmu un to
sakārtot. Diemžēl līdz 2014. gadam projekti
šādām vajadzībām pieejami tikai bijušo rajonu centriem.”
Namu pārvaldnieks Ziedonis Vilde ierosināja: „Vissliktākā situācija, manuprāt, ir
teritorijā pie bērnudārza „Gundega”, kur ir
liela kustība, bet ceļš ir katastrofālā stāvoklī.
Mans ierosinājums – vispirms sakārtot bērnudārza stāvlaukumu, kā arī vēl vienu stāvlaukumu ierīkot SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” teritorijā.” Nolēma, ka tiks sagatavota tāme par esošā bērnudārza stāvlaukuma un vēl viena stāvlaukuma ierīkošanas
izdevumiem.
Nākamā iedzīvotāju tikšanās ar domes
un SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”
pārstāvjiem notiks 18. decembrī plkst. 18.00
Sarunas tēma – iepriekšējās tikšanās reizē apspriestie jautājumi un paveiktie darbi.
Kokneses Novada Vēstis
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„Dzeguzītē” labi klājas,
Visiem šeit ir mīļas mājas.
Tiekam pāri kaut kam grūtam.
Mīļus vārdus visiem sūtam!
/Baiba Fedotova/
2012. gada 23. martā tika oficiāli atklāta
Sociālā pansija ĢKC „Dzeguzīte” Iršu pagastā.
Sociālās pansijas darbības mērķis ir nodrošināt
klientam sociālo rehabilitāciju un medicīnisko
veselības aprūpi. Šie pakalpojumi ir tuvināti
ģimeniskai videi, jo tiek saglabāta katra pansijas klienta patstāvība, neatkarības un drošības
sajūta. Pašlaik pansijā savas mājas ir atraduši 7
klienti. Pavisam ir paredzētas 12 vietas.
Kopš Sociālās pansijas atklāšanas dienas
- 2012. gada 23. martā, sociālā aprūpe sniegta
10 klientiem. Sociālās aprūpes pakalpojumus
pārsvarā izmanto Kokneses novada iedzīvotāji, ir bijuši 2 klienti arī no citiem novadiem
- Aizkraukles un Rīgas. Katram klientam ir
nodrošināta individuāla pieeja un kvalitatīva
medicīniskā aprūpe, kā rezultātā ir uzlabojusies klienta dzīve un veselība.
Zem viena jumta „Dzeguzītē” uzturas trīs
paaudzes - mazie bērni, jaunieši un pansijas
klienti. Kopā tiek svinēti gada nozīmīgākie
svētki - Lieldienas, Līgo svētki, 20 gadu jubilejas svinības „Dzeguzītei”, Dzejas dienas,
Mārtiņdiena, Starptautiskā veco ļaužu diena,
kā arī klientu dzimšanas un vārda dienas. Ir
klienti, kuri piedalās pasākumos ar savu radošo darbību - raksta dzeju, dzied, spēlē uz
klavierēm. Klientiem ir iespēja apmeklēt
Dievkalpojumus Iršu Dievnamā. Esam uzņēmuši jauniešus no Kristīgās nometnes, kuri
sestdienās vadīja nodarbības.
Brīvajā laikā klienti nodarbojas ar rokdarbiem, lasa, skatās TV, klausās radio, uzturas svaigā gaisā.
Baiba: „Mēs pansijas iemītnieki esam
katrs ar savu dzīves stāstu, katram mums ir
savas veselības problēmas. Uzturoties sociālajā pansijā, ikdienā mēs varam saņemt
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sociālo un veselības aprūpi, bez kuras mēs
ikdienā vieni nevarētu iztikt. Šeit, Ģimenes
krīzes centrā „Dzeguzīte”, ir brīnišķīgi darbinieki, lieliski cilvēki, kuri ar mums tiekas
katru dienu, uzklausa mūs, saka labus vārdus,
sniedz palīdzību, izprot mūsu vajadzības, radot drošības sajūtu. Lielu Paldies direktorei
Ingai. Inga vienmēr atnāk ar mums parunāties, apvaicājas kā mums iet, ko vajadzētu
vēl, lai būtu vēl labāk.”
Marjana: „Nav vārdos pasakāms, kādi
jauki un interesanti pasākumi un tradīcijas
tiek rīkotas „Dzeguzītē” visiem kopā. Tiek
dziedātas dziesmas, lasīti dzejoļi dzejas dienās, stāstīti visdažādākie notikumi. Varam
teikt, ka mēs esam kā viena liela, kupla ģimene. Lielu Paldies jāsaka Jauniešu mājas audzinātājiem. Paldies visiem jauniešiem, kuri
ikdienā atrod laiku ar mums aprunāties.”
Ilga: „Dzīvoju pansijā no augusta mēneša. Esmu ļoti apmierināta ar aprūpi. Darbinieki ir iejūtīgi, uzklausa, atnāk parunāties.
Darbinieces Ligita un Anita ir gājušas vienā
skolā ar maniem bērniem, tāpēc, kad vakaros saģērbj gulēšanai, jūtos kā ar saviem bērniem. Varu pateikt lielu Paldies!”.
Ilgas meita: „Par sociālo pansiju esmu
vislabākajās domās. Prieks, ka ir izveidots
šāds pakalpojums. Mums bērniem arī ir labi,
ja mamma jūtas priecīga un apmierināta.”
Esam pateicīgi direktorei Ingai Ķieģelei,
Kokneses novada domei un Kokneses Sociālajam dienestam, ka ir rasta iespēja uzturēties
un būt aprūpētiem ar tik lielu mīlestību, kāda
ir šeit - sociālajā pansijā!
Visiem Kokneses novada iedzīvotājiem
novēlam, lai skaists un gaišs ir šis Adventes
laiks. Lai labas domas, labi darbi un Mīlestība sirdī arī nākamajā gadā.
Lai Dievs mūs svētī!
Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem
bagātu Jauno gadu!
Kokneses novada domes
ĢKC „Dzeguzīte” Sociālās pansijas
darbinieki un iemītnieki

„Aura”
aicina decembrī!
14.12. Pieņems Lielvārdes dziedniece
Mārīte Miķelsone. Veic enerģētisko attīrīšanu, palīdz biolauka sakārtošanā, citu problēmu atrisināšanā. Iepriekš pieteikties pa tālr.:
26559008.
15.12. pl. 9.00-17.30. Starptautiskās
Profesionālās Dziedniecības Akadēmijas
„AKVILONA” Kokneses filiāles I kursa „Izzini sevi!” 7. nodarbība. Pasniedzēja – Velta
Golubina. (Dziedniecība – Ievads. Latviskā
dzīvesziņa. Sentēvu ticība. Koki latviskajā
dziedniecībā.)
16.12. plkst.10.30 „Lielais Meditāciju
aplis”. Vada Reiki meistars Oļegs Demidovs.
Maksa 7,- Ls.
19.12. Ārsta - manuālā terapeita dr. Igora
Civako (Daugavpils) pieņemšana, masāžas.
22. 12. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta
Fedotova. Palīdz atbrīvoties no atkarībām,
dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības,
enurēzi, bērniem, noņem rozi, nobrīnējumu,
skaudību. Palīdz sakārtot ģimenes attiecības,
biznesu, kodē veiksmei. Iespējams iegādāties
Zviedru rūgto, bebru dziedzeru ekstraktu. Iepriekš piesakieties pa tel. 26499913.
Nākošajā mēnesī:
4. janvārī pieņems dziedniece Inese
Rozniece, telefons 26335432. Ģimenes problēmu risināšana; enerģētiskā lauka attīrīšana;
diagnostika smalkajos līmeņos; noņem melnās maģijas struktūras, lāstus; enerģētisko
centru bojājumi; iekšējie fiziskie traucējumi;
negatīvās energoinformatīvās programmas
noņemšana.
Personības attīstības centra „AURA”
kolektīvs: Iveta Hveckoviča,
Zita Dardzāne, Daina Ļūļaka.
Mēs atrodamies: Koknesē, Parka 20 – 66.

izglītība

Ziemas ieskaņas koncerti PII „Gundega”
Novembra beigās, ievadot adventi,
pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega”
izskanēja tradicionālie Ziemas ieskaņas
koncerti, kuros savu prasmi rādīja dziedātāji (skolotājas A. Liepiņa un I. Makareni) un
dejotāji (skolotāja A. Zālīte).
Šajā gadā koncerta apmeklētājus
priecēja Beķeru, Bērzkalnu, Vasiļevsku
un Derkaču ģimenes un sirsnīgais grupas „Sprīdītis” vecmāmiņu un mazbērnu
priekšnesums.
Informācija un foto: PII „Gundega”

Dzied jaunāko grupu ansamblis.
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Zemes meita, Zemes dēls

Konkursa dalībnieki.
28. novembrī Bebru internātvidusskolā
ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošanā
jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā,
Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības
centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
(vienošanās Nr.2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/
APIA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai
izglītībā” ietvaros norisinājās konkurss „Zemes meita, Zemes dēls”, kurā piedalījās 7.-9.
klašu 4 zēni un 4 meitenes no katras Kokneses novada skolas (Bebru internātvidusskolas, Bebru pamatskolas, Pērses pamatskolas,

I.Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses
speciālās internātskolas - attīstības centra).
Visas dienas garumā jaunieši darbojās
dažādās pārbaudījumu darbnīcās:
• Veselības darbnīcā „Vecāsmātes zāļu
skapītis” - degustēja zāļu tējas un noteica, no
kā tās pagatavotas, lika puzles „Uzmini ārstniecības augu!”
• Produktu darbnīcā „Lapsas virtuve” no dotajiem produktiem gatavoja veselīgus
salātus, domāja nosaukumus, tos prezentēja.
• Sporta darbnīcā „Spēka pilni esam
mēs” - pildīja testu un veica uzdevumu ar
lecamauklu.
• Galdniecības darbnīcā zēniem „Es
grib`rītā mežā braukt un pie apses pieķerties”
- noteica galdniecības instrumentus un to pielietojumu.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
• Rokdarbu darbnīcā meitenēm „Maisaudums dažādās izpausmēs” -izmantojot dotos
materiālus, noformēja EKO somu.
• Deju darbnīcā „Es mācēju danci vest” demonstrēja polkas un valša dejotprasmi.
Neizpalika arī vizītkarte – sevis prezentācija. Konkursa noslēgumā nominēja titulu īpašniekus - galvenās balvas ieguvējus:
„Zemes meita” - Sendija Ezerkalne - Bebru
pamatskola, „Zemes dēls” - Matīss Mainieks
- Bebru internātvidusskola.
Katrs no viņiem saņēma ziedu pušķi, grāmatu, Laimas saldumus, EKO somu, lietussargu. Atzinības rakstus saņēma labākie katrā
pārbaudījumu darbnīcā:
Veselības darbnīcā - Annija Skučenkova
(Bebru pamatskola); Renārs Lipenītis (Bebru
pamatskola).
Produktu darbnīcā - Laura Bite (Pērses
pamatskola); Miks Ozols (Bebru internātvidusskola).
Sporta darbnīcā - Agnese Vilcāne
(I.Gaiša Kokneses vidusskola); Jānis Greļs
(Pērses pamatskola).
Galdniecības darbnīcā zēniem - Lauris
Riekstiņš (Pērses pamatskola).
Rokdarbu darbnīcā meitenēm - Annija
Skučenkova un Sendija Ezerkalne (Bebru
pamatskola).
Deju darbnīcā - Renāte Jaudzema (Bebru
pamatskola); Ilmārs Kalniņš (I.Gaiša Kokneses vidusskola).
Skatītāju simpātijas - Lelde Skudra un
Andis Rengarts (Kokneses speciālā internātskola –attīstības centrs).
Viņi visi saņēma lietussargus,Laimas saldumus un EKO somas. Pateicības rakstus, Laimas saldumus un EKO somas saņēma arī pārējie dalībnieki par piedalīšanos. Šo pasākumu
iecerēts ieviest kā tradīciju nākošajos gados.
Bebru internātvidusskolas kolektīvs

Koknesē viesojas pedagogi no Igaunijas
NORDPLUS Junior projekta „Skolotāju
starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa”
otrās aktivitātes ietvaros no 12. novembra līdz
18. novembrim Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās pieci pedagogi no Jaagu pamatskolas Viljandi, Igaunijā.
Jaagu pamatskolas pedagogiem bija iespēja
iepazīties ar Latvijas pieredzi speciālajā izglītībā.
Kokneses speciālās internātpamatskolas
– attīstības centra pedagogi viesiem prezentēja savu pieredzi kvalitatīva mācību procesa
nodrošināšanā skolēniem ar garīgās attīstības
traucējumiem. Vizītes laikā igauņu pedagogiem bija iespēja vērot M. Urgas, A. Kārkliņas, L. Muižnieces, D. Ūdres, R. Krieviņa un
L. Kraukles vadītās mācību stundas, kā arī
piedalīties Latvijas dzimšanas dienai veltītā
svētku pasākumā. Iepazīstinot viesus ar skolu tika prezentēti skolēnu darbi, sasniegumi
mācību un ārpusstundu darbā.
Lai realizētu projekta mērķi, viesi tika
iepazīstināti ar Latvijas izglītības iestādēm.
Zālītes speciālajā internātpamatskolā projekta dalībnieki iepazinās ar mācību un audzi-

nāšanas procesa organizēšanu skolēniem ar
garīgās attīstības traucējumiem. Pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulīte” audzēkņi viesus
sagaidīja ar jaukiem priekšnesumiem, kuros
tika iesaistīti arī visi klātesošie. „Saulītes” vadītāja Z. Berezina un metodiķe I. Hohfelde iepazīstināja ar mācību un audzināšanas procesa organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē
bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.
Nodrošinot izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vienādas iespējas izglītībā,
Latvija plaši notiek integrācijas process, tādēļ kolēģi no Igaunijas tika iepazīstināti ar
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pieredzi
iekļaujošās izglītības aspektā. Speciālā pedagoģe A. Miška un direktora vietnieces I.
Uzula un I. Mačuļska pastāstīja, kāda veida
atbalstu un rehabilitāciju saņem izglītojamie
ar speciālām vajadzībām, lai apgūtu izglītības programmu atbilstoši spējām, veselības
stāvoklim un attīstības līmenim.
Projekta dalībnieki iepazinās arī ar Latviju un Kokneses novadu, piedalījās radošajās
darbnīcās – amatu centrā „Mazā kāpa” meistares I. Kāpiņas vadībā apguva ādas izstrādājumu gatvošanas prasmes, SIA „Skrīveru saldumi” saldumu ražošanas uzņēmumā mācijās
ietīt konfektes radošajā darbnīcā ”Mans roku
darbs”, apmeklēja Rundāles un Bauskas pilis,

Viesi „Skrīveru saldumu” ražotnē.
Radošajā darbnīcā „Mans roku darbs” tiek
gūtas iemaņas konfekšu ietīšanā.
Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kā arī
citus Latvijas kultūrvēstures objektus.
Nākošās NORDPLUS projekta aktivitātes plānotas 2013. gada aprīlī un maijā, kad
pedagogi tiksies atkal, lai gūtu jaunas zināšanas un popularizētu savu pieredzi.
Paldies L. Ārei par interesanto ekskursiju pa
Koknesi, visiem, kas uzņēma viesus no Igaunijas, kā arī skolas – centra pedagogiem un darbiniekiem, kas piedalījās projekta aktivitātēs.
Elīna Ivanāne,
direktores vietniece metodiskajā darbā

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Comenius projekta tikšanās Vācijā
devāmies uz „jaunajām mājām”, kur nolikām mantas, pavakariņojām kopā ar vācu
ģimenēm. Pēc tam braucām uz skolu, kur
prezentējām sevi kā latviešu projekta grupu. Katras valsts pārstāvji bija sagatavojuši sava veida prezentācijas, un tās skatīties
bija ļoti interesanti. Kad pasākums skolā
bija beidzies, mums izdalīja turpmāko dienu plānu, un tad mēs braucām uz mājām, lai
baudītu sen gaidīto naktsmieru.
(Agne Matušonoka, 10. klases skolniece)

I. Gaiša Kokneses vidusskolas komanda noslēguma ballē, kur par piemiņu saņemti
T krekli ar Kristapa Paļska, starptautiskā logo konkursa uzvarētāja, izveidoto projekta
„ARTE” logo priekšpusē un „Germany 2012” uzrakstu aizmugurē.

Jau vairākkārt esam vēstījuši par I.
Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu dalību starptautiskajā projektā „Comenius”.
Nesen koknesieši atgriezušies no Vācijas,
kur šīs reizes tikšanās tēma – kino. Uzziniet par skolēnu gūtajiem iespaidiem,
darbojoties starptautiskās darba grupās!
Pirmdiena
No rīta izbraucām no Kokneses ar skolas busiņu un mašīnu. Jau tad sākās mūsu
piedzīvojumi: busiņš pamazām sāka zaudēt
ātrumu (vēlāk izrādījās, ka salūzusi turbīna), tādēļ izsaucām „takšus” pie Rīgas,
un labi, ka tā izdarījām.Tā kā dega sarkanā gaisma, pie pirmā Rīgas luksofora bija
jāapstājas, un busiņš piepildījās ar baltiem
dūmiem, kuri mūs nedaudz nobiedēja. No
„Visdariem” taksometri mūs aizveda uz Rīgas lidostu, no kuras veiksmīgi aizlidojām
uz Hamburgu.
Nonākuši Hamburgā, sākām meklēt iepriekš pieteikto viesnīcu. Kad sapratām, ka
karte mūs līdz turienei nenogādās, jautājām
padomu pilsētniekiem. Viņi savukārt katrs
laipni rādīja uz savu pusi. Izrādās, ka Hamburgā ir vairākas viesnīcas ar tādu pašu nosaukumu kā mūsu viesnīcai. Kad savu mītni
beidzot atradām un iekārtojāmies, bija jau
pienācis vakars. Tad devāmies nedaudz apskatīt naksnīgo Hamburgu un izgaismoto
Rātsnamu, kā arī citas vietas. Viesnīcā atgriezāmies diezgan noguruši, bet apmierināti ar redzēto un kalām plānus nākamajai
dienai.
(Beāte Sārta, 11. klases skolniece)

Otrdiena
Otrdienas rītā cēlāmies 7:00. Bija jāsakārto koferi, jāsakopj istabiņa un jāpaēd
brokastis. Kad bijām visu vajadzīgo un nevajadzīgo izdarījuši, devāmies uz vestibilu,
kur speciāli bagāžai paredzētā vietā atstājām savus koferus.
Tālāk devāmies uz Hamburgas vareno
Rātsnamu. Ieraugot to, uzreiz sapratām,
ka vēlamies to aplūkot ne tikai no ārpuses.
Līdz ekskursijas sākumam bija palicis kāds
laiciņš, tāpēc paspējām vēl arī mazliet iepirkties. Pulksten 11:15 sākas mūsu ekskursija pa Rātsnamu, kur mūs pavadīja angliski
runājoša gide. Bija interesanti redzēt, cik
skaisti gan atjaunots, gan saglabājies Hamburgas Rātsnams. Pēc tam devāmies paēst
pusdienas.
Tālāk mūsu ceļš veda uz skaisto parku
„Planten und Blomen”. Parkā apskatījām
gan Eiropā lielāko japāņu dārzu, gan citus
dažāda veida dārziņus. Augu stādījumi bija
ļoti interesanti veidoti. Izbaudījām arī rudens krāsu varenību.
Milzīgajā „Planten und Blomen” parkā
ierīkots arī liels spēļu laukums, kas vairāk
piemērots nevis maziem bērniem, bet pusaudžiem, tā ka arī tajā varējām izsmieties un
izklaidēties.
Tad atgriezāmies viesnīcā pēc bagāžas,
lai dotos uz staciju, un jau plkst.15:25 ar
vilcienu braucām uz Lēnigenu. Ar trīskārtēju pārsēšanos nonācām mūsu brauciena
galapunktā, kur mūs lietū ar plakātiem sagaidīja mūsu „hosti” – ģimenes, pie kurām
dzīvojām turpmākās dienas. Mūsu sejās bija
manāms nogurums un satraukums. Tālāk

Trešdiena
Rīts sākās ar mūsu grupu satikšanu, iepazīšanu (mēs bijām sadalīti starptautiskās
grupās pa filmām, jo šī gada Vācijas tikšanās tēma - kino). Visas izvēlētās filmas bija
ar nopietnu saturu, tātad – drāmas.
Manas grupas filma bija „Šindlera saraksts”, filma, kas stāsta par kara šausmām
un holokaustu. Sākām domāt idejas piektdienas prezentācijai, stāstījām viens otram
par dzīvi savā valstī, runājām un pārspriedām dažādas aktuālas tēmas.
Tad mums bija jādodas uz skolas koridoru, kur parasti visi pulcējas starpbrīžos,
katras valsts pārstāvji iepazīstināja vācu
ģimnāzijas skolēnus ar savu delegāciju.
Pēc tam savās grupās devāmies uz
stundu. Mana grupa gāja uz latīņu valodu,
citi- uz angļu, vācu valodu, citi – uz literatūru. Stundā mums nebija ne jausmas, par
ko runā, viss likās sarežģīti. Pēc stundas
apmeklējuma visi tikāmies koridorā, lai apēstu viesuzņēmēju līdzdotās maizītes. Pēc
iestiprināšanās kārta grupu darba otrajai
sesijai. Apspriežam, kuras idejas būs tās labākās, ko īstenot.
Pēc darba grupās mēs dodamies pusdienot skolas ēdnīcā. Jau pirms braukšanas
uz Vāciju tika atsūtīta ēdienkarte, no kuras
ikviens bija izvēlējies, ko ēdīs katru dienu.
Ēdiens vienmēr bija garšīgs.
Pusdienas paēstas, un varam braukt uz
Klopenburgu. Klopenburgā dodamies uz
pilsētas Brīvdabas muzeju. Muzeja gide ļoti
aizraujoši stāsta. Ir interesanti, jo parāda
māju, kur pirms apmēram 200 gadiem kopā
dzīvoja gan cilvēki, gan lopi. Apskatām arī
ļoti mazu skolu, kur vienā mazā telpā mācījās aptuveni 60 bērnu. Mūsu uzņēmēji
stāstīja, ka tas ir ļoti garlaicīgs muzejs un ka
neesot jēgas turp braukt, bet man gan likās
interesanti.
Pēc muzeja mums ir brīvais laiks
Klopenburgā 2 stundu garumā. Mēs, latviešu meitenes, iestiprināmies MC`Donaldā
un dodamies iekarot veikalus. Tāpat kā iepriekš Hamburgā, atkal visām H&M maisiņi. Pēc tam visi tiekamies autobusā un braucam atpakaļ uz Lēningenu, kur mūs sagaida
turpinājums 9. lpp.
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viesuzņēmēji. Dodamies mājās vakariņot.
Tā kā mana, Beātes un Anetes uzņēmējas ir labas draudzenes, vakarā sarunājam
reizē iet uz Kolizeju – saldējuma kafejnīcu
Lēningenā. Satiekamies tur un sastopam
arī visus pārējos projekta dalībniekus. Ilgi
nevaram izvēlēties saldējumu. Viņiem ir
interesants spageti saldējums, un mēs izvēlamies to. Garšo dievīgi, izskatās kā spageti. Pēc tam visi aizejam uz bāru turpat
netālu. Nogaršojam kokteiļus un labi pavadām laiku visi kopā. Pulkstenis ir aptuveni 22, kad visi pamazām pošamies uz
mājām, lai gatavotos jaunai, piedzīvojumu
pilnai dienai.
Es ļoti izbaudīju laiku Lēningenā. Ieguvu milzīgu pieredzi. Sāku domāt angliski
un atgriežoties Latvijā bija ļoti grūti kaut
ko saprast. Paldies par kompāniju! Gaidām
aprīli, lai uzņemtu starptautiskā projekta
„ARTE” dalībniekus Latvijā!
(Lelde Āre, 10.klases skolniece)
Ceturtdiena
Kā jau katru rītu, ap plkst. 8.00 visi bija
sapulcējušies forumā, kur atsākās darbs
grupās. Visapkārt valdīja rosība un smiekli. Tāpat kā pārējām grupām, arī manai bija
jāskatās filma. Mēs skatījāmies „The Wave”
jeb latviski „Vilnis”. Mēs izdomājām, ka
uzgleznosim galvenās lietas, ko saskatījām
filmā. Mēs tiešām cītīgi strādājām un domājām, kā lai uzglezno varu un emocijas. Tas,
izrādās, nebija nemaz tik viegli, bet beigās
izdevās diezgan labi. Pēc kāda laiciņa visi
tika aicināti atpūsties, pacienāties ar cepumiem un papļāpāt. Tad mēs atkal atgriezāmies grupās.
Ap 12.30, pēc kārtīga darba, visi bijām nopelnījuši pusdienas. Devāmies
uz ēdnīcu un uzkrājām spēkus, lai varētu braukt uz Osnabriku. Osnabrikā mēs
apmeklējām Fēliksa Nusbauma mākslas
muzeju. Viņš ir vācu mākslinieks, kuram
ir ļoti skaistas gleznas. Tajās varēja saskatīt visdažādākās emocijas un sajūtas. Tur
bija tiešām labs gids, kurš iepazīstināja ar
šo mākslinieku, viņa daiļradi un palīdzēja
atšifrēt Nusbauma gleznās iepīto sajūtu
gammu. Pēc mākslas baudīšanas mēs devāmies uz slidotavu, kur kārtīgi izpriecājāmies. Pat tiem, kas nemācēja īsti slidot,
bija jautri.
Tad visi, noguruši un pozitīvām emocijām pilni, ar autobusu braucām mājās.
Nonākuši Lēningenā, kopā ar saviem viesuzņēmējiem gājām uz mājām sakopties, lai
vakarā atkal varētu izklaidēties. Lielākā
daļa projekta dalībnieku devās uz vienas
meitenes mājām, kur spēlēja kārtis, parunājās ar citiem un vienkārši labi pavadīja
laiku.
(Agnese Vilcāne, 9. klases skolniece)
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Piektdiena
Piektdiena, kā jau arī iepriekš aizvadītās dienas, sākās ar brokastošanu pie mūsu
viesuzņēmējiem, kopā ar viņiem un viņu ģimeni. Tūliņ pēc tam mani aizveda uz autobusa pieturu, kur gaidījām mūsu transportu
uz skolu.
Ierodoties skolā, es atvadījos no sava
viesuzņēmēja un devos pie savas darba grupas biedriem, turpināt mūsu nu jau gandrīz
pabeigto projektu.
Tā kā mūsu grupai nācās cīnīties ar visām prezentācijas veidošanas problēmām,
mēs diemžēl nespējām ierasties uz tobrīd
skolā notiekošo koncertu, kas bija veidots
par piemiņu ebrejiem un „Kristālnaktij”.
Pēc koncerta mēs visi gājām uz galveno
forumu, kur notika gala darbu prezentēšana. Lieki sacīt, ka mūsu darbs nebija pilnībā
pabeigts un skaņas kvalitāte bija graujoša,
taču visumā man bija prieks, ka mēs ko tādu
bijām paveikuši tikai pāris dienu laikā!
Darbs grupās bija beidzies, prezentācijas bija parādītas, atlika tikai paēst pusdienas un atgriezties pēdējo reizi forumā, kur
mums izsniedza anketas, un tajās anonīmi
vajadzēja novērtēt gandrīz visu, ar ko mēs
tikām saskārušies, – sākot no „sagaidīšanas
ballītes” līdz pat tam, kādi bija mūsu viesuzņēmēji.
Līdz ar to visa oficiālā projekta daļa
bija noslēgusies. Tāpēc gandrīz visi projekta dalībnieki devās uz fantastisku saldējuma kafejnīcu, kura atrodas turpat pilsētā
un saucas „Colloseo”. Un, kad visi, kas
vēlējās, bija ieturējuši kādu maltīti vai nobaudījuši kādu dzērienu, mēs devāmies uz
„ķeglinga” zāli. Šis „ķeglings” ir kaut kas
līdzīgs boulingam, tikai bumbas ir mazākas
un tajās nav caurumu pirkstiem. (Latviski
to sauc par ķegļu spēli.) Nonākuši zālē, visi
spēlētgribētāji sadalījās 4 komandās un vairāku spēļu gaitā noskaidroja, kura komanda
ir labākā. Diemžēl, es nebiju tajā komandā.
Kad bumbu mētāšana pierimās, visi
turpat sasēdās ap galdiem un spēlēja dažādas galda spēles, līdz bija jādodas atpakaļ
uz viesuzņēmēju mājām. Nonācis tur, es
sakravāju savas mantas, atvadījos no ģimenes un pateicos viņiem par visu, ko viņi
manā labā darījuši, un devos atpakaļ uz
skolu, kur galvenajā zālē norisinājās noslēguma ballīte.
Pati ballīte diemžēl nebija pārāk interesanta, bet bija ļoti jauki pavadīt laiku kopā
ar cilvēkiem, ar kuriem biju sadraudzējies
pa šīm nedaudzajām dienām. Ballītes beigu
daļā visiem uzdāvināja T-kreklus ar Kristapa Paļska, starptautiskā logo konkursa uzvarētāja, izveidoto projekta „ARTE” logo
priekšpusē un „Germany 2012” uzrakstu
aizmugurē. Protams, visi pasniedza savus
kreklus cits citam, lai uz tiem parakstās – lai
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paliek vairāk atmiņu par tikšanos un darbošanos Lēningenā.
(Kristaps Bērziņš, 11. klases skolnieks)
Sestdiena
Kad pulkstenis jau rādīja pāri pusnaktij,
mēs nelielā kompānijā bijām ceļā uz vietējo
kapučīno bāru. Kad bijām klāt, bārs izrādījās pārpildīts ar pusmūža vecuma vīriešiem,
kurus varēja dzirdēt jau ārpusē. Alus kausi
skanēja, un tas tikai liecināja par nozīmīgu
futbola spēli. Tā, ilgi nedomājot, mēs gājām
uz citu bāru. Mums par prieku, tur jau pulcējās gandrīz visi projekta dalībnieki. Šeit
arī pavadījām pēdējās stundas Lēningenā.
Pustrijos mēs pametām bāru un gājām
uz tuvējo viesnīcu, pie kuras bijām norunājuši satikties. Ārā bija drēgna nakts, bet jāiet
bija pavisam neilgu laiku. Pa ceļam vēl uzņēmuši kopīgu fotogrāfiju, mēs bijām klāt.
Pie viesnīcas mēs sagaidījām vācu skolotāju Franci ar mūsu somām, un tad jau ar
asarām acīs nācās atvadīties no mūsu viesu
uzņēmējiem. Piebrauca takši, un mēs sākām
savu braucienu uz Brēmenes lidostu.
Takša šoferītis bija ļoti runātīgs, visu
ceļu viņš uzdeva neskaitāmus jautājumus
vācu valodā, un, tā kā man nebija ne mazākās nojausmas par viņa vaicāto, tas šķita vēl
smieklīgāk. Tā smejoties mēs iemigām un,
kad atvērām acis, bijām jau pie Brēmenes
lidostas.
Pulkstenis rādīja 3:40, un tas nozīmēja,
ka lidmašīna ir pēc nepilnām trīs stundām.
Saguruši un neizgulējušies, tomēr jautri
mēs gaidījām lidmašīnu.
Iekāpjot lidmašīnā, bija patīkami dzirdēt latviešu balsis, tas lika justies kā mājās.
Izlidojām tumsā, bet debesīs jau ausa pasakaina diena.
Nolaižoties Latvijā, lidmašīnā sāka skanēt aplausi, un man acīs sariesās asaras...
(Anete Baikova, 11. klases skolniece)
Darba grupu tēma - kino
Grupa „Manas māsas glābēja” (My
Sister’s Keeper). Arī mana grupa, tāpat kā
pārējās, sastāvēja no 6 cilvēkiem: 4 „ciemiņvalstu” skolēniem un grupas vadītājām
– divām meitenēm no Vācijas. Mūsu grupas filma bija diezgan smaga drāma „Manas māsas glābēja”. Grupas vadītājām ļoti
spilgta šķita aina, kurās viena no galvenajām filmas varonēm, kas bija nolemta nāvei, veidoja atmiņu kolāžu albumu, un aina,
kurā meitene atradās pludmalē un vēroja
saulrietu. Iedvesmojoties no šīm 2 ainām,
mūsu grupas uzdevums bija izveidot kolāžu no mūsu dzimto pilsētu skaistākajām
vietām.
Vēl Latvijā būdams, saņēmu mājasdarbu – izvēlēties 10 skaistākās vietas Koknesē
vai tās apkārtnē, nofotografēt tās un nosūtīt
turpinājums 10. lpp.
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fotogrāfijas. Vācijā mūsu darba grupa izvēlējās 3 fotogrāfijas no katras valsts. No
Kokneses tās bija abas pilsdrupas un skats
no Vidzemes Deju svētkiem Aizkrauklē.
Kolāžas pamatni izveidojām pēc manas
idejas – tādu kā filmu lenti, kuras kadri būtu
mūsu fotogrāfijas.
Mūsu gala prezentācijā katrs izvēlējāmies pa vienai no savām fotogrāfijām un
pastāstījām, kādas atmiņas mums saistās ar
to – tieši tāpat kā filmā.
(Kristaps Paļskis, 11. klase)
Mūsu grupas mājasdarbs bija noskatīties filmu „P.S. Es tevi mīlu”.
Šajā filmā sievas mirušais vīrs ir sagādājis viņai pārsteigumu – pēc viņa nāves
sievai pienāk vīra rakstītas vēstules. Tā kā
grupas darba uzdevums bija pārvērst filmu
citā mākslas veidā, mēs, tāpat kā filmas
varonis, rakstījām vēstules. Grupā bijām 5
meitenes un viens zēns, tādēļ katra meitene
rakstīja šim puisim mīlas vēstuli. Savukārt
zēns, kurš saticies ar visām meitenēm pēc
kārtas, atbildes vēstulē rakstīja, ka ir uz nāves gultas, un viņa pēdējā vēlēšanās bija, lai
ierodamies uz viņa bērēm. Tur mēs visas satikāmies un uzzinājām, ka viņš mūs krāpis.
To visu rādījām uz skatuves kā komisku
uzvedumu. Katra vēstule beidzās ar vārdiem: „P.S. es tevi mīlu”, gluži kā filmā.
(Beāte Sārta, 11. klase)
Mana grupa veica filmas „Troja” pārveidošanu un attēlošanu filmā kā sporta,
proti, futbola, komandu savstarpējo cīņu.
Darbs grupā pārsvarā ritēja ļoti drudžaini,
pat stresaini, jo uz katra stūra mums nācās
saskarties ar kādu problēmu: ar vienu kameru attēla kvalitāte bija slikta, tumša, ar otru
skaņu nevarēja ierakstīt pietiekami labā
kvalitātē, video apstrādes programma datorā nespēja nolasīt nofilmētās ainas utt. Par
spīti visām grūtībām, visi mūsu grupā ļoti
cītīgi strādāja, lai mēs beigu beigās spētu iesniegt šo īsfilmu kā mūsu gala prezentāciju.
(Kristaps Bērziņš, 11. klase)
Mēs skatījāmies „The Wave” jeb latviski „Vilnis”. Mēs izdomājām, ka uzgleznosim galvenās lietas, ko saskatījām filmā.
Mēs tiešām cītīgi strādājām un domājām, kā
lai uzglezno varu un emocijas. Tas, izrādās,
nebija nemaz tik viegli, bet beigās izdevās
diezgan labi.
(Agnese Vilcāne, 9. klase)
Mūsu grupas mājas uzdevums bija noskatīties filmu „Šindlera saraksts”, kas
stāsta par Otrā pasaules kara laiku, par kara
šausmām, par holokaustu, par ebreju iznīcināšanu. Lēningenā, pirms sākām domāt
idejas piektdienas prezentācijai, stāstījām

viens otram par dzīvi savā valstī, runājām
un pārspriedām dažādas aktuālas tēmas.
Vienojāmies, ka kopīgā darba gala rezultātā
mūsu grupa izveidos akmeni par godu ebreju piemiņai. Uz akmens uzzīmējām visu
projektā iesaistīto valstu karogus un pa vidu
Eiropas Savienības karogu, jo holokausts
pārņēma visu Eiropu. Noslēguma prezentācijā pārējiem izstāstījām mūsu ideju un
mērķi.
(Lelde Āre, 10. klase)
Darba grupa par filmu „The Experiment”. Šī filma vēsta par eksperimentu,
kurā brīvprātīgi varēja piedalīties, imitējot
cietumu. Tajā pieteicās tikai vīrieši, kuriem
tika solīts atalgojums eksperimenta beigās.
Vīrieši tika sadalīti apsargos un ieslodzītajos. Visiem 14 dienas bija jāpavada cietumā, kur nebija sakaru ar ārpasauli.
Tas viss tika filmēts. Bija noruna, ka
eksperimentā nav pieļaujama vardarbība.
Taču diemžēl viss izvērtās citādāk, nekā
bija plānots.
Darba grupas galvenais mērķis bija parādīt, kā cilvēki un viņu emocijas mainās,
eksperimentam turpinoties aizvien ilgāk.
Izveidojām tādu kā filmiņu, kurā atainojām
iesaistīto cilvēku izskatu un emocijas trīs
dažādās dienās..Mēs izmantojām dažādas
krāsas un specefektus, lai uzskatāmi varētu
parādīt cilvēku emociju un izskata izmaiņas. Ikvienam no grupas sešinieka bija savs
tēls, un mēs katrs izveidojām savam tēlam
atbilstošu izskatu, kāds tas varētu būt eksperimenta sākumā un kā to izmainītu eksperimenta norise.
Manas darba grupas cilvēki bija ļoti saprotoši un draudzīgi, tāpēc ļoti ātri vienojāmies par to, ko darīsim. Man ļoti patika
strādāt kopā ar pārējiem grupas dalībniekiem.
Filma radīja pārdomas, tādēļ noteikti
iesaku visiem noskatīties „Eksperimentu”.
Es noskatījos amerikāņu versiju, bet iesaku
labāk izvēlēties vācu režisora versiju, jo tajā
viss ir atspoguļots daudz labāk un ticamāk.
(Agne Matušonoka, 10.klase)
Mana grupa darbojās ar filmu „Dead
Man Walking”.
Mēs visi kopā uzrakstījām vienotu dzejoli un izveidojām prezentāciju ar attēliem,
kas bija piemeklēti katram pantam.
Tā kā mūsu grupā bija meitene no Vācijas, kas prata ļoti skaisti spēlēt klavieres, tad
mēs izveidojām dzejas kompozīciju. Skanēja melanholiska mūzika, mēs deklamējām
dzejoli, un paralēli varēja vērot prezentāciju. Visu vēl iespaidīgāku padarīja melnas
maskas, kas nosedza mūsu sejas.

Lūk, mūsu kopīgi veidotais dzejolis:
DEAD MAN WALKING
In the house of dead I lived
Counting my days to deamination
A desert behind me
A waste land
Where blood flew
Instead of clear water
I’m a dead man walking
Sweet mother don’t cry
There was this one night
That made me to the person I am
I was poisoned by my accomplice
Or was it me?
I destroyed a family
I’ve taken away a child from his parents
I’m a monster
I’m a dead man walking
Sweet mother don’t cry
Looking from a distance
They’re all waiting for me
Until I finally admit
And take responsibility
I’m a man who was buried alive
And I don’t know who can save me
I’m a dead man walking
Sweet mother don’t cry
Isolated from society
I have just one helping hand
Always being there to protect me
An angel from the house of hope
A bright light in a dark tunnel
Shining through me like the sun
I’m a dead man walking
Sweet mother don’t cry
My angel sees me as a human being
Instead of just a fool
She knows I was really wrong
But she also knows I’m true
And takes the ticking of the clock away
I’m a dead man walking
Sweet mother don’t cry
I was a dead man walking
Just did one final prayer
I’m walking the line
While looking into the face of love
And leaving this world as a free man
I’m not a dead man walking mother
I’m a living man walking now
(Anete Baikova, 11. klase)
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Zinātnes un tehnoloģiju
Vecbebros īstenots informatizācijas projekts
mēnesis Kokneses speciālajā
internātpamatskolā –
attīstības centrā
Oktobrī un novembrī skolēni piedalījās dažādās Zinātnes un tehnoloģiju mācību priekšmetu aktivitātēs. Skolotāji sagatavoja daudzveidīgus uzdevumus, lai rosinātu skolēnu interesi
un parādītu zināšanu neparastāku pielietojumu.
Visi skolēni varēja iesaistīties ornamentu
saskatīšanā un krāsošanā. Pēc tam skolas gaitenī tika izveidota izstāde, lai paveikto varētu
aplūkot un novērtēt. Ar īpašu izdomu un rūpību izcēlās darbi, kurus veidoja Vladislavs
Visokinskis, Lauris Sviklis, Eva Svikle un
Lauris Mūrnieks.
5. – 11. klasēm notika matemātikas pēcpusdiena „ Olimpiskā matemātika”. Lai sacensības noritētu veiksmīgi, tika izveidotas
divas komandas, kuru kapteiņi bija Sandis
Treikals un Jānis Ribakovs. Sākumā bija iesildīšanās, pēc tam sekoja stafete ar āboliem,
kur ne tikai jāsalasa āboli, bet arī jāaprēķina,
cik metru nostaigāts, lai to izdarītu.
Tālāk skolēniem bija jāparāda sava precizitāte, metot bumbiņu vienā no mērķiem (trijstūris, četrstūris, riņķis), protams, šīs figūras
jāprot atšķirt. Noslēgumā izziņas stafete pa
skolu, kur jāatrod atbildes uz jautājumiem cik
logu...?, cik durvju.....?, cik pakāpienu....? cik
zirņu traukā? Komandas parādīja līdzvērtīgu
sniegumu, tāpēc saldas balvas ieguva visi.
Diemžēl laika apstākļu dēļ - lietus, lietus
un lietus, ģeogrāfijas pasākumu nācās atlikt
par nedēļu. Kas tad jauns šogad bija? Pirms
svarīgā notikuma- orientēšanās skolas apkārtnē- ģeogrāfijas skolotāja ar gumijas zābakiem kājās izbrida skolas tuvāko apkārtni,
sameklēja un safotografēja dažādus objektus.
Iegūtais fotomateriāls tika sagrupēts pēc grūtības pakāpēm un sagatavots klašu grupām.
Pasākuma dienā saulīte mijās ar mākoņiem, nopilēja pa kādai lietus lāsītei, bet skolas arodklašu pārstāvji pirmie drosmīgi devās
trasē. Viegli jau nebija- vajadzēja ne tikai saprast, ka putnu būrītis ir ābeļdārzā, bet atrast
arī īsto ābeli vai īstās kāpnes.
Gods kam gods, bet visi atrada vajadzīgos
objektus – gan ne bez ģeogrāfijas skolotājas palīdzības... Man prieks par kopīgi veikto darbu!
Matemātikas pēcpusdienā 1. – 4. klasēm
sacentāmies dažādu uzdevumu veikšanā;
noteicām skaitļu sastāvu, ātrāko transporta
līdzekli, nostiprinājām zināšanas par ģeometriju ar sērkociņu palīdzību, sakārtojām
priekšmetus pēc lieluma, risinājām attapības
un atjautības uzdevumus, minējām matemātiskās mīklas. Noslēgumā kopīgi analizējām
un rezumējām paveikto.
Izrādījās, ka spēcīgākie bija 4. klases
skolēni, otrajā vietā ierindojās 3. klase, bet
trešajā vietā – 2. klase. Pasākumā aktīvi darbojās visi bērni, viņi bija uzmanīgi un ieinteresēti, jo pēc paveiktā gaidīja apbalvojums.
Dabaszinību skolotāja sagatavoja uzdevumus par dzīvniekiem. Lai tos izpildītu
skolēniem bija informācija jāmeklē arī bibliotēkā un internetā.
Datorzinību pulciņā skolēni mācījās zīmēt komiksus. Vislabāk tas izdevās 5. un 6.
klašu zēniem.
Informāciju sagatavoja:
L. Kraukle, „ Zinātnes un tehnoloģijas”
MK vadītāja, skolotājas M. Urga,
G. Grieķere, V. Zariņa

Šī gada 6. decembrī Vecbebru Profesionālajā vidusskolā noslēgusies par datu un
elektrotīklu izbūves pakalpojumiem IZM īstenotā ERAF projekta „Izglītības un zinātnes
ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu
informatizācija” īstenošana. Projekta ietvaros skolā iekārtots moderns datorapmācības
kabinets ar 19 jaudīgiem datoriem, multime-

diju tehnikas komplektu ar interaktīvo tāfeli,
dokumentu kameru un diviem portatīviem
datoriem skolotājiem.
Audzēkņi jau paspējuši iepazīties ar jauno tehniku un to atzinīgi novērtējuši.
Jānis Bakmanis,
Vecbebru Profesionālās vidusskolas
direktors

Iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki
papildina zināšanas

Izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki gūst jaunas ierosmes darbam.
Kokneses un Pļaviņu novadu izglītības
iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki papildina
savas zināšanas Valsts izglītības satura centra
realizētā ESF projekta „Vispārējās izglītības
pedagogu tālākizglītība” kursos. Izglītības
iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki apgūst
projektā izstrādātās un īstenotās tālākizglītības
programmas „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” 2 moduļus
„21. gadsimts izglītībā: iespējas, riski un izaicinājumi” (6 stundas), un „Kvalitātes vadība,
izglītības iestādes pašnovērtēšanas process un
stratēģiskā plānošana” (24 stundas).
Programmas galvenais mērķis ir pilnveidot izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku
un metodiķu profesionālo kompetenci un atjaunot prasmes. Izglītības iestāžu vadītāji un
vadītāju vietnieki apgūst moduļus, kas rosina
diskusiju par 21.gadsimta tendencēm izglītībā – iepazīties ar vadītāju prasmju ietvaru,
inovatīvas skolas konceptu, diskutēt par iz-

glītības pētījumiem Latvijā, salīdzināt ārvalstu pieredzi. Programmas ietvaros daudzas
stundas ir paredzētas darbam e-mācību vidē.
Lai pēc iespējas mazāk traucētu izglītības iestāžu darbu, kursu grupa tika pieteikta
uz vietas, kas dod iespēju zināšanas apgūt
pēc iespējas tuvu darba vietai. Kursi notiek
I.Gaiša Kokneses vidusskolā un apgūstamo
moduļu izvēli noteica izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku interese. Kursus vada pieredzējuši lektori –Aija Melle un
Vairis Ļaudams. Divās aizvadītajās kursu
dienās izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju
vietnieki ir ieguvuši jaunas ierosmes darbam,
diskutējuši, ar radošām domām pildījuši uzdotos mājas darbus. Vēl atlikušas divas kursu
dienas decembrī, kas solās būt noslogotas un
jaunām idejām bagātas.
Lauma Āre,
Kokneses novada domes
izglītības darba speciāliste
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Izskanējis IX Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas
jauno izpildītāju konkurss
Skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Šogad jo īpaši skaists savā baltā sniega tērpā, neliela sala pavadīts. Prāts tā vien sliecas
uz gaišu apcerēšanu un siltām domām par
Latvijas dabas krāšņumu, bet - kas tev deva!
Kokneses Mūzikas skolā (kā visās mācību
iestādēs) decembris ir I semestra noslēguma
mēnesis un piedevām – IX Starptautiskā P.
Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju
konkursa laiks!
42 jaunie talanti no 27 Latvijas, Lietuvas
un Krievijas skolām sacentās par dižā krievu
melodiju meistara P. Čaikovska skaņdarba
veiksmīgāko interpretāciju, kā arī atskaņoja
savas valsts komponistu skaņdarbus.
Spožus rezultātus un augstāko punktu
skaitu ieguva M. Čurļoņa Viļņas Mākslu
skolas audzēkne Ugne Kaušiute /Lietuva/,
Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēknes
Vlada Šarko un Jeļizaveta Sļesareva, kā arī J.
Karosasa Klaipēdas Mūzikas skolas audzēkne Vaiva Bitinaite /Lietuva/.
Nedalītu atzinību un augstāko novērtējumu saņēma „trejmeitiņas” – klavieru trio
no Klaipēdas. Pie vienām klavierēm sešrocīgi tika atskaņots fragments no P. Čaikovska baleta „Gulbju ezers”. Īpašas ovācijas
izraisīja lietuviešu komponista L. Povilaitisa skaņdarbs „Spoks”, kurā baiso noskaņu
mazās pianistes pastiprināja izmantojot koka
instrumentu, kurš nepārprotami imitēja vecu,
sarūsējušu durvju eņģu čīkstoņu.

E. Dārziņa Mūzikas vidusskolas klavieru duets tika kuplināts ar vijoles solo – tā A.
Kalniņa „Pūt , vējiņi” no klaviercikla „Desmit latviešu tautas dziesmas klavierēm” ieguva jo īpašu skanējumu.
Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēknes Jeļizavetas Sļesarevas atskaņotais P. Čaikovska „Maijs” no klaviercikla „Gadalaiki”
tika atzīts par veiksmīgāko komponista darba
interpretāciju. Savukārt Ludzas mūzikas pamatskolas audzēknis Ričards Marčenoks kļuva par konkursa dibinātājas, skolas direktores Silvijas Cīrules naudas balvas īpašnieku.
Zēna muzicēšana apbūra ar smalkajām niansēm, spožo tehniku un apbrīnojami gaumīgo
traktējumu.
Konkursu, nu jau ceturto gadu, vērtēja
starptautiska žūrija: Ludmila Piotrovskaja –
Sankt – Pēterburgas Kolpino P. Čaikovska
Mākslu skolas vecākā pasniedzēja, Vaiva
Purlyte – Klaipēdas J. Karosasa Mūzikas
skolas skolotāja, eksperte, koncertējoša pianiste un Daugavpils Mūzikas vidusskolas
direktora vietniece Elīna Bambāne – pianiste. Žūrijas darbs nebija viegls – no 10:00 –
20:00.
No talantīgajiem pianistiem bija jāizdala
veiksmīgākie, jāizceļ konkursantu veiksmes
un jānorāda uz vēl paveicamo, jo bērni un
jaunieši ir tikai pianista karjeras ceļa sākumā.
Sirsnīga pateicība ne tikai no konkursa
rīkotājiem, bet arī konkursa dalībniekiem

pienākas Kokneses novada domei, I. Gaiša
Kokneses vidusskolai, Sporta centram un
personīgi Arvīdam Vītola kungam, tipogrāfijai „ ABC”, SIA „Liepājas kafija” un personīgi Ludmilai Kozlovai par atbalstu.
Divas nedēļas bērnu dārza „Gundega”
zāli rotāja Alda Dobenberga Mākslas studijas audzēkņu darbi. Šo izstādi veidojām kā
papildinājumu A. Sakses „Ziedu pasaku”
uzvedumam. Tā kā P. Čaikovska klaviermūzikas konkurss bija tikai dažas dienas vēlāk,
lūdzām A. Dobenbergu papildināt šo darbu
klāstu un atstāt to apskatei arī konkursa dalībniekiem. Paldies audzēkņiem par lieliskajiem
darbiem, tos atzinīgi novērtēja arī Lietuvas
un Krievijas konkursanti, kā arī Latvijas audzēkņi, to vecāki un pedagogi!
2013. gada 30. novembrī konkursa desmitgade, kurā atjaunosim tradīciju - konkursa
laureātu koncertu kādā no Rīgas koncertzālēm, lai šos talantīgos jauniešus varētu redzēt
un dzirdēt daudz plašāks P. Čaikovska klaviermūzikas cienītāju loks.
Koncerts paredzēts trīs daļās: 1. daļa – P.
Čaikovska cikli „Bērnu albums” un „Gadalaiki”, 2. daļa - spilgtākie dalībnieku valstu
komponistu skaņdarbi, 3. daļa – žūrijas koncerts.
Kokneses novada Mājas lapā ir lasāmi
konkursa rezultāti punktos un vietās.
Gaišus un mierīgus Ziemassvētkus vēl
Kokneses Mūzikas skolas kolektīvs!

Nāc, sveci aizdedzini,
Ar dziesmu aizdedz sirdis,
Lai balts zied Ziemassvētku laiks...

6. decembra sniegotajā pievakarē Kokneses kultūras namu piepildīja dziesmu skaņas, jo Kokneses novada vispārizglītojošo
izglītības iestāžu dziedošo kolektīvu skolēni
aicināja uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu.
163 dziedošas balsis iepriecināja klausītājus
ar Ziemassvētku noskaņas dziesmām. Stāstu
par Ziemassvētku zvaniem izdziedāja I.Gaiša
Kokneses vidusskolas Zēnu koris (vadītāja Inita Asarīte), savukārt sākumskolas ansamblis (vadītāja Dace Dobrika) iepriecināja
ar līksmu dziesmiņu par somu un skolotājas
sacerētu dziesmu „Drīz Ziemassvētki klāt”.
Bebru internātvidusskolas 5. klašu ansamblis
dziesmā atainoja maza bērna ziemassvētkus,
10. klašu ansamblis izdziedāja mēnessnakts
stāstu, bet ar Eņģeļa dziesmu klausītājus priecēja duets Nadežda Susurova un Daila Strika
(kolektīvus sagatavoja Iveta Bērziņa). Bebru
pamatskolas koris (vadītāja Liāna Haritonova)
dziesmās stāstīja par brīnumu un Baltās nakts
noslēpumu. Pērses pamatskolas ansamblis
(vadītāja Sandra Paļčevska) ar dziesmās atainoja kā tiek sagaidīti ziemassvētki un meklēta
eglīte svētkiem. Mūzikas skolas koris (vadītāja Aija Liepiņa, koncertmeistare Ilona Makareni) un kora klases ansamblis (vadītāja Lelde
Kamzole-Gagaine) dziesmās atainoja ziemas-

Koncerta noslēgumā novada dziedošie kolektīvu vienojās kopīgā dziesmā „Svētki ledus pilī”.
svētku noskaņas. Klausītāju sirdis aizkustināja I.Gaiša Kokneses vidusskolas jauktā kora
(vadītāja Inita Asarīte) un mūzikas skolas kora
klases ansambļa dziedātais „Eņģelis”. Koncerta noslēgumā novada dziedošie kolektīvu
vienojās kopīgā dziesmā „Svētki ledus pilī”.
Par koncerta rīkošanas ideju un sagatavošanu jāpateicas Mākslas skolotāju meto-

diskajai apvienībai ar vadītāju Initu Asarīti.
Koncertu vadīja I. Gaiša Kokneses vidusskolas 11. klases skolniece Tija Spīlberga.
Kokneses novada dome dziedātājus un viņu
skolotājus iepriecināja ar Ziemassvētku piparkūkām. Lai gaiši priecīgs ir Ziemassvētku
gaidīšanas laiks katrā ģimenē.
Lauma Āre, izglītības darba speciāliste
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Konkursa „Teci, teci, valodiņa” pusfinālā
stāstnieki satiekas Bebros

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Jaunumi no Zvaigznes
grāmatnīcas Aizkrauklē
Tūlīt sāksies pēdējais šī gada mēnesis
un Zvaigznes grāmatnīcās ir sākusies jauna
loterija.
Loterija „Gribi jauno VW Beetle? Nopērc 4 grāmatas”, kur galvenā balva ir stilīgā automašīna Volkswagen Beetle un papildus balvās pieci ģimenes ceļojumi ar Tallink
uz Stokholmu.
Kas jādara, lai piedalītos loterijā? Iegādājieties vismaz četras Zvaigzne ABC izdotas
grāmatas (katru par 1 Ls vai vairāk), sakrājiet
kuponā četrus zīmogus, uzrakstiet savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un kuponu
iemetiet loterijas kastē grāmatnīcā.
Lai veiksme ir jūsu pusē!

23. novembra pēcpusdienā Bebru pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” tecēja
valodiņa kā burbuļojoša upe, kurā satek visi
mazi avotiņi un urdziņas. Mājīgajā „Bitītē”
uz stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa”
pusfinālu pulcējās jaunie stāstnieki – skolas
bērni no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas,
Bebru internātvidusskolas, Bebru pamatskolas un Lielvārdes pamatskolas, lai noskaidrotu, kurš šogad kļūs par Mazo un Lielo stāstnieku, kurš 1. decembrī piedalīsies konkursa
finālā Rīgas Latviešu biedrības namā.
Palīdz kļūt par folkloras bagātā pūra
pētniekiem
Jau sešpadsmito gadu stāstniekus Koknesē kopā sasauc Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāja, folkloras kopu „Tīne” un
„Urgas” vadītāja Inguna Žogota. Šajā informācijas un tehnoloģiju laikmetā viņa palīdz
atrast to brīnumaino atslēdziņu, ar ko atslēgt
durvis uz citu, mūsdienu bērniem nepazīstamu
pasauli un būt pašiem par latviešu tautas folkloras bagātā pūra pētniekiem. Kā no mazas
skalu uguntiņas viņai ar domubiedriem izdevies skolēnos iedegt spožu liesmiņu – radīšanas un izziņas prieku. Jaunajam stāstniekam
nav jāmeklē stāstāmais tikai mūsu tautas mutvārdu daiļradē, īsts stāstnieks dzīvo laikam līdzi un prot pastāstīt gan anekdoti, spoku stāstu
gan kādu atgadījumu, ko pats pieredzējis.
Pirmo reizi konkursa pusfināls notika
Bebros, jo Ingunas Žogotas laipni aicināti,
stāstnieku pulkā piekrita nākt Bebru pamatskolas un Bebru internātvidusskolas skolēni.
Liels paldies latviešu valodas skolotājām par
skolēnu sagatavošanu konkursam.
Novēl izrunāt saulīti no mākoņiem!
PII „Bitīte” vadītāja Antoņina Midega,
sagaidot ciemiņus sacīja: „Pie mums, „Bitītē”, jau no senseniem laikiem dzīvo pasaku un
teiku gariņš, lai viņš šodien ir kopā ar jums!”
Stāstniekiem dziesmotus sveicienus veltīja
bērnudārza ansamblis, bet Kate Kondrāte no 4.
grupiņas, pastāstīja pasaku par lapsu un lapseni. Klausoties Kates izteiksmīgajā stāstījumā
nebija šaubu – lūk, mūsu priekšā stāv nākamā
stāstniece! Kokneses novada izglītības darba
speciāliste Lauma Āre konkursa dalībniekiem
novēlēja izrunāt saulīti no mākoņiem, bet par
palīdzību konkursa organizēšanā viņa pateicās
PII „Bitīte” kolektīvam un vadītājai Antoņinai
Midegai. Pirms stāstnieku uzstāšanās sveicienus saņēma arī konkursa žūrija: Inguna Žogota, Bebru internātvidusskolas skolotāja Sanita
Šiballo, Lielvārdes pamatskolas skolotāja
Iveta Bite, Bebru pamatskolas skolotāja Linda
Šmite un Sarmīte Rode.

Stāstniekam sava runa jāapmīļo
Pēc Ingunas Žogotas rosinājuma stāstnieki izvingrinājās mēles mežģos un izvilka
lozes uzstāšanās secībai. Līdz beidzot klāt
bija brīdis, lai ar staltu stāju, mundru balsi
un smaidošu acu skatienu 21 konkursants
atklātu mums savu stāstnieka māku. Uzstāšanās sākumā katrs konkursa dalībnieks īsi
iepazīstināja ar sevi. Jaunākajā grupā (līdz
12 gadu vecumam) bērniem bija jāpastāsta
viena latviešu vai citas tautas pasaka, viens
neparasts gadījums no savas vai vecāku, radinieku, draugu vai skolas dzīves un vēl viens
īss sižetisks prozas žanrs, piemēram, ātrruna,
spoku stāsts vai anekdote. Vecākajā grupā
(12 gadi un vecāki) konkursa dalībnieki pēc
brīvas izvēles varēja runāt vienu vai vairākas
pasakas, teikas, spoku stāstus, gadījumus no
dzīves, anekdotes, galvenais noteikums bija,
lai uzstāšanās laiks nepārsniegtu 5 minūtes.
Pārrunājot stāstnieku sniegumu, žūrijas
pārstāves atzina, ka stāstniekam visgrūtāk ir
atrast interesantu atgadījumu, kuru izstāstīt
tā, lai tas paliktu atmiņā. Daudziem stāstniekiem vēl jāmācās kā savā stāstījumā saistoši
pāriet no viena stāsta uz citu. „Stāstījums nav
skatuves runa, stāstniekam nav skaisti jārunā,
bet jāstāsta, viņam sava runa ir jāapmīļo”, uzsvēra Inguna Žogota.
Katram savs stāstnieka tituls
Ar priecīgu satraukumu stāstnieki gaidīja
žūrijas vērtējumu. Mazā stāstnieka nosaukumu ieguva divi braši zēni no Bebru internātvidusskolas: Renārs Vorslovs un Rūdolfs
Pogodajevs, Bebru pamatskolas skolniece
Ketija Jekaterina Kmita, Annija Derkača un
Linda Lielauza no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas. Lielā stāstnieka nosaukumu žūrija
piešķīra Renātei Burakai, Madarai Lipiņai,
Katei Strazdai no Lielvārdes pamatskolas,
Lindai Saldavai, Samantai Vilmanei, Annai
Bitenbinderei, Viesturam Mozgam no Bebru pamatskolas, Gundegai Beķerei, Danai
Šiballo, Kristai Strazdiņai, Andrejam Tomasam Zvejniekam no Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas. Lielā stāstnieka tituls un godpilnā iespēja piedalīties konkursa finālā Rīgā
tika pieciem vislabākajiem stāstniekiem:
Keitai Kristīnei Vanagai, Lāsmai Ločmelei
no Lielvārdes pamatskolas, Elīnai Pukinskai
no Bebru pamatskolas, Alisei Krūmiņai un
Gustam Donikam no Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas.
Atcerieties, par stāstnieku var kļūt ikviens, kurš māk atrast, ieraudzīt un izstāstīt
savu stāstu! Nāciet pulkā!
       Sarmīte Rode

Ar Žurnāla Mans Mazais Lasītāja karti
Zvaigzne ABC grāmatnīcās decembrī ir
iespēja iegādāties grāmatas ar 20% ataidi:
• Ledus laikmets 4
• Ledus laikmets. Kontinentu dreifs
• Manas mīļākās pasakas
• Mans Ziemassvētku koferītis
„Seniora atlaižu karte”. Apgāds Zvaigzne ABC piedāvā penisonāriem iegūt Seniora
atlaižu karti, kura dos Jums iespēju grāmatnīcā iegādāties Zvaigzne ABC izdotās grāmatas ar 10% atlaidi. Atlaižu karti var iegūt bez
maksas, tikai aizpildot grāmatnīcā anketu un
uzrādot Pensionāra apliecību.
„Par jebkuru lietu šajā pasaulē atbild
kāds eņģelis.” /Svētais Augustīns/
Novēlam, lai katram šāds eņģelis ir blakus arī nākamo, 2013. gadu! Gaišus un jaukus Ziemassvētkus!
Zvaigznes ABC grāmatnīcas kolektīvs

Ziemassvētkos dāvinās
tamborētus eņģelīšus
Jau otro mēnesi Kokneses ģimenes dienas atbalsta centrā trešdienas vakaros rokdarbnieču pulciņā satiekas koknesietes, lai
dalītos savā pieredzē un iemācītos ko jaunu.
Pulciņa organizētāja Alla Svečikova Kokneses Novada Vēstīm pastāstīja: “Mūsu pirmā
tikšanās reize bija īpaša, kas mums noteikti
nesīs veiksmi, jo Ineta Fedotova mums iemācīja tamborēt greznus eņģelīšus. Smalkos darinājumus dāvināsim Ziemassvētkos.
Paldies Inetai Fedotovai par pacietību, bet
ĢDAC kolektīvam par viesmīlību! Pašreiz
ar aizrautību tamborējam krellītes. Mūsu
pulciņā jaunākā rokdarbniece ir astoņgadīga
meitene, bet gadu ziņā dižākajai jau 80! Joprojām aicinām piebiedroties mūsu pulkam!
Tuvāka informācija pa T. 29121154. Nāciet
ar savām idejām un pārliecināties, cik sirsnīgā gaisotnē mēs darbojamies! Novēlu visiem gaišus Ziemassvētkus un Dieva svētītu
Jauno gadu!”
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Tūrisms

Aizvadītā tūrisma sezona iezīmējas ar pozitīviem rādītājiem

Pirmā vieta skatītāju balsojumā izstādē
„Pozitīvo emociju vieta – Koknese” –
Miglānu ģimene.

Noslēdzoties šī gada tūrisma sezonai,
17. novembrī tika apbalvoti fotokonkursa
„Pozitīvo emociju vieta – Koknese” darbu
autori. Labākās fotogrāfijas tika izliktas
apskatei Kokneses novada domes ēkas 1.
stāva vestibilā. Izstādes laikā skatītāji var
novērtēt fotogrāfijas un nobalsot par savu
simpātiju. Uz decembra sākumu par labāko
fotogrāfiju izstādes apmeklētāji ir atzinuši
Laines Miglānes bildi. Izstāde būs apskatāma līdz 20. decembrim.
Lai pārrunātu sezonas laikā paveikto un apspriestu tūrisma situāciju novadā,
uz tikšanos tika aicināti tūrisma uzņēmēji
Likteņdārzā. Pēc vasaras sezonas radušies
arī ierosinājumi – izstrādāt jaunus tūrisma
maršrutus, kā arī nodrošināt tūristus ar gidiem novadā. Par noderīgu uzskata arī sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir ārpus novada,
lai gūtu redzējumu no malas.
Šogad tūrisma centrs ir uzsācis sadarbību ar Zemgales Plānošanas reģionu, strādājot pie velomaršruta, lai nākošgad varētu
izdot kopēju Zemgales velomaršruta karti.
Kopumā šī tūrisma sezona Koknesē iezīmējas ar pozitīviem rādītājiem. Lai gan,
salīdzinot ar pagājušā gada vasaru, Kokneses tūrisma informācijas centrā apkalpoto
klientu skaits ir samazinājies, ieņēmumi
ir pagājušā gada robežās. Šī gada trijos vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) pie
tūrisma informācijas centra darbiniekiem
pēc informācijas klātienē vērsušies 1138
interesenti. Ievērojami palielinājies cilvēku skaits, kas vēlas gūt informāciju ar e-

Otrā vieta izstādē skatītāju balsojumā – baznīca – Ainārs Briedis.

pasta palīdzību.
Kokneses pilsdrupas no aprīļa mēneša
līdz oktobrim kopumā apmeklējuši 17834
tūristi. Ārzemju tūristu skaits šajā gadā
pārsniedza pagājušā gada kopējo skaitu.
Jāatzīmē, ka, salīdzinājumā ar 2011.gadu,
ievērojami pieaudzis ir Krievijas tūristu
skaits. Visvairāk viesu Kokneses pilsdrupās
šogad bijis no Vācijas, Krievijas un Lietuvas, -10%, 36% un 54%. Šogad pirmo reizi Kokneses apmeklējušo valstu pārstāvju
sarakstam pievienojās tūristi no Indijas un
Jaunzēlandes.
Nedaudz pasīvāk, taču salīdzinoši agri
jau pavasarī, šogad ceļo arī Latvijas iedzīvotāji. Jāpiebilst, ka Kokneses viesi, lai
iepazītu pilsētas interesantākās apskates
vietas un vairāk uzzinātu par vēsturi un
kultūras mantojumu, arvien biežāk izvēlas
izmantot vietējā gida pakalpojumus. Cilvēki, plānojot ekskursiju, vēlas pavadīt ilgāku
laiku vai pat visu dienu, vienā vietā, apskatot pēc iespējas vairāk esošās vietas.
Uz Koknesi vairāk šajā sezonā ir braukuši viesi no tālākām Latvijas vietām nelielās grupās (~20cilv.), pārsvarā sieviešu
kolektīvi un pensionāri. Salīdzinājumā ar
pagājušo gadu pieprasītāki ir ēdināšanas
pakalpojumi. Ievērojami samazinājušās ir
skolēnu grupu skaits Kokneses pilsdrupās,
taču Likteņdārzā skolēnu grupu skaits ir
pieaudzis. Vairāk parādās organizēto tūristu
grupu, kas nepiesakās un neplāno, taču pakalpojumus vēlas saņemt.
Sākoties salīdzinoši klusākajai – ziemas

tūrisma sezonai, darbi nepastājas un gatavojamies jau jaunajai sezonai. Kokneses Tūrisma centrs strādā pie jauna Kokneses novada bukleta izdošanas, sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu turpinām strādāt
pie veloizpētes projekta, kura rezultātā tiks
izstrādāti vairāki projekti Daugavas ielejas
velo maršrutā, velobraucējiem piedāvāsim
iepazīt Koknesi, Likteņdārzu un ceļot līdz
Skrīveriem.
Kā katru gadu, arī jaunajā gadā piedalīsimies Starptautiskajā tūrisma izstādē
„Balttour 2013”.
Pavasarī tiek plānots turpināt dabas
takas pilnveidošanu, pilsdrupās iecerēts
atklāt senlatviešu ekspozīciju, maijā tūrisma sezonu sākt ar tradicionālo pasākumu „Sama modināšanas svētkiem”. Kokneses amatieru teātris jūnijā pilsdrupās
skatītājus priecēs ar teātra izrādi, kas tiek
sarakstīta ņemot par pamatu vienu no pils
leģendām.
Laika apstākļi šovasar mūs nelutināja,
taču tūristi pie mums jutās gaidīti un pieredzēja pozitīvas emocijas. Par to liecina
daudzās atsauksmes pilsdrupu hronikā un
elektroniskās vēstules.
Attīstot tūrisma jomu Kokneses novadā,
varam teikt, ka attīstība notiek lēnu, taču stabili un ar izteiktām iezīmēm uz ilgtspējību.
„Kokneses Tūrisma centrs”
direktore Daina Liepiņa
un tūrisma informācijas konsultante
Zane Zariņa
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Ziemassvētki – brīnumu gaidīšanas un
atklāšanas laiks. Šajā laikā atdzīvojas pasaku tēli, izskan leģendas un nostāsti.
Šajā brīnumu pilnajā laikā Kokneses
Novada Vēstis redakcijā nonākusi vēl nedzirdēta leģenda par Sirdsakmeni! Ieskatīsimies tajā!
Vēlam priecīgus svētkus un mīlestību
nākamajā gadā!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Radošā darbnīca bibliotēkā

sirdsakmens

Sena leģenda vēsta. Tas notika tajos
tālajos laikos, kad Daugava pie Kokneses
vēl bija strauja un nevaldāma. Iepretī Koknesei, upes kreisajā krastā, dzīvojusi kāda
skaista meitene. Katru vakaru viņa nāca pie
upes un pāri ūdeņiem atskanēja dziesma:
Nāc upes krastā, nāc,
Sauc mani vārdā, sauc...
Stāvajā Daugavas krastā, Elenas zemē,
kur tagad Likteņdārzs, dzīvoja kāds stalts
jauneklis. Brīnišķīgās balss savaldzināts,
viņš kādu vakaru sēdās laivā un īrās pāri
upei. Ieraudzījis daiļo meiteni, tūdaļ iemīlējies. Drīz meitene kļuva par puiša līgavu un
ļaudis posušies kāzām.
Taču tajā laikā krustneši sāka celt Kokneses mūra pili un bijuši ļoti māņticīgi – lai
pils būtu izturīga, tās pamatos esot jāiemūrē
jaunava. Par Kokneses pils jaunavu tika noskatīta daiļā meitene, sagūstīta un iemūrēta
pils pamatos. Par to uzzinot, jaunekļa mīlestības pārpildītā sirds pārvērtās lielā akmenī.
Simts gados reizi, pilnmēness naktī,
paveras pils siena, parādās meitene un pāri
Daugavai atkal skan dziesma:
Nāc upes krastā, nāc,
Sauc mani vārdā sauc...
Iepukstas lielais Sirdsakmens, bet paliek sastindzis. Taču leģendā teikts, ja divi,
tikko salaulājušies cilvēki, pieskarsies
Sirdsakmenim un nosauks savus vārdus, tie
smelsies no akmens lielu mīlestību.

Turpinām aptauju par
publisku pasākumu
organizēšanu novadā
Līdz 5. janvārim turpinām jau novembra
mēnesī ievietoto jautājumu Kokneses pašvaldības mājas lapā par publisku pasākumu
organizēšanu novadā. Izsaki savu viedokli
sadaļā E-līdzdalība!
Līdz šim jau iesniegtas interesantas idejas pasākumu rīkošanai. Populārākās idejas
uz decembra sākumu:
• Sporta svētku organizēšana novada iedzīvotājiem;
• Diskotēkas novada jauniešiem;
• Rudens un pavasara gadatirgus rīkošana Koknesē.
Ja vēl neesi paspējis izteikt savu viedokli,
tad aicinām līdz 5. janvārim to pievienot vai
balsot jau par esošajām izteiktajām idejām!
Ideju tops tiks nodots atbildīgajiem speciālistiem, kuri kādu no idejām varēs realizēt
jau nākošajā gadā!
Anita Šmite

Top svētku dāvanas!
Sestdien, 8.decembrī, Kokneses bērnu
bibliotēkā rosījās mazi un lieli darboties gribētāji. Gatavojām dažāda veida apsveikuma kartītes, aploksnītes un „pārsteiguma” kastītes, lai
uz Ziemassvētkiem iepriecinātu savus mīļos.
Liels PALDIES Baibai un Klintai, kuras

dalījās ar savām zināšanām, iemaņām un pieredzi.
Lai jums visiem sirsnīgi Ziemassvētki un
veiksmīgs Jaunais gads!
Antra Vasiļevska,
Kokneses bērnu bibliotēka

Skaistā svētku diena Koknesē
11. novembrī Kokneses senioru koris
„Labākie gadi” sagaidīja ciemos savus draugus – Ogres senioru kori „Atvasara”, lai kopā
nosvinētu Lāčplēša dienu.
Daba bija dāsna – dāvāja skaistu, saulainu dienu un lielisku svētku noskaņu.
Pēc koncerta Mūzikas skolā, kurā katrs
no koriem izdziedāja savu repertuāru un vienojās kopējā dziesmā, abi kori kopā ar koncerta apmeklētājiem devās uz Likteņdārzu,
lai apskatītu jauno Skatu terasi. Vecākā gada
gājuma dziedātāji tika lepni aizvizināti uz terasi ar elektrokāriem, bet jaunākie un vingrākie labprāt šo attālumu no auto stāvvietas līdz
terasei mēroja kājām.
Par skaisto terasi tika izteiktas visdažādākās atziņas – Kā uz kuģa! ;
- Cik skaista ir Daugava no šī skatu punkta!;
- Cik plaši un tālu var redzēt!;
- Cik skaisti te būs vasarā!;
- Cik skaists apsūnojis akmens brūnajā
zemes laukumā!;
- Kā smaržo koka dēlīši! Kā kādreiz
mana vectēva būvētajā verandā.;
- Es noteikti atbraukšu pavasarī, kad ziedēs rododendri!
Manuprāt, visaizkustinošākos vārdus
teica kāda sirma kundze: „Ja mans Kārlis zi-

nātu, cik skaista vietiņa viņa piemiņai izveidota! Varbūt tad viņam Igarkas zemītē būtu
mierīgāka dusēšana….”
Skanīgi un vienoti izskanēja abu koru un
terases apmeklētāju kopā nodziedātās strēlnieku dziesmas, kuras, kā vēlāk izrādījās, bija dzirdamas pat Daugavas līča otrā krastā, pie kam
tik skaidri, ka varēja saklausīt ik zilbi, ik vārdu.
Pie gādīgu roku sarūpēta ugunskura dzērām tēju, mielojāmies ar līdzpaņemtajiem
speķa raušiem un dziedājām, dziedājām.
Patīkams pārsteigums un gods bija redzēt, kā ieklāj pirmos bruģakmeņus ar ziedotāju vārdiem un uzvārdiem. Mūsu klātbūtnē
2000 sirmo bruģakmeņu ieņēma savu vietu
ābeļu alejas sākumā. Gara acīm redzējām šo
klājumu aizvijamies līdz pat Daugavai….
Diena paskrēja vēja spārniem. Ogrēnieši
ar žēlu nopūtu kāpa autobusā, lai dotos mājup. Daudzās pateicības un prieku par lieliski
nosvinēto Lāčplēša dienu saņēmām arī nākamajā dienā. Tika izteikta vēlēšanās pēc iespējas ātrāk pie mums atgriezties.
Iespējams, ka tas notiks jau Ziemassvētkos, kad Dievnamā plānojam koncertu „Šūpļa dziesmas Jēzus bērniņam”.
Silvija Cīrule,
senioru kora „Labākie gadi” diriģente
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Labdarība Kokneses Kokneses seniori ciemojas Rīgā
baznīcai

Kokneses novada seniori viesojas Saeimā.

Īsi pirms 18. novembra svētkiem,
pateicoties vairāku cilvēku brīvprātīgam
darbam un līdzdalībai, tika realizēta iecere
par Kokneses luterāņu baznīcas ēkas
fasādes apgaismošanu.
Tuvojas Ziemassvētki un, kā ierasts,
koknesieši un mūsu novada viesi apmeklēs
svētku dievkalpojumu arī Kokneses luterāņu
baznīcā – vecākajā Kokneses ēkā. Tā vienmēr ir bijusi skaista un klusa vieta, kur domāt
par Dievu.
Īsi pirms 18. novembra svētkiem, pateicoties vairāku cilvēku brīvprātīgam darbam
un līdzdalībai, tika realizēta iecere par baznīcas ēkas fasādes apgaismošanu. Baznīcas
ēkas tuvumā ir uzstādīti seši fasādes apgaismojuma prožektori, kas tiek ieslēgti un izslēgti reizē ar Kokneses ielu apgaismojumu.
Domājot par svētkiem, atcerieties par
tiem, kuri no visas sirds ar brīvprātīgu darbu
un ziedojumiem ir palīdzējuši tapt gaišākai
mūsu Kokneses vecākajai ēkai. Ēkas apgaismojums ir uzstādīts ar biedrības „Koknesei”
iniciatīvu, piesaistot Ls 400 no Daugavas
fonda, gaismekļu un cita aprīkojuma iegādei. Baznīca ir kļuvusi gaišāka, pateicoties
Kokneses novada domes atbalstam un mūsu
novadnieku – Roberta Meikšāna (sia „Metālists”) un Riharda Limanāna (sia „Ataudze”)
materiālajiem ziedojumiem; Jura Lejiņa,
Aivja Ščerbinska un Aivara Dambīša nesavtīgai palīdzībai. Zemes darbus apgaismojuma
ierīkošanai bez atlīdzības veica Likteņdārza
skatu terases būvnieki - Andra Ozoliņa uzņēmums „Dreamway” no Ozolniekiem, bet
apkārtnes sakārtošanas talkā piedalījās Kokneses senioru kora dalībnieki.
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus Latvijas sirdī – Koknesē!
Kokneses Novada Vēstis

Ir jauks rīts un mēs dodamies ceļā. Priekšā
gara diena, bet esam možas un gatavas uzņemt
visu, ko tā dos. Vispirms brauciens uz Saeimas
namu, to izkārtoja Lība Zukule un Dainis Vingris.
Tiekam sagaidītas, un pēc visas formālās
pārbaudes iepazīstamies ar nama vēsturi un
telpām – Balto un Sarkano zāli.
Tālāk sēžu zālē tiekamies ar Reformu partijas pārstāvi deputātu Ražuku. Dienu iepriekš ir
pieņemts un apstiprināts nākamā gada budžets.
Ražuka kungs īsumā atbild uz mūsu agrāk iesūtītajiem jautājumiem par pensiju u.c.
jautājumiem. Pēc garām debatēm mūsu laiks
jau paskrējis, lai dotos pusdienās uz atpūtas
centru „Lido”, kas ir viena no skaistākajām
guļbūvēm Eiropā.
Tālāk dodamies nelielā pastaigā pa Vecrīgu, gides lomā ir atraktīvā Ilga. Mums laimējas vēl iekļūt Rīgas Doma baznīcā. Klausoties Ilgas izsmeļošo stāstījumu, aplūkojām
ziemeļu fasādes vitrāžas. Ejot pa Jēkaba ielu,
uz Saeimas nama sienas aplūkojam vienu no

Staro Rīga objektiem – „Satversmes pamatvērtības laika griežos” un otru objektu Rīgas
kanālā pie Bastejkalna tilta – „Dzīles”.
Nacionālā teātra izrādes pēc igauņu klasiķa Antona Hansena Tamsāres darba „Zeme
un mīlestība” vienas daļas bija grūtāk saprotama un pieņemama. Patika Ditas Lūriņas,
Ulda Anžes un Aināra Ančevska tēlojums.
Bet – cik cilvēku, tik viedokļu – tā varētu
teikt par šo izrādi.
Esam aizvadījuši garu un iespaidiem bagātu dienu. Liels paldies visiem, kas šo iespēju mums bija sarūpējuši.
19.12. 2012. pl.12:00 iedegsim Ziemassvētku eglīti klubiņā „Pīlādzītis” ar Ziemassvētku tradicionāliem ēdieniem.
21.12.2012. tiekamies pl.14:00 Kokneses
kultūras namā uz „Eglītes sarīkojumu Kokneses Senioriem”
Vēlot Gaišu Ziemassvētku laiku un veselības pilnu Jauno Čūskas gadu,
Senioru klubiņš „Pīlādzītis”

Cienījamie Kokneses seniori!

Vissirsnīgākā pateicība maniem labdariem Broņislavai un Ilmāram Kalniņiem
par nesavtīgo palīdzību pēcoperācijas laikā
kopš š.g. aprīļa. Abas ar Broņislavu sagadījāmies vienlaikus Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīcā Rīgā pie izcilā ķirurga
Pētera Studera. Tāpēc diendienā sazvanījāmies, atcerējāmies piedzīvoto, apmainījāmies pieredzē par atveseļošanās gaitu,
pārrunājām īpašos vingrojumus. Broņislava
man arī uzdāvināja vingrošanas nūju. Visās
sarunās viņas pēdējais teikums ir: „Ja tik
tev vajag, zvani droši!” Un tad vīrs Ilmārs
brauc bez iebildumiem, ar labu prātu un
smaidu sejā un ved turp, kur man jānokļūst.
Tagad retāk, jo nu jau varu atkal pati paiet
bez kāda atbalsta.
Kādi brīnišķīgi cilvēki! Vēlu veselību,
saglabāt labo sirdi un dzīvesprieku arī Jaunajā gadā visai jaukajai, izpalīdzīgajai Kalniņu – Bērziņu ģimenei, kurā kopš augusta
aug Broņislavas un Ilmāra mazmazdēliņš
Robītis.
Paldies arī citiem ļaudīm, kas nekad nepabrauc man garām! Siltus, gaišus Ziemassvētkus!
Ilga Sīle

Vai atceraties, kur jums jābūt š.g.
21. decembrī plkst. 14.00? Protams,
kultūras namā uz ziemas saulgriežu sarīkojumu. Sīkākas ziņas novembra „Kokneses Novada Vēstīs”.
Klubiņš „Pīlādzītis”
Lielu paldies sakām novada domes šoferim Edvīnam Krišānam, kurš vienmēr
nekļūdīgi atrod to Kokneses pagasta veco
ļaužu mājas, kurus braucam sveikt 80, 85,
90 un vairāk gadu jubilejās. Edvīns pagastu pārzina gandrīz kā savu kabatu. Pie tam
daudzviet ir zudusi labā tradīcija mājvārdus
rakstīt redzamā vietā un skaidri salasāmus
jau pa gabalu. Šajos braucienos esam uzzinājuši arī vecļaužu vēlmi, lai ziemā sniegs
būtu notīrīts ne vien uz ceļiem, bet arī pagalmos, jo pašiem to izdarīt vairs nav spēka.
Jaunajā gadā vēlam veselību, spēku, izturību visiem senioriem un mūsu nepagurstošajam, acīgajam vedējam Edvīnam. Lai turpmāk veicas tikpat labi kā līdz šim.
Priecīgus, mīļus Ziemassvētkus!
Klubiņa „Pīlādzītis” padome
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Būs mūžos Daugaviņas dziesma
„Būs mūžos Daugaviņas dziesma un latvju tauta mūžam būs.” Šo vārdu patiesību
sajuta ikviens, kurš Latvijas valsts svētku
priekšvakarā Kokneses kultūras namā, Kokneses novada Goda pilsoņu godināšanas pasākumā, bija kopā, lai svinīgā un gaišā noskaņā pateiktos cilvēkiem, kuri klusā ikdienas
darbā, nedomājot par atzinību, spējuši paveikt daudz laba savam novadam un Latvijai.
Ar atbildību pret sevi un savu valsti
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris svētku uzrunā sacīja: „Latvija
sākās ar pārdrošu ideju par nacionālu neatkarīgu valsti. Tā gāja cauri Brīvības cīņām,
okupācijas gadiem, atdzima dziesmotajā revolūcijā barikāžu ugunskuros. Pievienojās
Eiropas Savienībai un NATO. Izgāja cauri
ekonomikas krīzei, bet tās sekas jūtamas vēl
šodien. Daudzi devušies peļņas meklējumos
ārpus valsts, un atgriezīsies, iespējams, kad
viss būs stabilizējies. Mums pašiem jādara
viss, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Tā
ir mūsu atbildība. Atbildība par sevi, savu
valsti un mūsu bērniem. Ikkatrs no mums
un visi kopā mēs varam paveikt nozīmīgus
darbus Kokneses novada attīstībai un izaugsmei. Lai katram no jums mīlestība pret savu
valsti caurstrāvo ne tikai svētku dienas, bet
arī ikdienu! Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas 94.
gadadienā!”
Pateicības vārdi jaunajiem Kokneses
novada Goda pilsoņiem
Pasākuma vadītāja Inguna Strazdiņa
pirms jauno Kokneses novada Goda pilsoņu apsveikšanas, katram veltīja sirsnīgus
pateicības vārdus. Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris viņiem pasniedza domes Goda rakstus un Kokneses novada Goda pilsoņa nozīmi. Sagaidot Latvijas
valsts dzimšanas dienu, šo skaisto apbalvojumu saņēma Druvis Andriksons, Irma Eglīte,
Mirdza Geidāne, Ziedonis Puķītis un Antra
Ķimene.

Koknesietis Druvis Andriksons ir sabiedriski aktīvs cilvēks, mūziķis un pedagogs. Pēc viņa iniciatīvas Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā radušies dažādi interesanti
projekti un pasākumi. Viens no spilgtākajiem

un atmiņā paliekošākajiem ir šovs „Dziedi ar
skolotāju”. Druvis devis ieguldījumu jaunu
talantu atklāšanā un veidošanā, apmācot solistus un grupas. Aktīvi piedalījies jauniešu
biedrības projektā KOPĀ un festivāla INFINITUS aktivitātēs.

Bebrēniete Irma Eglīte ir ārsta palīdze
Daces Graudas ģimenes ārsta praksē. „Rūpēties un aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību” – šie vārdi, kas ierakstīti Latvijas Ārstu ētikas kodeksā ir Irmas Eglītes 38 darba
gadu vispatiesākais apliecinājums. Kurš gan
var izskaitīt cik garajos darba gados sniega aizputinātu ceļu izbrists uz tālām lauku
mājām, cik vēlu vakara stundu atdots, lai
kādam atvieglotu sāpes? Prasmīga un iejūtīga medicīnas darbiniece, donoru kustības
veicinātāja, savas ģimenes pavarda sargātāja
un sētas kopēja – Irmas kundze ir cilvēks,
kas ar savu dzīvi un darbu piederīga Bebru
pagastam.

Varonis – cilvēks, kurš spēj
uzņemties atbildību
Jau 40 gadu garumā Mirdzas Geidānes
dzīve un darbs rit Iršu pagastā. Varonis – tas ir
cilvēks, kurš izšķirošajā brīdī spēj uzņemties
atbildību. Veicot zootehniķes pienākumus, šī
rakstura īpašība viņai bijusi īpaši nepieciešama. Viņas lielā mīlestība ir zirgi. Teic, ka
Iršos Mirdzas kundze pat straujākos rikšotā-

jus spējusi savaldīt! Apjautājoties kā klājas
– Mirdza Geidāne vienmēr smaidot atteic:
„Labi! Mazbērni man pielej spēku dzīslās
un prieku sirdī.” Viņa joprojām ir sabiedriski
aktīva, un ar saviem monologiem ventiņu valodā uzstājas pensionāru pasākumos.

Ziedonis Puķītis kopš 2000. gada vada
Kokneses pūtēju orķestri. Vada – tas būtu
par maz teikts – viņš burtiski dzīvo pūtēju
orķestrī un ir nemitīgā nomodā par saviem
pūšamo instrumentu klases audzēkņiem
Kokneses mūzikas skolā. Var tikai apbrīnot
Ziedoņa spējas un prasmi atklāt jaunos talantus, izvēlēties jaunas programmas orķestrim, solistiem, viņa atraktivitāti un izdomu.
Viss, ko viņš dara, ir ar kvalitātes zīmi. Ne
velti Kokneses pūtēju orķestris 2003. gadā
Dziesmu svētkos kļuva par labāko savā grupā Latvijā un 2008. gadā bija otrais labākais.
Neviens novada kultūras pasākums nav iedomājams bez pūtēju orķestra piedalīšanās. Lai
veicas gatavojoties nākošā gada Dziesmu un
deju svētkiem un gan jau atkal par Ziedoni
Puķīti un Kokneses pūtēju orķestra panākumiem dzirdēsim!

Antra Ķimene, trīs gadus veicot Bebru pagasta sociālā darbinieka pienākumus,
iemantojusi pagasta iedzīvotāju cieņu.
turpinājums 18. lpp.
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Ar iejūtību un sapratni uzklausot grūtībās
nonākušos, viņa ļoti daudziem palīdzējusi
saskatīt gaišo mākoņa maliņu. Antra ar prieku iesaistās pagasta sabiedriskajā un kultūras
dzīvē. Viņas dziedātās dziesmas, ģitāras un
kokles spēle, iedvesmo tikpat ļoti kā īstajā
brīdī pasacīts uzmundrinošs vārds. Par šūpulī
ielikto mūzikas mīlestību, par visu, ko viņa
dzīvē ir sasniegusi, Antra ir pateicīga saviem
vecākiem.
Esmu latvietis un godāju Latviju!
Kupls apsveicēju pulks ieskāva katru
jauno Kokneses novada Goda pilsoni. Viņiem dāvātie ziedi bija skaista pateicība par
paveikto. Ziedonis Puķītis pēc apsveikumu
saņemšanas saviļņots sacīja: „Es esmu latvietis un godāju Latviju. Mani vecvecāki godāja
Latviju un nonāca izsūtījumā Omskā. Mani
vecāki godāja Latviju – tēvs nonāca Karagandā, māte centrālcietumā. Es pateicos jums
ar Rūdolfa Blaumaņa Tālavas taurētāja vārdiem: „Mans zelts ir mana tauta, mans gods
ir viņas gods.” Par šo apbalvojumu Ziedonis
Puķītis vispirms ir pateicīgs savai ģimenei,
sievai un bērniem, kolēģiem Kokneses mūzikas skolā.
Novada Goda pilsoņu sumināšana mijās
ar Kokneses mūzikas skolas audzēkņu un
pedagogu priekšnesumiem. Paldies par brīnišķīgo muzicēšanu saksofonistu ansamblim
„Margrietiņa”, Asnatei Višķerei, Agnesei
Dzirkalei, koncertmeistarei Ilonai Makareni, vijolnieku ansamblim, Tīnai Sipčenokai,
Norai Krēgerei, Evai Bitnerei un Solveigai
Vikšerei.
Apbalvo fotokonkursa „Pozitīvo emociju
vieta – Koknese” uzvarētājus
Visas vasaras garumā Koknesē norisinājās fotokonkurss „Pozitīvo emociju vieta –
Koknese”. Svētku pasākumā domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Kokneses TIC vadītāja
Daina Liepiņa un domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Anita Šmite sveica konkursa uzvarētājus. 3. vietu fotokonkursā ieguvusi Lelde Āre, 2. vietu – Imants Ungurs, bet 1. vietā
jaunais fotogrāfs Edijs Bogdanovs. Kokneses
TIC veicināšanas balvas saņēma Māra Bitāne, Laine Miglāne un Ainārs Briedis. Daina
Liepiņa pavēstīja, ka lielākā daļa konkursam
iesniegtās fotogrāfijas būs apskatāmas izstādē Kokneses novada domes 1. stāva vestibilā
no 20. novembra.
Svētku turpinājumā patiess mākslas baudījums bija Kokneses novada domes sarūpētā
dāvana novada iedzīvotājiem Latvijas valsts
svētkos – koncertprogramma „Vīne. Pilsētas un meža stāsti” ar Latvijas Nacionālās
operas solistes Evijas Martinsones, pianista
Alda Liepiņa, čellista Ivara Bezprozvanova
un koncerta vadītājas Karinas Bērziņas piedalīšanos. Tā bija neaizmirstama sastapšanās
ar komponistu Jozefa Haidna, V. A. Mocarta,
Ludviga van Bēthovena, Franča Šūberta un
Johana Štrausa daiļradi.
Esam sagaidījuši Latvijas valsts 94. gadskārtu. Mīlēsim savu Latviju ar atvērtu sirdi,
gaišu prātu un godprātīgu darbu!
Kokneses Novada Vēstis
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Sirdī un domās mūsu tuvie
vienmēr ir ar mums

Lāsma ar māsas meitiņu Keitu, gaidot
Ziemassvētkus.
Ziemassvētku laikā mēs vēl vairāk domājam par savējiem. Un, ja arī mēs nevarēsim būt kopā svētvakarā – attālums nespēs
izšķirt no tiem, ko mīlam, ir pārliecināta
Lāsma Rode. Viņa šobrīd dzīvo Anglijā, bet
mājas, kur dzīvo vecāki ir Bebros. Lāsma
ir dzīvespriecīga un radoša jauniete, kuru
pazīstu no viņas pirmajiem skolas gadiem
Bebru pamatskolā. Lāsma ir apguvusi stilistes – vizāžistes profesiju, viņa cer, ka atkal
reiz savu iemīļoto darbu darīs Latvijā. Uzzinot par viņas darbošanos apvienībā Bērzes Strazdi, sazinoties elektroniski, aicināju
Lāsmu uz sarunu.
Cik ilgi tu jau dzīvo un strādā ārpus
Latvijas?
- Uz Angliju atbraucu 2010. gada martā.
Nebiju pat aizdomājusies, bet tie jau būs 3
gadi! Laiks iet tik ātri! Mana dzīve ir pārvērtusies, esmu daudz ko paveikusi, piedzīvojusi un satikusi daudz interesantu cilvēku! Lai
gan sākumā domāju, ka uz Latviju atpakaļ
nebraukšu – arvien vairāk pietrūkst dzimtenes.
Iepazīstini ar organizāciju, kurā tu
darbojies. Kādi ir tās galvenie mērķi?
- Šī gada sākumā iepazinos ar latviešu
kompāniju, kas tāpat kā mēs visi, dažādu
iemeslu dēļ ir ieradušies Anglijā. Mani pārsteidza un aizrāva viņu apņēmība un skats
uz dzīvi. Pašu iniciatīvas vadīti atraktīvie un
darboties gribošie Corby dzīvojošie latvieši sanāca kopā un izveidoja neformālu apvienību ar nosaukumu Bērzes Strazdi, kuru
pamatmērķis ir organizēt ballītes un pasā-

kumus Anglijā dzīvojošajiem latviešiem. Es
ar lepnumu varu stāstīt cilvēkiem par mūsu
organizāciju. Ir tāda gandarījuma sajūta, ka
daram kaut ko labu, lai vienotu ārzemēs esošos tautiešus.
Pastāsti par pasākumiem, kurus esat
kopīgi sarīkojuši.
- Gada laikā Strazdu ballītes izvērtās arvien lielākas – sākot no Valentīndienas, Talantu un Vasaras ballītēm – līdz tādiem pasākumiem kā Jāņu rīkošanai, Jauniešu sporta
spēļu dienām un Dzelzs Vilka koncertam.
Tika piesaistīti atbalstītāji un sadarbības partneri. Tagad mums ir arī sava mājaslapa, kur
var apskatīties informāciju par jaunākajiem
pasākumiem, lejupielādēt bildes un sazināties par interesējošiem jautājumiem. www.
strazdi.co.uk
Pēdējais lielais pasākums notika 24. novembrī Corby ar Ufo piedalīšanos. Tas izdevās labāk nekā iecerēts, apmeklējums bija
ļoti liels un cilvēki vēl ilgi rakstīja mums vēstules un pateicās par lielisko ballīti.
Kā tu domā, vai jaunieši, esot tālu no
mājām, ilgojas atgriezties Latvijā?
- Tieši Bērzes Strazdu pasākumos ir sanācis satikt latviešus no dažādām Anglijas
pilsētām. Parunājot ar viņiem, katram ir
savs stāsts, bet mērķis visiem ir viens – atgriezties dzimtenē. Jā, ļoti daudziem šeit jau
ir ģimenes, labāki vai ne tik labi darbi un
izveidotas dzīves, bet visi ilgojas pēc mājām
un kaļ plānus kā atgriezties. Ne uzreiz – pēc
gada, diviem vai pat pieciem, bet dzīvot atkal Latvijā.
Kur sagaidīsi Ziemassvētkus - Anglijā
vai Latvijā?
- Te, Anglijā, dzīvo mana māsa ar ģimeni, arī brālis ir šeit, tā kā neesmu viena un
savus Ziemassvētkus pavadīšu ar viņiem.
Protams, ļoti gribētos būt Latvijā, bet ceru,
ka tā būs nākošgad.
Vai uz Ziemassvētkiem notiks Bērzes
Strazdu rīkoti pasākumi?
- Ziemassvētkus Bērzes Strazdi pavadīs
kopā ar savām ģimenēm un īpaši pasākumi
nav paredzēti. Toties Jaunajā gadā būs masku balle Daugavas Vanagu Fonda īpašumā
Mūsmājas! Ar labāko masku apbalvošanu,
Rīgas šampanieti, salūtu un daudz pozitīvām
emocijām!
Tavs vēlējums Ziemassvētkos!
- Ziemassvētkos visiem novēlu ticību
saviem spēkiem un arī lielu drosmi, lai realizētu iecerētos sapņus! Protams, veselību,
labas emocijas un mīlestību! Un, ziniet – lai
kurā pasaules malā arī Jūsu tuvākie neatrastos – sirdīs un domās viņi vienmēr ir ar
jums!
Sarmīte Rode
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Aicinājums
amatniekiem un
mājražotājiem!
Amatnieki un mājražotāji, kuri būtu gatavi piedalīties pirmajā „Pļaviņu zaļajā gadatirgū”, kas paredzēts 2013. g. 29. jūnijā, aicināti
atsaukties Pļaviņu Tūrisma informācijas centrā (blakus maizes ceptuvei „Liepkalni”) vai
Pļaviņu novada domē.
„Pļaviņu zaļais tirdziņš” tapis projekta
”Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”, ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt un atbalstīt
Zemgales un Ziemeļlietuvas lauku uzņēmējdarbību.
Kontakti:
Pļaviņu tūrisma informācijas centrs - m.
22000981, e-pasts: plavinu_tic@inbox.lv
Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde „Gundega” aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju. Motivācijas vēstuli un CV sūtīt līdz 20.12.2012.
uz e-pastu piigundega@koknese.lv vai
iesniegt Iestādē.
Kontakttālrunis: 26363672.
Lūgums palīdzēt!
Sakarā ar to, ka naktī no 8. uz 9. decembri ugunsgrēkā ir nodarīti zaudējumi
– sadedzis siens trim Kokneses novada
Bebru pagasta zemnieku saimniecībām,
lūdzam atsaukties saimniekus, kuri var
pārdod vai ziedot sienu.
Saimnieku kontakti:
Līga, tel. 26351736 (pietikšot lopbarība dažiem mēnešiem);
Lāsma Gūta, tel. 28769727 (palicis
siens 1 mēnesim).
Kā šo rudens krāšņumu saglabāt,
Kā krāsu maigumu nosargāt?
- Vienīgi fotogrāfijās! (Ārija Āre)
Kokneses bērnu bibliotēkā apskatāmas Aivara Bites fotogrāfijas, kuras papildina Ārijas Āres dzeja.
15. decembrī Iršos („Zemītēs”)
pieņems Ērgļu dziedniece Biruta
Fedotova. Iepriekš pieteikties pa tālruni
26499913.
Mūsu labie darbi ir ceļš uz gaismu,
gaidot Ziemassvētkus. Bebru pamatskolas skolas padome pateicas Ulda Krievāra ģimenei un Mozgu ģimenei par finansiālu atbalstu saldumu paciņu iegādei 5.
– 9. klašu skolēniem. Paldies par sapratni
un dāvināt prieku! Novēlam, lai Ziemassvētku gaišums piepilda visas Jaunā gada
dienas!
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Kokneses novada dome izsludina
pieteikšanos:
AMATS: darba aizsardzības speciālists
IESTĀDE – Kokneses novada dome
DARBA VIETA – pašvaldība
DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku,
nepilns darba laiks ( 20 stundas nedēļā)
PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:
• amatam atbilstoša izglītība (darba aizsardzībā un ugunsdrošībā)
• vēlama pieredze iepriekš minētajā amatā
• labas iemaņas darbā ar datoru un biroja
tehniku;
• valsts valodas prasme;
• teicamas komunikāciju spējas, spēja
patstāvīgi organizēt darbu un strādāt komandā, spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus
nestandarta situācijās, atbildības sajūta un
precizitāte;

• B kategorijas autovadītāja apliecība.
PRETENDENTAM TIEK PIEDĀVĀTS:
• sociālās garantijas;
• labiekārtots dzīvoklis Koknesē
Pretendentiem līdz 20.12.2012. (ieskaitot) personīgi jāiesniedz Kokneses novada
domes kancelejā (2. kabinets, 2. stāvs), Kokneses pagastā, Melioratoru ielā Nr. 1, vai
elektroniskā veidā (dzintra.krisane@koknese.lv) šādi dokumenti:
• pieteikuma vēstule;
• dzīvesgājums (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
• vismaz viena rekomendācija par atbilstību amatam
Papildu informācija pa tālr. (darba laikā)
65133630, 26308385, 65133644, 26435216.

Ziemassvētku akcija
Kokneses peldbaseina apmeklētājiem
(atlaides līdz 50% no 15.12.2012. – 15.01.2013.)
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

No plkst.1600
līdz plkst.1800
50%
50%
50%
50%
50%
25%
25%

No plkst.1800
līdz plkst.2200
25%
25%
25%
25%
25%
25% līdz plkst.2000
25% līdz plkst.2000

Atlaides neattiecas uz abonementiem!
Peldbaseins nestrādās 24., 25., 31. decembrī, 1. janvārī
Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu,
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām līdzjūtību Margaritai
Dindonei, pavadot tēvu mūžības ceļā.
Vecbebru katoļu draudze
Lai paliek ābele, ko iestādīju
Un vārds, ko teicu kādam mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags,
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.
/K. Apškrūma/
Izsakām dziļu līdzjūtību Margaritai
Dindonei, tēvu mūžībā pavadot.
Bebru pagasta represēto
nodaļas biedri

Kā putni aiziet dusēt,
Gar vakara debesu malu,Tā aiziet mūsu mīļie
Uz klusu mūžības salu.
(K. Skalbe)
Dalām bēdu smagumu ar Maiju Bērziņu
un tuviniekiem, pavadot dzīvesdraugu
smiltājā.
Iršu pensionāru padome
Runājiet ar mani klusi,
Saudzīgāk kā citu dienu:
Šodien sirds man pielijusi
Smagāka par sāpi vienu.
/E. Zālīte/
Domās esam kopā ar Ilgu Sīli, māsu
mūžībā pavadot.
Pensionāru padome,
klubiņš “Pīlādzītis”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks Pasākums

Norises vieta

15. decembrī
plkst.12.00
15. decembrī
plkst. 17.00
19. decembrī
plkst 19.00
19. decembrī
plkst. 17.00
20. decembrī
plkst. 11.00
20. decembrī
plkst. 14.00
21. decembrī
plkst. 11.00
21. decembrī
plkst. 14.00
22. decembrī
plkst. 11.00

Bebru
pamatskolā
Kokneses
kultūras namā
Vecbebru PV
zālē
Pērses
pamatskolā
Iršu klubā

22. decembrī
no plkst.14.00
22. decembrī
plkst. 21.00

25. decembrī
plkst. 12.00

26. decembrī
plkst. 14.00
27. decembrī
plkst. 11.00
28. decembrī
plkst. 12.00
2013. gada
1. janvārī
plkst. 01.00
2013. gada
1. janvārī
plkst. 01.00
2013. gada
18. janvārī
plkst. 16.00
un 19.00
2013. gada
26. janvārī
plkst. 16.00
2013. gada
16. februārī

2013. gada
22. februārī
plkst. 19.00

Ziemassvētku pasākums Bebru pagasta pensionāriem
Pašdarbības kolektīvu labdarības koncerts „Eņģeļi pār
Latviju”. Pašdarbnieku balle. Spēlē Marika un Druvis.
Ziemassvētku koncerts. Piedalās Bebru pagasta izglītības
iestāžu pašdarbības kolektīvi un vokālais ansamblis „Bitītes”.
Ziemassvētku pasākums.
Ziemassvētku vecītis uz eglīti aicina pirmsskolas vecuma
bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Ziemassvētku pasākums Bebru pamatskolā.

Bebru
pamatskolā
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, kuri Bebros,
neapmeklē bērnudārzu – „Kaķīša Laķīša Ziemassvētki”.
PII „Bitīte”
Eglīte senioriem. Iepriekš pieteikties līdz 17. decembrim. T. Kokneses
65161811, mob. 29142149 (Janīna).
kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem „SNIDZI, Kokneses
SNIDZI, SNIEDZIŅI...” Par svētku prieku gādās PII
kultūras namā
„Gundega” grupiņas „LĀCĪŠI” bērni un audzinātājas.
Informācija pa t. 26574538.
Ziemassvētku tirdziņš Koknesē.
Kokneses
tirgus laukums
Ziemassvētku balle. Muzicēs grupa „Galaktika” no
Iršu klubā
Rēzeknes. Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana
līdz 20. decembrim. Biļetes cena Ls 3,-. Informāciju par
pasākumu saņemsiet pie kultūras darba organizatores R.
Vaivodes, tel. 26453563. Lūgums galdiņus rezervēt laicīgi!
Nika Matvejeva jaunā koncertprogramma „Vēstules
Kokneses ev.
Dievam” ar Normunda Beļska un Nika Matvejeva
lut. Baznīcā
Ziemassvētku dziesmām. Biļešu iepriekšpārdošana - visās
„Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv, kā arī
stundu pirms koncerta sākuma.
Ziemassvētku eglīte Bebru pagasta represēto nodaļas
Bebru PII
biedriem
„Bitīte”
„Kinopunkts” piedāvā Latvijā ražotu animācijas filmu
Kokneses
programmu „MULTENĪTES SNIEGĀ”. Filmas - Ursus,
kultūras namā
Korida, Gribu redzēt rūķīšus, Zīļuks, Lupatiņi, Dzeguze un
viņas 12 vīri. Ieeja brīva.
Ziemassvētku pasākums pensionāriem.
Iršu pagasta
pārvaldes zālē
Jaungada balle. Spēlē duets Marika un Druvis. Ieeja: Ls 2,-. Kokneses
Pieteikšanās un galdiņu rezervēšana kultūras namā vai pa t. kultūras namā
26574538 līdz 28.12.
Jaungada balle. Spēlē grupa „Nakts ekspresis”. Ieejas maksa: Bebru
Ls 2,pamatskola

Spožas svecīšu gaismiņas eglītē. Bērnības smarža. Prieks, gaišums un nākotnes
sapņi. Šīs noskaņas un emocijas vienmēr
saistījušās ar Ziemassvētku un Jaunā gada
laiku. Laiku, kuru vienmēr cenšamies izdzīvot labestībā un nākotnes cerībās. Lai
šis gaišums paliek arī ikdienā.
Iršu pagasta pārvalde novēl visiem
pagasta iedzīvotājiem gaišus un bagātus
Ziemassvētkus!
Ar prieku un mīlestību lai Jūsu mājās
ienāk Jaunais gads, līdzi nesot gaišus sapņus, cerīgas domas un labu veselību!

Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk,
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!
Priecīgus svētkus un veiksmīgu Jauno
gadu vēl SIA „Kokneses Komunālie
pakalpojumi”!

Ziemassvētku dievkalpojumi
23. decembrī plkst. 15:00 – Vecbebru Sv. Ģimenes Romas katoļu draudzes
baznīcā.
24. decembrī plkst. 19:00 – Kokneses
ev. luterāņu baznīcā.
25. decembrī plkst. 10:00 – Kokneses
ev. luterāņu baznīcā.
24. decembrī plkst. 16:00 – Kokneses
Romas – katoļu draudzes baznīcā.

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas

Jaunā latviešu spēlfilma „Sapņu komanda 1935”.
Ieeja Ls 1,00.

Kokneses
kultūras namā

2012. gada novembra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība.
Reģistrēti 3 jaundzimušie.

Jaunjelgavas amatieru teātra izrāde - Tija Banga,
„SEPTIŅAS VECMEITAS”. Režisors: Kārlis Ližmanis.
Ieeja: Ls 1,-.
Koknesē viesosies Latvijas Šlāgeraptaujas 2012 laureāte grupa „GALAKTIKA” (Rēzekne).
Plkst. 17.00 - KONCERTS. Ieeja: Ls 2,-. Biļešu
iepriekšpārdošana.
Plkst. 21.00 - BALLE. Galdiņu rezervēšana un biļešu
iepriekšpārdošana kultūras nama kasē vai pa t. 26574538
līdz 15.02.13. Ieeja Ls 2,-; balles dienā Ls 3,-.
Nepārspējamā komēdijā divās daļās „Mēs un mūsu sieva”.
Ieejas biļetes cena Ls 3,- un Ls 4,-. Biļešu iepriekšpārdošana
no janvāra.

Kokneses
kultūras namā

Pa mirdzošu staru sargeņģelis
aiznesa dvēseli Debesu kalnā.
/M. Čaklais/

Kokneses
kultūras namā

Kokneses
kultūras namā

Mūžībā pavadīti:
Dace Paulsone (1963. g.);
Monika Brūvere (1919. g.);
Uldis Poišs (1931. g.);
Aija Mārtinsone (1943. g.);
Ermīna Zelma Matvejeva (1914. g.);
Harijs Bērziņš (1951. g.);
Harijs Broders (1940. g.)
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