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Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!

2016. gada 15. DECEMBRIS

Novada domes laikraksts Nr. 81 (368)
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs,
tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
/I.Ziedonis/

Lai Ziemassvētku gaišais prieks ir piepildījums aizejošam gadam un
rosinošs sākums visam jaunajam! Paldies visiem Kokneses novada
iedzīvotājiem, sadarbības partneriem un uzticīgajiem atbalstītājiem
par kopīgi paveikto 2016. gadā!
Laimīgu, veselīgu un veiksmīgu 2017. gadu!
Dainis Vingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs

Koknesieši kopā ar Valsts prezidentu
iededz Ziemassvētku eglīti

Svētki Rīgas pilī. Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni un muzikālā koknesiešu ģimene:
Marija un Ziedonis Vildes ar bērniem Ēriku, Helēnu, Lauru un Annu.

Koknesiešiem Ziedonim un Marijai
Vildēm aizejošais gads bijis
priecīgiem notikumiem bagāts.
Šogad ģimenē piedzima ceturtā
atvasīte – meitiņa Anna, bet
pavisam nesen pēc Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa aicinājuma viņi
piedalījās Ziemassvētku egles
iedegšanas pasākumā Rīgas pilī.
Sarmīte Rode
Toma Kalniņa foto
7. decembrī Rīgas pilī svinīgajā
pieņemšanā pie Valsts prezidenta
un uz Ziemassvētku egles iedegšanu ieradās Latvijas Pašvaldību
savienības izvirzītas 20 ģimenes no
dažādiem Latvijas novadiem. Šajās
ģimenēs aug trīs līdz deviņi bērni,
arī aizbildnībā esoši bērniņi un

audžubērni. Visas ģimenes vieno
arī aktīva iesaistīšanās sava novada sabiedriskajā dzīvē. Mariju un
Ziedoni Vildes un viņu trīs vecākos bērnus Ēriku, Helēnu un Lauru
koknesieši iepazinuši kā muzikālu
ģimeni, kas ar prieku muzicē dažādos novada rīkotajos pasākumos.
Arī mazā Anna, kad paaugsies, noteikti būs viņu pulkā!
„Ģimene ir ļoti sirsnīga, izpalīdzīga, gādīga un atsaucīga. Lai
mums vairāk šādu ģimeņu!” – teic
Baiba Tālmane, Kokneses novada
Sociālā dienesta vadītāja.
„Mēs jutāmies ļoti pagodināti
un priecīgi satraukti par šo
ielūgumu.
Paldies
Kokneses
novada domei par mums izrādīto
cieņu, iesakot Latvijas Pašvaldību

savienībai mūs dalību šajā pasākumā,” teic Marija un Ziedonis
Vildes.
Svinīgā pieņemšana Rīgas pilī
iesākās ar Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu, pateicoties
ģimenēm, kuras neskatoties uz
ikdienas rūpēm un pienākumiem,
daudz dara apkārtējo cilvēku un
novada labā.
„Patīkami pārsteidza brīvā un
sirsnīgā gaisotne, kā arī prezidenta
un viņa kundzes viesmīlība un
vienkāršība. Pasākums bija gan
svinīgs, gan ar dziesmām un rotaļām piepildīts. Brīnišķīgu svētku sajūtu radīja mūziķu apvienības „Brīnumskapis” sniegtais
koncerts. Katra ģimene līdzi bija
atvedusi pašu darinātu rotājumu

Ziemassvētku eglei. Ingus Ulmanis, mūziķis no „Brīnumskapja”,
aicināja rotājumus iekārt eglītes
zaros. Tas bija emocionāls mirklis, kad Raimonds Vējonis ar kundzi ar katru personīgi aprunājās.
Mums pajautāja, cik liela ir mūsu
jaunākā meitiņa. Atbildējām, ka
Annai jau ir vienpadsmit mēneši.
Patiesībā mēs sajutāmies kā maza
ģimene, jo mūsu vidū bija vairākas
deviņu bērnu ģimenes, kurās bērni cits par citu bija mazāki,” stāsta
Ziedonis.
Pie izgreznotās svētku egles
tika pasniegtas dāvanas un notika
fotografēšanās kopā ar Valsts prezidentu un viņa kundzi Ivetu Vējoni.
Turpinājums 10.lpp. »»»

Esiet sveicināti 2016. gada
nogalē! „Kokneses Novada Vēstis” šogad beidzamo reizi dodas
ceļā pie jums, ceļasomā nesot
labus vēlējumus un priecīgus
notikumus, jo decembris ir laiks,
kad mūsu domām piemīt brīnumains spēks – tās piedzimst par
vārdiem, kas gluži kā sniegpārslas siltā segā ietin zemi, gulst uz
egļu zariem, atver sirds durvis
mīlestībai. Un arī man gribas
pateikt lielu paldies šajā gadā
sastaptajiem rakstu varoņiem
par uzticēšanos. Katru tikšanos
esmu uztvērusi kā dāvanu, jo
ikviens dzīvesstāsts darījis mani
dvēselē bagātāku un stiprāku.
Paldies visiem, kuri ar prieku
ir palīdzējuši avīzes tapšanā, lai
mēs visi kopā rakstītu sava novada stāstu lielajā Latvijas grāmatā.
Šajā mēnesī Likteņdārzā topošās sabiedriskās ēkas pamatos
iemūrēja laika kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Vai esam padomājuši kāds būtu
mūsu katra nākotnes vēstījums?
Par to aizdomāties lika sirsnīgā
tikšanās Bebru pagasta bibliotēkā Vilnim Plūmem veltītās
Lindas Šmites grāmatas „Vīrs ar
Nameja gredzenu” atvēršanas
svētkos.
Šajā numurā turpinām stāstīt
par novada cilvēkiem, kuriem ir
svarīga piederība vietai, kur ir
viņu mājas. Atskatāmies, kā Latvijas valsts dzimšanas dienā suminājām jaunos Kokneses Goda
pilsoņus. „Es gribu katru dienu
nodzīvot pilnvērtīgi un to iemācīt saviem bērniem,” sarunā par
Ziemassvētkiem un paveikto šajā
gadā teic Lāsma Ruža-Riekstiņa,
Ģimenes Krīzes centra „Dzeguzīte” direktore. Tik aizkustinošs
bija viņas stāsts par Eņģeļu pastu
– šajā svētku mēnesī uz „Dzeguzīti” pie vecļaudīm ik dienu
ceļo vēstules ar mīļiem apsveikumiem, kas apliecina - mēs ikviens varam kļūt cits citam par
eņģeli un dāvāt tik daudz prieka!
Tāda sajūta bija arī 10. decembra
vakarā Kokneses kultūras namā
labdarības koncertā „Eņģeļi pār
Latviju”.
Ziemassvētki ir dāvanu laiks.
Lai mums izdodas pašiem sev
uzdāvināt to mierpilno laimes
sajūtu, ar kuru piepildīt visas
Jaunā gada dienas!
Sarmīte Rode
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2016.gada 30.novembrī novada dome NOLĒMA:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu (informācija
mājas lapā www.koknese.lv )
1.2. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses novada domes arhīva darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv )
2. Pieņemt zināšanai pašvaldības
aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs”
direktores Dainas Liepiņas sagatavoto informāciju par tūrisma attīstību
Kokneses novadā (informācija mājas
lapā www.koknese.lv )
3. Pieņemt zināšanai pašvaldības
aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs”
direktores Dainas Liepiņas sagatavoto informāciju par aģentūras finansiālo darbību 2016.gada trīs ceturkšņos (informācija mājas lapā www.
koknese.lv )
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par Kokneses apvienotās pašvaldību
būvvaldes darbu (informācija mājas
lapā www.koknese.lv )
5.1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu aprēķinu Kokneses novada
apvienotās pašvaldību
būvvaldes
uzturēšanas izmaksu segšanai 2017.
gadam (informācija mājas lapā www.
koknese.lv )
(Savstarpējo norēķinu uzturēšanas izmaksu aprēķinam izmanto
pirms plānojamā perioda apstiprināto
budžetu un iedzīvotāju skaitu.)
5.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu,
Neretas, Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldībām.
5.3. Atbilstoši Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 45. un 46. pantam
Pļaviņu, Neretas, Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldības slēdz deleģēšanas līgumu ar Kokneses novada
domi.
5.4. Gadījumā, ja tiek paplašināts
darba apjoms un funkcijas, būvvaldes

uzturēšanas izmaksas var tikt palielinātas.
5.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kokneses novada domes
priekšsēdētājam Dainim Vingrim.
6. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses novada bāriņtiesas
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv )
7.1. Uzsākt Kokneses novada attīstības programmas 2013. - 2019.
gadam Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizāciju;
7.2. Uzdot Kokneses novada domes Attīstības nodaļai aktualizēt
Kokneses novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam Rīcības
plānu un Investīciju plānu līdz 2017.
gada 24.janvārim.
7.3. Lēmumu par aktualizācijas
uzsākšanu 5 darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Zemgales plānošanas
reģionam.
8.1. Apstiprināt ikgadējo pārskatu par Kokneses novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.2019.gadam īstenošanu 2015. gadā.
8.2. Publicēt paziņojumu „Par ikgadējā pārskata par Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.
- 2037.gadam un attīstības programmas 2013. - 2019.gadam īstenošanu
2015. gadā apstiprināšanu” Kokneses
novada domes tīmekļa vietnē www.
koknese.lv un vietējā avīzē „Kokneses
Novada Vēstis”.
8.3. Publicēt sagatavoto pārskatu Kokneses novada domes tīmekļa
vietnē www.koknese.lv.
8.4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kokneses novada domes Attīstības nodaļa.
9.1. Piedalīties biedrības “Dau-

gavas savienība” mērķprogrammas
projektu konkursā un iesniegt projekta „Velna pagrabiņa pieejamības
uzlabošana” (turpmāk – Projekts)
iesniegumu.
9.2. Projekta kopējas izmaksas
ir 908,00 EUR tajā skaitā biedrības
“Daugavas savienība” finansējums
700,00 EUR un Kokneses novada domes līdzfinansējums 208,00 EUR.
9.3. Par projekta vadītāju nozīmēt
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļas projektu vadītāju Martu Utāni, T.65133636, mob. 27298666, epasts: marta.utane@koknese.lv .
10.1. Piedalīties kā vadošais partneris kopā ar Pļaviņu novada domi,
Ušaču rajona pašvaldību un Rokišķu
tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas
centru Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
2014 - 2020 ar kopīgu projektu tematiskajā aktivitātē “Vietējās kultūras
veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana”.
10.2. Uzsākt projekta iesnieguma
gatavošanu, piesaistot speciālista ārpakalpojumu.
10.3. Slēgt trīspusēju līgumu ar
piesaistīto speciālistu un Pļaviņu novada domi, dalot uz pusēm projekta
iesnieguma sagatavošanas izmaksas
1865,00 EUR (viens tūkstotis astoņi
simti sešdesmit pieci euro 00 centi)
apmērā.
10.4. Paredzētās izmaksas 932,50
EUR (deviņi simti trīsdesmit divi
euro 50 centi) apmērā segt no Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.
11. No pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
piešķirt Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzei, reģ. Nr.
90000302022 , 1416,00 EUR baznī-

cas atjaunošanas darbu tehniskā projekta izstrādei.
12. Jautājuma „Par saistošo noteikumu „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu” apstiprināšanu” izskatīšanu atlikt.
13.1. Piešķirto papildus mērķdotāciju 5072,00 EUR apmērā sadalīt
sekojoši:
Izglītības
iestāde

Iedalītā
mērķdotācija

Bebru
3737
pamatskola
Pērses
1235
sākumskola
KOPĀ
5072

Tai skaitā
sadalījumā pa EKK
Darba
Atalgodevēja
jums
VSAOI
1119
1210
3024
713
1080

255

4104

968

13.2. Samazināt Bebru pamatskolas un Pērses sākumskolas pedagogu
finansējumu no pašvaldības budžeta
2016.gadam sekojoši:
Izglītības
iestāde

Tai skaitā
Samazisadalījumā pa EKK
nāmais
Darba
finan- Atalgodevēja
sējums
jums
VSAOI
kopā
1119
1210
3737
3024
713

Bebru
pamatskola
Pērses
1235
sākumskola
KOPĀ
5072

1080

255

4104

968

14.1. Veikt izpēti un apsekošanu
potenciālo ūdens padeves un kanalizācijas sistēmas individuālo dzīvojamo māju pieslēgumam pie potenciālā
centrālā ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas, Kokneses pagasta centra individuālo dzīvojamo māju teritorijā
no autoceļa A6 pa Zemeņu ielu līdz
dzelzceļa sliedēm un no 1905.gada
ielas pa Dzeņu ielu līdz Zemeņu ielai.
14.2. Slēgt Uzņēmuma līgumu
par šī lēmuma 1. punkta izpildi paredzot apmaksu 2700,00 EUR (divi
tūkstoši septiņi simti euro 00 centi)

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
15.1. Komandēt Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini
Vingri Zemgales plānošanas reģiona
organizētajā pieredzes apmaiņas vizītē uz Somiju no 2016.gada 7. līdz
10.decembrim (ieskaitot).
15.2. Domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra komandējuma laikā no
2016.gada 7.decembra līdz 2016.gada
10.decembrim (ieskaitot) domes
priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Reinbergam.
16. No pašvaldības budžeta
apmaksāt četru jaunu āra tualešu uzstādīšanu pie pašvaldībai piederošas
daudzdzīvokļu mājas Parka ielā 5,
Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
17.1. Slēgt vienošanos ar SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”
pilnvarnieku - valdes locekli Ilmāru Britānu par 2016.gada 8.janvārī
noslēgtā Pilnvarojuma līguma Nr.1
izbeigšanu pirms termiņa – ar 2016.
gada 30.decembri, pusēm vienojoties.
17.2. Izsludināt pieteikšanos uz
SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” pilnvarnieka - valdes locekļa
amatu.
Nākošā Kokneses novada domes
sēde notiks 2016.gada 28.decembrī
plkst. 14.00 novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā un tajā tiks izskatīti šādi
pamatjautājumi:
1)Par sporta darbu novadā.
2) Par pašvaldības aģentūras
“Kokneses Sporta centrs” finansiālo
darbību trīs ceturkšņos.
3) Par Aizkraukles novada sporta
skolas darbu.
Sagatavoja domes sekretāre
Dzintra Krišāne

Noslēdzies trešais biznesa ideju konkurss iedzīvotājiem
„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”
Lai atbalstītu un motivētu novada
iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā, no
2016.gada 3.oktobra līdz 31.oktobrim
Kokneses novada dome organizēja pieteikumu iesniegšanu trešajam biznesa
ideju konkursam iedzīvotājiem „Esi
uzņēmējs Kokneses novadā!’’.
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
Pavisam kopā tika iesniegti četri
pieteikumi. Konkursa pieteikumus
izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras
sastāvā bija Kokneses novada domes

pārstāvji, uzņēmēji, domes deputāti
un uzņēmējdarbības konsultants.
Savas iesniegtās biznesa idejas
konkursa dalībnieki 17.novembrī
prezentēja vērtēšanas komisijai.
Andrejs Česlis iesniedza ideju par
svaigi spiestu citrusaugļu sulu tirdzniecību Kokneses sporta centrā, Jānis Martinsons vēlas piedāvāt atpūtas braucienu ar laivu pa Pērses un
Daugavas upi, piedāvājot koka laivu
nomu, kā arī gida pakalpojumus,
Edgars Miglāns plāno izveidot “GarāžMuzeju” Koknesē, savukārt Evita
Briņķe vēlas piedāvāt gan Kokneses,
gan apkārt esošo novada iedzīvo-

Sagatavots ikgadējais pārskats par
Kokneses novada attīstības programmas
īstenošanu 2015. gadā
Aicinām iedzīvotājus iepazīties
ar Kokneses novada domes Attīstības
nodaļas sagatavoto ikgadējo pārskatu par Kokneses novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.2019.gadam īstenošanu 2015.gadā.
Tajā ir atspoguļoti Kokneses novada
domes 2015.gadā paveiktie darbi un
īstenotie projekti saistībā ar novada attīstības programmas investīciju
plānā ietvertajām aktivitātēm. Šis ir
trešais pārskats par attīstības prog-

rammas izpildi, tāpēc ir iespējams izvērtēt Kokneses novada attīstību trīs
gadu periodā.
Kopumā pārskatā sniegts vairāk
kā 50 uzraudzības rādītāju salīdzinājums, kā arī analizēta Kokneses novada ekonomiskā attīstība uz kaimiņu
pašvaldību fona.
Pārskats pieejams Kokneses novada domes Attīstības nodaļā un
novada mājaslapā www.koknese.lv
sadaļā Pašvaldība – Attīstības plānošanas dokumenti

tājiem iespēju nomāt piepūšamās
atrakcijas, kā arī piedāvāt hēlija balonus pasākumiem, dažādojot izklaides un nozīmīgu notikumu svinēšanas tradīcijas.
Izvērtējot visas idejas, konkursa
vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu 1.vietu un finansējumu 1500,00
eiro apmērā piešķirt Evitai Briņķei,
2.vietu un naudas balvu 1000,00 eiro
apmērā piešķirt Edgaram Miglānam,
savukārt 3.vietu un naudas balvu
700 eiro ieguva Jānis Martinsons.
Visiem konkursa dalībniekiem komisija nolēma piedāvāt apmaksātas
individuālas konsultācijas piecu

Vecbebru Profesionālā
un vispārizglītojošā
internātvidusskola
rīko izsoli šādam
autotransportam:
Vieglā pasažieru
automašīna VW Passat,
1992.gads,
sākotnējā cena 70,00 EUR
Automašīna UAZ 330301
(kravaskaste), 1986.gads,
sākotnējā cena 500,00 EUR
Izsole notiks 2016.gada
22.decembrī plkst.10.00 skolas
telpās. Informācija pa tālruni
26593960.

stundu apmērā pie uzņēmējdarbības
konsultantes Ievas Kornes, lai rūpīgi
izvērtētu savas idejas tālāko attīstību
un saņemtu profesionāla speciālista
ieteikumus, kas ļautu pilnveidot ideju un uzsākt uzņēmējdarbību.
Kokneses novada dome izsaka lielu pateicību visiem konkursa
dalībniekiem, kuri iesniedza savas
iecerētās biznesa idejas, no kurām
visas ir ļoti vērtīgas un nepieciešamas turpmākai novada attīstībai.
Paldies arī vērtēšanas komisijai par
ieguldīto laiku un darbu pieteikumu
vērtēšanā.
Aicinām visus iedzīvotājus,

kuriem ir izlolota sava ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi
pašvaldības informācijai novada
mājaslapā www.koknese.lv un avīzē
„Kokneses Novada Vēstis”, lai laikus
sagatavotu un iesniegtu pieteikumu
nākamā gada biznesa ideju konkursam. Kokneses novada dome ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas Kokneses novadā, lai sekmētu
novada ekonomisko izaugsmi un
nodrošinātu iedzīvotājiem patīkamu
un kvalitatīvu dzīves vidi.
Vēlam visiem konkursa dalībniekiem īstenot savas idejas un sasniegt
nospraustos mērķus!

Atgādinājums suņu un kaķu īpašniekiem
Kokneses novada Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa atgādina:
„Mājdzīvnieku īpašnieki var savus
mīluļus vest pastaigā pa Kokneses
ielām un citām sabiedriskām vietām, izņemot Kokneses bērnu laukumu Blaumaņa ielā. Ja suns vai kaķis
nokārto savas dabiskās vajadzības,
mājdzīvnieka ekskrementi ir jāsavāc
un jāizmet tuvākajā atkritumu urnā.
Tas noteikts 2010.gada 29.septembra
Saistošajos noteikumos nr.19 „Kokneses novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”, 3.3. Par ielu, apstādījumu, zālāju un citu sabiedrisko vietu,

kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piemēslošanu, ja to izdara
mājdzīvnieks (suns, kaķis, u. tml.) un
īpašnieks to nesavāc, dzīvnieka īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 15 eiro.
Vienlaicīgi atgādinām - pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 491 ”Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”: sunim,
kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu
pirms 2017. gada 1. janvāra, jāimplantē mikroshēma un Latvijas datu
centrā jāreģistrē līdz 2017. gada 1.
janvārim.
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KOKNESES NOVADA DOME (reģ.Nr.LV90000043494)
IZSLUDINA PIETEIKŠANOS:
AMATS: Valdes loceklis
UZŅĒMUMS – SIA “ Kokneses Komunālie pakalpojumi”
DARBA VIETA – Kokneses pagasts, Kokneses novads
DARBA LAIKS – uz pieciem gadiem
PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:
1) Atbilstība likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 37.panta otrās daļas
prasībām;
2) Augstākā izglītība;
3) Vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;
3) Vēlams serti ikāts māju apsaimniekošanā;
4) Vēlama pieredze komunālo pakalpojumi sniegšanas
organizācijas jomā;
5) Vēlama pieredze iestādes vai struktūrvienības inanšu
līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
6) Labas datora lietošanas prasmes (MS Of ice
programmas);
7) Augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes iemaņas,
prasme strādāt komandā, emocionāla stabilitāte;
8) Analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme
pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
9) Spēja pastāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un
uzņemties atbildību par to izpildi;
10) Prasme pastāvīgi vadīt kolektīvu, piemērojot racionālas
darba organizācijas principus;
11) Valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Vēlamas
svešvalodas prasmes.
12) Vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība.
PRETENDENTAM TIEK PIEDĀVĀTS:
atbildīgs darbs stabilā uzņēmumā
kvali ikācijai un darba rezultātiem atbilstošs atalgojums,
veselības apdrošināšana un citas sociālās garantijas
iespēju iegūt jaunas zināšanas un apgūt jaunas prasmes
Pretendentiem līdz 2016.gada 16.decembrim plkst. 14.00
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)
redzējums par SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos
divos gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un
risinājumiem
kontaktinformācija par personām no pēdējām trīs darba
vietām, kas var sniegt rekomendācijas
Izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāuzrāda
darba intervijas laikā.
Papildu informācija pa tālr. 65133641; 26435216

Dzīvokļa izsole
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tai piederošu nekustamo īpašumu - trīs istabu dzīvokli renovētā mājā 71,7 m2 ar kadastra Nr.
32609000539 „Liepas”-7, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā. Izsoles
sākumcena 3130,00 euro (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).
Lai piedalītos Objekta izsolē līdz
2016.gada 19.decembra plkst.10.00
ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 30,00
euro, nodrošinājuma naudas 313,00

euro nomaksu un izziņu, ka nav
nodokļu parādu Kokneses novadā. Objekta izsole notiks 2016.gada
20.decembrī pkst.10.000 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā
(sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties internetā pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes administrācijas
ēkas 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta
apskati iepriekš saskaņot pa tālruni
65128575.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Likteņdārzā iemūrēts vēstījums
nākotnei

arhitektūru. Ēka tiek veidota kā „kalns”
jeb tilta sākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – tautas ceļu no
pagātnes uz nākotni. Jumts kalpos kā
pastaigu vieta un skatu laukums. „Saturs un arī ēkas forma netieši runā par
došanos uz priekšu - augšup, par sākumu kaut kam, kas būs nākotnē,” teic
SIA „Arhis Arhitekti” vadītājs Andris
Kronbergs.
„Kokneses fonds” valdes
priekšsēdētāja Valda Auziņa informē: „Ēkas pirmā posma būvniecībai Latvijas valsts piešķīrusi
līdzekļus 110 000 eiro apmērā,
savukārt 60 000 eiro ziedojis Vācijā dzīvojošais latvietis Gaidis
Graudiņš. Šogad valdība sabied-

2. decembrī Likteņdārzā topošās
sabiedriskās ēkas pamatos svinīgi
iemūrēja laika kapsulu ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm.
Kokneses Novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Svinīgajā ceremonijā piedalījās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards,
Latvijas Republikas Saeimas deputāts
Imants Parādnieks, „Kokneses fonda”
dibinātāji Vilis Vītols un Māra Zālīte,
„Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, Latvijas politiski
represēto apvienības (LPRA) vadītājs
Gunārs Resnais un Kokneses novada
politiski represētie, Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris,
SIA „Arhis Arhitekti” pārstāvji Edijs
Levins un Andis Alksniņš, kā arī vērienīgā darba veicēji - SIA „RRKP
būve” pārstāvji. Pirms ceremonijas
klātesošie, ar labām domām un ticību
iecerētajam, parakstījās dzejnieces un
dramaturģes, „Kokneses fonda” padomes locekles Māras Zālītes uzrakstītajā
vēstījumā.
„Ar šo notikumu sākas jauns attīstības posms Likteņdārzā, kas iecerēts
kā kopīga tautas dāvana Latvijai tās
simtgadē,” – atklājot ceremoniju, sacīja
„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra: „Esmu pārliecināts, ka šī sabiedriskā ēka būs vieta, kur dzims jaunas
idejas, kā mūsu Latvijai attīstīties, lai tā
pastāvētu vēl daudzus simtus gadu. Arī
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir radusi iespēju sniegt
savu ieguldījumu Likteņdārza tapšanā.”
Savus vēlējumus jaunās sabiedriskās
ēkas tapšanā izteica arī LPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais un Saeimas
deputāts Imants Parādnieks. Tas bija

ei
s nākotn
Vēstījum
kā laiks – no pagātnes, apskalodama
plūst
ava
s likteņupe Daug

Mūsu tauta
tagadnes mirkli, lai plūstu tālāk uz nākotni.
Daugavas plūdums. Tas saka
Nerimtīgs un nedalāms ir gan laika, gan
tne izriet cita no citas, un pastāv
mums priekšā, ka pagātne, tagadne un nāko
vienīgi savstarpējā atkarībā.
pastāvēšanas otro gadsimtu.
2018. gada 18. novembrī Latvija uzsāks savas
.
dienu
gada
simto
Mēs svinēsim Latvijas valsts
jai.
Likteņdārzs būs mūsu mīlestības dāvana Latvi
gadsimtā zudušās latviešu
20.
īgajā
nežēl
sim
pulcē
šeit
mēs
Simboliskā veidā
sim tās kopā, pieminēsim, un tās
dvēseles. No visām pasaules malām mēs sauk
vairs nebūs zudušas.
akāmi dārgi latvieši maksājuši
Likteņdārzā mēs skaudri sajutīsim, cik neizs
.
par brīvību un savas valsts neatkarību
s aizmirst, ka par spīti pārLikteņdārzs, tiekdamies pretī saulei, neļaus mum
m varām. Visos laikos, visur un
spēkam, latvieši nekad nav padevušies svešā
gars. Pretestības kustība, mainot
vienmēr dzīvs bijis brīvības un pretošanās
i tiecoties pretī brīvības saulei.
formas un līdzekļus, pastāvējusi vienmēr, tauta
u mūsu jaunatnei, dos jauvērtīb
Likteņdārzs palīdzēs izprast Latvijas valsts
nu spēku to sargāt un pilnveidot.
ir apliecinājums tautas spēŠī būs Dzīvības sala. Ziedošs un zaļojošs dārzs
kam un spējai atjaunoties.
pēc brīvas gribas un labāko
Mēs, apakšā parakstījušies, esam strādājuši kopā
nodomu vadīti.
iecere, un mēs esam likuši stipMūs bija pulcējusi un iedvesmojusi vērienīga
rus pamatus tās piepildījumam.
ticība šī darba nozīmībai.
Mūs ir vienojis mērķtiecīgs darbs, un spārnojusi
mās paaudzes.
nāka
nās
turpi
to
iesāk
Mēs paliekam cerībā, ka mūsu
s cauri laikiem.
ziedē
un
augs
zs,
ņdār
Likte
s
tauta
Mēs ticam, ka mūsu
kā šis dārzs, un
tāpat
ziedēs
Mēs ticam, ka mūsu Latvijas valsts augs un
kops.
un
s
vienmēr būs, kas par to priecāsies, to mīlēs, sargā
saviļņojošs brīdis, kad Daugavas krastā
skanēja dzejnieces Māras Zālītes nolasītais nākotnes vēstījums.
Jaunās sabiedriskās ēkas pamatos laika kapsulu iemūrēja VARAM
ministrs Kaspars Gerhards, „Kokneses fonda” pārstāvji Vilis Vītols, Māra
Zālīte, LR Saeimas deputāts Imants
Parādnieks, PPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais, Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, SIA
„RRKP būve” vadītājs Aigars Kalniņš,
arhitekti Edijs Levins un Andis Alksniņš.
Sabiedriskā ēka izcelsies ar unikālu

riskās ēkas pabeigšanai, kas iecerēta
2017. gadā, piešķīrusi 520 000 eiro. Ēkā
plānotas divas multifunkcionālas zāles
konferencēm, pasākumiem un koncertiem, kafejnīca un citas telpas, kas dos
iespēju pulcēt apmeklētājus un pasākumu rīkotājus visa gada garumā.”
Šobrīd „Kokneses fonds” turpina
vākt līdzekļus būvniecības turpināšanai. Līdz 2018. gadam plānots pabeigt
daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku,
virtuālo Piemiņas ēku (digitālo taku),
amfiteātri, Lielo kalnu un Likteņdārza
draugu aleju, ko veido bruģakmeņi ar
iegravētiem ziedotāju vārdiem.

Izstāde Kokneses novada domē “Hanzas savienība mūsdienās”
Kokneses novada domes 1.stāva
vestibilā apskatāma izstāde „Hanzas
savienība mūsdienās”, kura tapusi
projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai
sadarbībai” ietvaros, iesaistoties projekta partneriem.
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļa
Izstādes mērķis ir iepazīstināt
vietējos iedzīvotājus un citus interesentus ar visām mazajām Hanzas
pilsētām, kuras apvienojušās ko-

pīgā projektā, un sniegt
ieskatu katras pilsētas
unikālajā piedāvājumā,
apliecinot, ka Hanzas savienība pilnvērtīgi pastāv
arī mūsdienās.
Izsakām lielu paldies Limbažu, Pārgaujas un Kuldīgas novadu
pašvaldībām, Cēsu Kultūras un tūrisma centram, Valmieras pilsētas
pašvaldībai, projekta partneriem
no Igaunijas - Pērnavas un Vīlandes
pilsētām, kā arī projekta vadošajam
partnerim Gotlandes tūrisma attīs-

tības aģentūrai “Inspiration Gotland” par atsaucību izstādes tapšanā. Aicinām iedzīvotājus izmantot
iespēju un apmeklēt izstādi līdz
gada beigām.
Izstādes aprīkojums iegādāts
projekta ietvaros par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas
2014.-2020.gadam finansējumu.
Vairāk par projektu iespējams

uzzināt www.koknese.
lv/?s=542
Sekojiet līdzi aktualitātēm arī projekta
Facebook lapā www.
facebook.com/ExploreHANSA/
Projekta mājaslapa www.hanse.org/en/
ExploreHANSA/
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LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15
biznesa inkubatoros visā Latvijā

Š.g. 1.decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA) 14
reģionālajos biznesa inkubatoros
visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo
industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un
inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīstot Latvijas
ekonomiku, gan veicinot reģionālo
izaugsmi.
„Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanas
posmiem. Lai atbalstītu komersantus tieši uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē, biznesa inkubatoru
programmas ietvaros radīta augsti
kvalitatīva, visos Latvijas reģionos vienlīdzīga inkubācijas vide.
Šī atbalsta programma ir efektīvs
veids uzņēmējdarbības uzsākšanas
aktivizācijai, īpaši reģionos. Biznesā parasti visgrūtākais ir sākums,
kad ne reti pietrūkst zināšanu,
pieredzes un finanšu. Biznesa inkubatoru atbalsts ļaus jaunajiem
uzņēmumiem ātri un sekmīgi iziet
cauri šim starta posmam, lai tālāk
jau paši spētu veiksmīgi attīstīties,
augt un dot pienesumu Latvijas
tautsaimniecībai,” norāda ministru prezidenta biedrs, ekonomikas

ministrs Arvils Ašeradens.
Inkubatoru mērķis ir atbalstīt
jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un
attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei
nepieciešamo vidi, konsultācijām,
apmācībām un pasākumiem par
vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un
grantu līdzfinansējumu.
LIAA direktors Andris Ozols:
„Neviens vairs nešaubās par to, ka
Latvijas nākotne ir inovatīva, eksportspējīga uzņēmējdarbība, kas
spēs nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamās darbavietas visā valstī,
stabilu labklājību un drošību par
nākotni. Lai šī nākotne pienāktu
iespējami drīzāk, nenovērtējami
svarīga ir palīdzība ne tikai jaunas
uzņēmējdarbības sākšanai, bet arī
jau esošās attīstīšanai. Tāpēc visos piecpadsmit LIAA izveidotajos
biznesa inkubatoros tiks nodrošinātas visplašākās iespējas gan attīstīt savu ideju, gan iegūt vērtīgas
praktiskas konsultācijas.”
Jaunajā inkubatoru programmā
ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji
var testēt savas biznesa idejas un
saņemt konsultācijas. Katrā bizne-

sa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan
pirmsinkubācijas procesā, gan arī
pēc uzņemšanas inkubatorā var
strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.
Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu
un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no
pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators
attiecīgi nosegs otru pakalpojuma
vērtības daļu.
Projektus var pieteikt LIAA
mājas lapā, kādā no 15 biznesa inkubatoriem (pilns inkubatoru kontaktu saraksts pieejams www.liaa.
gov.lv), kā arī, sūtot pa pastu uz
LIAA centrālo biroju Rīgā, Pērses
ielā 2. Informācija par pieteikšanās
kārtību inkubatorā un cita informācija pieejama LIAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv .
LIAA Biznesa inkubatori tiek
finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.
Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību
nodaļa
Tālrunis: 67039472

Latvija manā sirdī
Novembrī ir Latvijas dzimšanas diena,
tāpēc Valodas un mākslas MK mācību
priekšmetu mēnesi Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā
organizējām ar nosaukumu “Latvija
manā sirdī”.
Aija Kārkliņa,
Valodas un mākslas metodiskās
komisijas vadītāja
Mācību priekšmetu skolotāji
aicināja piedalīties 5 pasākumos.
Pirmajā novembra nedēļā vizuālās mākslas skolotājas izlika bērnu
darbu izstādi “Latvijas krāsas”, kas
priecēja katru skolā ienākošo cilvēku. Otrajā nedēļā skolotāja Maruta
Urga aicināja uz stundu angļu valodā, lai dalītos pieredzē mācību procesa organizēšanā apvienotajā klasē
un interaktīvo materiālu izmantošanā mācību stundā. Īpaši Latvijas dzimšanas dienai veltītajam
pasākumam gatavojās skolotājs R.
Krieviņš ar skolēniem, lai priecētu
ar muzikāliem priekšnesumiem. 24.
novembrī notika ikgadējais izteiksmīgās runas konkurss, kurā skolēni
izpildīja tikai latviešu autoru rakstītos dzejoļus. Izteiksmīgās runas
konkursa pirmo vietu ieguvēji Beāte Avotiņa, Elīna Nesvate un Sandis Salenieks gatavosies piedalīties
izteiksmīgās runas konkursā Lažā.
29. novembris skolā bija Valodas un mākslas MK mācību priekšmetu mēneša pēdējā pasākumu
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SIA „EIDZ transports” –
viens no labākajiem
uzņēmumiem Zemgalē

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Dzintars un
Ilze Višķeri apbalvošanas ceremonijā.

25. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē pirmo reizi godināja Zemgales reģiona krietnākos uzņēmējus.
Atbilstīgi nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības
padome, katra no divdesmit divām
Zemgales plānošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām izraudzīja
vienu titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” ieguvēju. Kokneses novadā ar šo titulu novērtēts Dzintara
Višķera vadītā uzņēmuma "EIDZ
transports” darbs. No pagājušā gada
uzņēmums veic arī pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus.
Atzinību varēja saņemt vidējo un
mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības
teritorijā. Pretendentiem nedrīkst
būt nodokļu vai nodevu parādu, kā
arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.
Godināšanas ceremonijā katrs

nominants saņēma diplomu, 500
eiro naudas balvu un īpašu piemiņas zīmi, uz kuras attēlots pasākuma
idejiskais simbols – vējdzirnavas.
Pasākumā Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris, pasniedzot balvu Dzintaram un Ilzei
Višķeriem, pateicās par SIA „EIDZ
transports” ieguldījumu novada
uzņēmējdarbības attīstībā. Pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka Dzintars
Višķers, neraugoties uz darbu uzņēmumā un rūpēm par lielo ģimeni,
vienmēr ir atsaucīgs sadarbībai ar
pašvaldību un tās iestādēm, kā arī
aktīvi iesaistās sporta pasākumos.
Uz pasākuma vadītāja Dīva Reiznieka jautājumu, kas rosina darboties
sabiedrības labā, Dzintars Višķers
jokojot atzina, ka tā ir pārāk liela
brīvā laika esamība!
Novēlam, lai arī turpmāk izdodas apvienot ikdienas darbu ar vēlmi
palīdzēt citiem!

„Kultūras mantojuma”
zīme biedrībai „Baltaine”

diena. Skolēni kopā ar skolotājām
A. Brigaderes lugas “Sprīdītis” uzvedumam gatavojās visu novembra mēnesi. Šajā dienā skolā bija
vairāki Sprīdīši, Lienītes, pamātes,
vecmāmiņas, ķēniņi, jo katra klase
gatavoja priekšnesumā fragmentu
no šīs lugas. Ar Sprīdīša dzīvi pie
pamātes mūs iepazīstināja 5.,7., 6.
klase. Kā Sprīdītim veicās ar vēju
sargāšanu pie Vēja mātes, mums
parādīja 2., 3. klase. 6.a klases zēni
Sprīdīša cīņu ar milzi attēloja angļu
valodā. Arodklašu skolēni ļāva izsekot Meža mātes un Sprīdīša sarunai. 8.,9.a klases audzēkņi atveidoja

notikumus, kas risinājās pie Sīkstuļa. Kā Sprīdītim veicās cīņā ar velnu
ķēniņa pilī, parādīja 5., 7.a klases
bērni. Princeses Zeltītes un Sprīdīša
mīklu minēšanas skatu tēloja 1., 4.
klase. Lugas noslēgumu – Sprīdīša
atgriešanos mājās vērojām 8.,9. klases skolēnu dramatizējumā. Izrāde
noslēdzās, visiem dziedot I. Kalniņa
dziesmu “Piena ceļš”.
Paldies par atsaucību, radošumu un spēju ieinteresēt audzēkņus skolotājiem: A. Vingrovskai,
S. Baltcerei, V. Lakšai, M. Urgai, R.
Krieviņam, J. Rotkājai, V. Zariņai,
L. Bešmenovai.

2016. gada 10. novembrī notika
ikgadējā zīmes "Latviskais Mantojums" komisijas sēde, kurā, piedaloties kultūras un vēstures mantojuma ekspertiem, zīmi piešķīra 19
saimniecībām. Kultūras zīme "Latviskais mantojums" izveidota pēc
Latvijas lauku tūrisma asociācijas
"Lauku ceļotājs" iniciatīvas un, sadarbībā ar LR Kultūras ministriju
un Latvijas Pašvaldību savienību,
kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku
tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā,
iekļauj mūsdienu dzīvē un rāda
apmeklētājiem latviskās kultūras
un sadzīves tradicionālās vērtības.
Pēc šīs zīmes var pazīt vietas, kur

saimnieki apmeklētājiem ir gatavi
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un
prasmes, svinēt latviskos svētkus.
Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 73
saimniecības Latvijā, ar visām var
iepazīties http://www.celotajs.lv/
lv/c/wrth/heritage.
2017. gada 11. janvārī Kultūras ministre Dace Melbārde, un
LLTA "Lauku ceļotājs" prezidente
Asnāte Ziemele, klātesot kultūras
mantojuma komisijas ekspertiem,
pasniegs "Kultūras mantojuma"
zīmi par latvisko tradīciju kopšanu
arī biedrībai "Baltaine" , Radošajai
mājai.

Par LLKC Aizkraukles
konsultāciju biroja adreses maiņu
Informējam, ka sakarā ar izmaiņām, kas ir vērstas darba procesa
organizācijas uzlabojumam, sākot
ar 2017. gada 1. janvāri SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra” Aizkraukles konsultāciju
birojs (turpmāk arī Birojs) atradīsies citās telpās. Biroja jaunā faktiskā un pasta adrese: Bērzu iela 7,

Aizkraukle, LV-5101.
Lūdzam no 2017. gada 2. janvāra
dokumentus, līgumus un citu korespondenci piegādāt Bērzu ielā 7, Aizkrauklē, otrā stāva telpās.
Gaidīsim mūsu jaunā biroja telpās!
Kristīne Bloka,
Biroja vadītāja

5

NR. 81 368 2016. GADA 15. DECEMBRIS

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Latvijas valsts svētkos sveic jaunos Kokneses Goda pilsoņus
Latvijas valsts dzimšanas dienas
priekšvakarā Kokneses kultūras namā
novada iedzīvotāji svinīgā svētku
pasākumā pateicās savai tēvzemei
un cilvēkiem, kuri dara to stipru ar
godprātīgu darbu. Sirsnīgā gaisotnē,
godinot jaunos Kokneses Goda pilsoņus,
skanēja mākslinieku Kristīnes Dinas
Bitēnas un Atvara Sirmā veltījums
dzejā un dziesmās patriotiskajā
koncertprogrammā „Paauklē, saulīt,
manu zemīti!”
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto

Savus novada iedzīvotājus svētkos
sveica Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris: „Ir pienācis
laiks stalti izslieties, kā to spēja mūsu
brīvības cīnītāji un pajautāt sev, ko es
varu dot Latvijai. Apzināsimies sevī Lāčplēša garu un ticēsim Latvijas nākotnei!
2016. gads mūsu novada ritējumā paliks
ar nozīmīgu veikumu katrā pagastā, ar
krāšņiem novada svētkiem, ar Kokneses
un Vitingenas 20 gadu sadraudzības jubileju, Vācbaltu kolonijas 250. gadskārtu
- šis gads ir bijis skaistiem notikumiem
un labiem darbiem bagāts!”

Svētku pasākumā sveica jaunos Kokneses Goda pilsoņus. No kreisās: Dzintra Sniedze, Dzintars Meiers, Mudīte Auliņa,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Ludmila Čudarāne, Raina Līcīte un Pāvils Karps.
Mēs lepojamies ar mūsu novada cilvēkiem – jaunajiem Kokneses Goda pilsoņiem, kuri savu mīlestību apliecina ne
skaļos vārdos, bet neatlaidīgā ikdienas darbā - audzinot mūsu jauno paaudzi, iemūžinot Kokneses vārdu uz audekla, turot
godā latviešu tautas mākslas tradīcijas, rūpējoties par savas dzimtās vietas izaugsmi. Svinīgā sarīkojuma dalībnieku aplausi un dāvātie ziedi bija cieņas apliecinājums katram no viņiem. Kokneses Goda pilsoņa apliecību un Goda zīmi pasniedza Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs Klaužs, bet domes sekretāre Dzintra
Krišāne aicināja parakstīties Kokneses Goda pilsoņu Goda grāmatā.

Kokneses novada domes apbalvojumu saņēma Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Mudīte
Auliņa. No 1984.gada, sākot darba gaitas Vecbebru sovhoztehnikumā, viņas
darba gadi ir veltīti jaunās paaudzes izglītošanai un audzināšanai. Savā sirds
darbā viņai ir izdevies sniegt skolēniem ģimenisku vidi un māju sajūtu, bet, piedaloties dažādās aktivitātēs un projektos, veicināt mācību iestādes attīstību. Kolēģi un skolas audzēkņi teic paldies par siltu sirdi un nesavtīgo darbošanos savas
skolas labā. „Esmu dzimusi koknesiete, paldies maniem skolotājiem Kokneses
vidusskolā, paldies visiem labajiem cilvēkiem, kuri man bijuši līdzās un atbalstījuši,” pateicībā sacīja Mudīte Auliņa.

Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu piešķirts Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ķīmijas skolotājai Ludmilai Čudarānei par ilgstošu, godprātīgu un rezultatīvu darbu, mācot ķīmijas mācību priekšmetu, mērķtiecīgi virzot skolēnus
izvēlēties kārtot centralizēto eksāmenu ķīmijā, sagatavojot viņus gan sekmīgām
studijām ar ķīmiju saistītās programmās Latvijas un ārzemju augstskolās, gan
startiem valsts ķīmijas olimpiādēs, vairākkārt izcīnot laureātu titulus.
„Koknesi par savām mājām saucu 33 gadus. Paldies par mana darba novērtējumu! Man ir prieks, ka ir izdevies likt iemīlēt ķīmiju tā, kā to mīlu es pati !”
– atzina pieredzes bagātā skolotāja.

Kokneses Goda pilsoņa titula saņēmējs Dzintars
Meiers ir stingrs savā pārliecībā, cēls deju solī un
uzticams cilvēkiem sev līdzās. Tādu Dzintaru pazīst
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši” 25 gadu garumā. Visus šos gadus viņš ir kolektīva prezidents un,
pildot savus pienākumus, vietējiem iedzīvotājiem un
dejotājiem kļuvis par kolektīva simbolu. Vienmēr ar
lepnumu Dzintars ir nesis gan deju kolektīva, gan
Latvijas valsts karogu svētku gājienos. Piedalījies piecos Vispārējos Dziesmu un deju svētkos. Tā ir milzīga
uzņēmība, pēc darba celtniecībā un ģimenē, vakara
stundas, svētku dienas un brīvdienas veltīt kultūras
dzīves norisēm. Dzintars Meiers ir īsts savas zemes
un pagasta patriots, kurš arī barikāžu laikā devās
sargāt savas valsts neatkarību.
„Par visu vairāk esmu pateicīgs trīs cilvēkiem: savai mātei par iemācītajiem pirmajiem dejas soļiem,
Pēterim Keišam par iecelšanu kolektīva prezidenta
amatā un kolektīva vadītājai Intai Balodei par visu,
ko esmu sasniedzis dejā!” – atklāja Dzintars, to apliecinot arī uzdancojot!
Rainai Līcītei viss dzīves un darba mūžs ir saistīts ar dzimto Iršu pagastu. Viņa vienā darbavietā
nostrādājusi 46 gadus. Piešķirtais Kokneses Goda
pilsoņa nosaukums ir Iršu pagasta iedzīvotāju cieņas
un mīlestības apliecinājums. No 2009. gada Raina
Līcīte godprātīgi veic Iršu pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus. Iršēnieši teic - katram darbam Raina ķeras klāt ar lielu sirdsdegsmi, pamatīgumu un
augstu atbildības sajūtu. Viņas vislielākais prieks un
vēlēšanās ir redzēt savu pagastu sakoptu, skaistu – iedzīvotājiem un ciemiņiem interesantu un pievilcīgu.
Aktīvi darbojoties biedrībā „Irsis”, uzrakstīti un īstenoti dažādi projekti, jo Rainas dzīves moto ir: jāsāk
un jādara, tad izdosies, bet, ja neizdosies, vismaz būs
mēģināts darīt.
Saviļņojoši skanēja Rainas Līcītes sacītais: „Es
mīlu savu dzimto vietu un Iršu pagasta ļaudis. Tikai
kopā mēs varam paveikt daudz!”

Kokneses novada iedzīvotāji koknesieti Pāvilu Karpu iepazinuši kā
mākslinieku, kurš savās gleznās iemūžinājis Kokneses zudušos dārgumus – Pērses ūdenskritumu, Krievkalna baznīcu, Kokneses parku un
pilsdrupas senajā godībā. Kokneses novada domē jau ilgstoši skatāma
viņa otrā darbu izstāde, kuru atzinīgi novērtējuši gan koknesieši, gan
tūristi. Jaunajai paaudzei tā ir unikāla iespēja ieraudzīt to Koknesi,
kura tagad skatāma tikai fotogrāfijās un mākslas darbos. Pāvils Karps
ir viens no tiem, kam ir svarīgi apliecināt – Koknese veido daļiņu no
Latvijas bagātā kultūras un vēstures mantojuma. Ar lielu pašaizliedzību viņš darbojas organizācijas „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses
nodaļā. „Paldies par man dāvāto uzticību. Apsolu arī turpmāk radoši
strādāt!” - sacīja jaunais Kokneses Goda pilsonis Pāvils Karps.

Būt bērnu vidū, ar mīlestību kopt savu dārzu, kurā zied ne tikai
viņas lolotās puķes, bet mazo cilvēkbērnu sirdis, ir Bebru pamatskolas skolotājas Dzintras Sniedzes dzīves aicinājums. Saņemtais Kokneses Goda pilsoņa nosaukums ir skaista pateicība par 36 skolotājas
darbā pavadītājiem gadiem un iesaistīšanos pagasta kultūras dzīves
ritējumā. Ar entuziasmu, būdama laba fotogrāfe, viņa fotogrāfijās
iemūžina Bebru pagasta un Kokneses novada pasākumus, apkopo
un sistematizē Bebru pamatskolas vēsturi. Katru gadu organizē ziedojumu vākšanu dzīvnieku patversmēm un kopā ar skolēniem tās
arī apmeklē. Savu radošumu apliecina dziedot vokālajā ansamblī
„Nianse” un atbalstot pagasta vecļaužu un represēto aktivitātes. Viņas dzīves lielākais piepildījums ir izaudzinātās četras meitas.
„Paldies bērnudārza „Bitīte” bijušajai vadītājai Antoņinai Midegai, kura mani, meiteni no Vecpiebalgas, atsauca uz Bebriem! Es
jūtos šai vietai piederīga un laimīga savējo vidū!” – teica Dzintra
Sniedze.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris atzīst:,
„Ikdienā mēs pārāk maz pasakām paldies. Tas, cik daudz sveicēju
pulcējas šajā pasākumā, parāda, ka tradīciju – Latvijas valsts svētkos sveikt jaunos Kokneses Goda pilsoņus, noteikti jāturpina.”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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„Liepavots” nosvinējis 30 gadu jubileju
Kokneses kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” 26.
novembrī svinēja savu 30 gadu jubileju
ar svētku koncertu „Dejā jauni esam,
gadus kā pērles nesam!” 30 gadi divu
cilvēku mīlestības gājumā ir Pērļu
gadskārta, bet „Liepavota” dejotāju
mīlestības solījums ierakstīts viņu
uzticībā latviešu tautas dejai.
Sarmīte Rode
I.Ūdres foto
Kolektīva vadītāja Inta Balode
teic: „1986. gadā uz pirmo mēģinājumu sanāca koknesieši, kuri
vēlējās dejot tautas dejas, saturīgi
un interesanti atpūsties, mēģinājumos kārtīgi pastrādāt. Tā koncertos
varēja parādīt, cik skaistas un graciozas ir Kokneses meitas, cik stalti
un braši ir vīri.” Svētku koncertā
kuplais skatītāju pulks pārliecinājās – viss ir tāpat kā pirms trīs gadu
desmitiem – „Liepavota” meitas
savā cēlumā un vīri savā brašumā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” un vadītāja Inta Balode.

no „Šķetināmā šēmeņa” līdz „Es
mācēju danci vest”, izdejojot desmit
latviešu tautas deju rakstus, atklāja
: „Latviešu tautas deja ir pērle mūsu
tautas mākslas bagātajā mantojumā. Mēs esam laimīgi, ka 30 gadus

ar savu dejot prieku varam spodrināt šo krāšņo pērli!” Šo gadu laikā
„Liepavots’” ir priecējis ne tikai
koknesiešus, bet latviešu tautas dejas cienītājus visā Latvijā, ir dejots
uz vislielākās – Dziesmu un deju

svētku skatuves, Hanzas dienās un
starptautiskajos tautas deju festivālos dažādās Eiropas valstīs.
Dejas ceļā Liepavots” ir saticis
deju kolektīvus, par kuriem ar lepnumu var sacīt – viņi ir mūsu draugi! Bet draudzība arī ir pērle, un
jo vairāk to spodrina, jo spožāk tā
mirdz! Koncertā piedalījās koknesiešu draugi – vidējās paaudzes deju
kolektīvi – „Nebēda” no Balviem,
„Avots” no Tērvetes, „Aija” no
Ogres, „Irši” no Iršiem, kā arī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Kāre”, Kokneses
jauniešu deju kolektīvs un folkloras
kopa „Urgas” no Kokneses.
Tas bija saviļņojošs brīdis, kad
koncerta vadītāja Astrīda Saimena
izteica „Liepavots” dejotāju saimes
sirsnīgo atklāsmi: „Atskatoties uz

Vitingenā Ziemassvētkos mirdzēs
koknesiešu radīta vitrāža
Novembra vidū no sadarbības pilsētas
Vitingenas atceļoja interesants piedāvājums. Vitingenā šajā gadā tiek realizēts
projekts - tiek veidots "dzīvs" Adventes kalendārs.
Lauma Āre,
Kokneses novada izglītības darba
speciāliste
Pilsētas centrā, tirgus laukuma
teritorijā, ēkā, kur kādreiz dibināta alus darītava (skatīt pielikumā)
Adventes laikā tiek izgaismots
viens logs, kur izvietota vitrāža
(stikla glezna). Uzsākot projektu,
vitingeniešiem radās ideja, ka vienu logu varētu izveidot arī sadarbības pilsēta Koknese. Uz Koknesi
atceļoja gan krāsas, gan vitrāžas
pamatne un pavadvēstule. Vēstulei klāt tika pievienots uzdevums,
kur norādīta tēma. Šajā gadījumā
tā bija komēta. Skolotāja Agita
Mežiela, kura vairākkārt piedalījusies starptautiskajās mākslinieku
nedēļās Vitingenas ciemā Lībenā,
kopā ar saviem desmitās klases au-

dzēkņiem Asnati, Andri, Beāti
Beatrisi un Ditu radīja savu loga
gleznojumu, kas uzsācis ceļu uz

mūsu pērļu gadiem, redzam, kā dažiem deju pāriem ir laimējies kļūt
par pāriem arī dzīvē. Pa šiem gadiem starp mēģinājumiem un koncertiem ir izauguši mūsu bērni un
mazbērni – nākamie dejotāji! Kopā
mums ir 43 bērni – 19 meitas un 24
dēli, un 15 mazbērni! Mēs nebūtu
tie, kas esam, ja mums nebūtu droša
pleca sajūtas – mūsu ģimenes, mūsu
vistuvākie cilvēki ir ar mums kopā
ikdienas solī un skaistākajos dejas
brīžos. Jūs, mīļie, esat mūsu pērles,
kuru gaismā sildoties, mēs mīlam
dzīvi, mēs mīlam deju!” Uz kopīgu
foto tika aicināti dejotāju vīri un
sievas, bērni un mazbērni, vēlreiz
apliecinot, cik svarīgs ir savu tuvāko atbalsts.
Koncertā „Liepavota” dejas mijās ar draugu priekšnesumiem un
skatītāji sajuta šo brīnišķīgo ener-

ģijas strāvojumu – tikpat ļoti kā
Koknesē, latviešu tautas deju mīl
Balvos, Tērvetē, Ogrē, Iršos un Vecbebros!
Šajā vakarā kopā ar jubilāriem
bija arī kādreizējie „Liepavots”
dejotāji. Ar sirsnīgiem aplausiem
viņi tika sagaidīti uz skatuves,
lai, skanot melodijai „Upe Pērse”,
kurā mums ir labi zināmie vārdi :
„…bet liepu avots, vēl aizvien tas
plūst, sniedz veldzi gājējam, lai
nepiekūst”, viņi visi bija kopā vienā dejas solī ar savu vadītāju Intu
Balodi. Viņa ir vairāku deju kolektīvu vadītāja Kokneses novadā,
bet „Liepavots” gadu ziņā ir visdižākais. Pateicībā par dejai un dejotājiem atdoto mīlestību viņu sveica
„Liepavota” kolektīvs, ciemiņi un
daudzi citi koknesieši. Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, sveicot jubilārus, sacīja: „Jūs esiet viena no pērlēm mūsu
novada pašdarbnieku krāšņajā
vainagā!” Kokneses novada domes
vārdā viņš kolektīva vadītājai Intai
Balodei pasniedza Atzinības rakstu par ilggadēju radošu ieguldījumu latviešu tautas dejas mākslas
veicināšanā un sagaidot kolektīva 30 gadu jubileju. Par ilgstošu
darbošanos vidējās paaudzes deju
kolektīvā „Liepavots”, par latviešu
tautas dejas tradīcijas saglabāšanu
un popularizēšanu Kokneses novada domes Atzinības rakstus saņēma Inga Martinsone, Aija Proma,
Iveta Baikova, Laima Antoneviča,
Andris Balodis un Andris Žogots.
Savukārt „Liepavots” bija sarūpējis pateicības veltes saviem sadarbības partneriem un labvēļiem, jo,
pateicoties viņu atbalstam, izdevās
radīt skaistus svētkus visiem dejas
draugiem.
Koncerta skatītājiem dāvātajā
bukletā „Liepavots” dejotājiem veltīti Ārijas Āres vārdi: „Mēs varam
jūs par laimīgiem saukt, jums pieder dejas – kuru dēļ vērts dzīvot.”

Piparkūku apgleznošanas
darbnīca Koknesē
23. novembra pēcpusdienā Kokneses kultūras namā visi interesenti
bija mīļi gaidīti radošajā darbnīcā
''Piparkūku apgleznošana'', kā arī
bija iespēja tās uz vietas iegādāties.
Šī aktivitāte notika sadarbībā ar Kokneses senioru klubiņu ''Pīlādzītis'', IK
''Ķeipenieši' un Kokneses kultūras
namu. Bebrēnietis Aigars Ivans savā
stāstījumā katru ieveda piparkūku
valstībā. Paldies viņam par atbalstu

un atsaucību Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas sākumskolas skolēnu vārdā,
jo bērniem bija iespēja bez maksas
apgleznot piparkūkas, mieloties ar
tām, kā arī degustēt piparkūku mīklu. Arī senioru klubiņa ''Pīlādzītis”
aktīvistes dāvināja savas piparkūkas
bērniem pēc kopīgas apgleznošanas.
Paldies Mudītei Auliņai par transporta nodrošinājumu!
Mazie piparkūku
meistari.

Vitrāžas autoru sveiciens Vitingenai!

sadraudzības pilsētu Vitingenu Vācijā. Kokneses logs Vitingenā tiks izgaismots 24. decembrī.
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Aizvadīts XII Starptautiskais Pētera
Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu
un klavierduetu konkurss
Jau divpadsmito reizi Kokneses Mūzikas
skolā izskanēja krievu komponista P.
Čaikovska daiļradei veltīts klaviermūzikas konkurss solistiem un ansambļiem.
Iveta Bērziņa,
Kokneses Mūzikas skolas direktore
Konkurā piedalījās 30 jaunie
pianisti no Kokneses, NMV Rīgas
Doma kora skolas, J. Mediņa Rīgas
1. Mūzikas skolas, D. Šostakoviča
Bērnu mūzikas skolas ( Kaļiņingrada), Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas, Siguldas
Mākslu skola „Baltais flīģelis”, A.
Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas,
Juozas Karosas Klaipēdas mūzikas
skolas, Babītes, Olaines, Juglas, J.
Cimzes Valkas mūzikas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Ādažiem, Amatas, Talsiem.
Visi dalībnieki mērojās spēkiem
trīs klašu grupās.
Šajā gadā konkursu vērtēja
J. Karosa Mūzikas skolas klavierspēles pedagogs, vecākā eksperte Vaiva
Purlyte, Staņislava Broka Daugavpils
mūzikas vidusskolas klavierspēles
pedagogs, klavieru nodaļas vadītāja
Olga Artamonova un Ādažu Mākslu
un mūzikas skolas un J. Mediņa Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagogs, arī mūsu – Kokneses mūzikas
skolas absolvents Kaspars Bumbišs.
Žūrijas komisijas priekšsēdētājas
Vaivas Purlytes vadībā, spraigās dis-

Šogad pļaviņiešiem un Kokneses
novada skolēniem pievienojās skolēni
no Kalsnavas pamatskolas un A. Upīša
Skrīveru vidusskolas.
Konkursa uzdevums bija radīt
karnevāla masku . Tika izmantoti visdažādākie materiāli, sākot ar nodilušu
džinsu strēmelēm un beidzot ar finie-

Stāstnieku konkurss "Teci
teci, valodiņa" jau 20.reizi
Stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa" šogad notika jau divdesmito reizi.
Arī koknesieši tajā piedalās gandrīz tikpat daudz gadus. Jau daudzi labi stāstnieki sen skolu beiguši, bet jauni nāk
vietā, un stāstīšanas tradīcija neapsīkst.
Inguna Žogota,
Piedaugavas novada koordinatore
Finālā Rīgā, kas notika 26.novembrī piedalījās 128 stāstnieki no visām
Latvijas malu malām. No Piedaugavas novada izvirzījām 6 labākos stāstniekus (no Lielvārdes, Jumpravas,
Aizkraukles, Pļaviņām un Kokneses).
Šogad finālā Rīgā visi Piedaugavas
stāstnieki ieguva LIELĀ STĀSTNIEKA titulus (II pakāpes diploms), bet
Aizkraukles novada vidusskolas pārstāvis Kristiāns Bērziņš ieguva DIŽĀ
STĀSTNIEKA titulu. Malacis! Šis sasniegums kaldināts vairāku gadu darbā kopā ar skolotāju Ligitu Veļčinsku.

I.Gaiša Kokneses vidusskolu šogad pārstāvēja Kristija Rotkāja.
Viņai - LIELĀS STĀSTNIECES tituls. Arī Kristija savus panākumus
kaldinājusi vairākus gadus. Liels
paldies Kristijas mammai Jolantai
Rotkājai un audzinātājai Īrisai Karosai par atbalstu repertuāra apguvē.
Labs stāstnieks ir tāds, kas pat no mušas ziloni izpūtīs. Labs stāstnieks ir
tas, kurš garu pasaku mācēs izstāstīt
īsi. Labs stāstnieks ir tas, kurš ar savu
spoku stāstu "paņems" katru klausītāju un ar savu anekdoti sasmīdinās
pat visdrūmāko klausītāju. Labam
stāstniekam būt nav viegli, bet saņemt laurus un dāvanas pēc tam par
labi padarītu darbu ir ļoti patīkami!
Arī nākamgad būs Stāstnieku konkurss! Sāc tam jau gatavoties tagad,
ja gribi būt labs stāstnieks! Stāstnieku
konkursā "Teci teci, valodiņa" var piedalīties ikviens skolēns no 1.-12.klasei.

LSK Kokneses novada
nodaļā šajā gadā
paveikts daudz
Edmunds Beķers un pedagoģe Ilona Makareni.

kusijās tika analizēts un apspriests
katra konkursanta priekšnesums.
Priecājamies, ka Kokneses Mūzikas
skolas audzēknis Edmunds Beķers A

grupā ieguva trešo vietu.
Lai visiem konkursa dalībniekiem veiksmīgs turpmākais muzicēšanas ceļš.

Godalgas starpnovadu mājturības
konkursā

Nu jau trešo gadu pēc kārtas tiek rīkots
starpnovadu mājturības konkurss, kurā
skolēni var parādīt savas prasmes un iemaņas radošu uzdevumu pildīšanā. Pirmās
divas reizes konkurss norisinājās I.Gaiša
Kokneses vidusskolā, bet šogad darboties
gribētājus pie sevis ciemos aicināja Pļaviņu
novada ģimnāzijas mājturība un tehnoloģiju skolotāji Ieva Volane un Guntis Mozga.
Agita Mežiela,
I.Gaiša Kokneses vidusskolas
mājturības skolotāja

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

ra plāksnēm. Protams, netika aizmirsti tradicionālie masku materiāli un
rotājumi - kartons, ģipsis, mežģīnes,
pērlītes, spožas krāsas un daudzi citi
materiāli.
Vislabāk no Kokneses novada
skolēniem veicās Ditai Grundspeņķei
un Kristianam Ornicānam no I.Gaiša
Kokneses vidusskolas. Abi ieguva 1.
vietas. Koknesiešus konkursam sagatavoja pedagogi Agita Mežiela un Aigars
Skopāns. Prieks arī par Bebru internātpamatskolas pedagogu Jolantas Nīcgales un Alda Piliena audzēkņiem Gitu
Lejimpu, Sigitu Brunovu un Artūru
Kokinu, kuri ieguva 2. vietas. Pozitīvākais šajā konkursā ir iespēja skolotājiem un skolēniem dalīties pieredzē.
Nākošajā mācību gadā ir iecere atkal
satikties līdzīgā radošā pasākumā.

25.novembrī notika LSK Aizkraukles komitejas Kokneses novada
nodaļas Kopsapulce, kurā piedalījās 21 nodaļas biedrs un LSK Aizkraukles komitejas izpilddirektore
Natālija Ivanova. Sapulcē tika apskatīti šādi jautājumi:
• Informācija par 2016 gada
LSK Kokneses novada nodaļas
aktivitātēm. Atskaiti sniedza LSK
Kokneses novada nodaļas vadītāja
Līva Skābarniece ar pagastu nodaļu vadītāju Lības Zukules un Sofijas Tipaines papildinājumiem:
• 13.aprīlī Koknesē tika atvērtas LSK telpas “Atbalsta roka” – iespēja nodot / saņemt humāno palīdzību, traukus, sadzīves tehniku
utml.
• Visu gadu tiek nodrošināta
Eiropas kopienas bezmaksas pārtikas, higiēnas un skolas piederumu
paku dalīšana – mēnesī vidēji 60
novada iedzīvotājiem.
• Šajā gadā Koknesē un Bebros kopumā notikušas 5 Donoru
dienas. Vēl šogad var paspēt glābt
kādu dzīvību nododot asinis 22.decembrī Koknesē no pl.10:00 -13:00
Kokneses kultūras namā;
• Sakārtots jautājums par Donoru privilēģiju karti – Kokneses
sporta centrā 25% atlaide baseina
apmeklējumam.
• Atjaunots LSK Kokneses nodaļas buklets.
• Citas mazāk izziņotas aktivitātes - labdarības koncerti, pasākumi un biedru individuālas palīdzības sniegšana.
• Dalība “Glābējpaku” akcijā
gan pašiem vācot ziedojumu, gan
izdalot pārtikas pakas novada ļaudīm.
• Dalība “Palīdzēsim trūcīgiem
mazuļiem” akcijā ( pamperu, bērnu putru projekts).
• Dalītas atstarojošās vestes
2016.gada sākumā, tāda iespēja būs
arī 2017.gada sākumā.
• LSK Kokneses nodaļas sadarbības partneri - “Ziedot.lv” , Sa-

mariešu apvienība, “Jāzepa fonds”,
NVA “Jauniešu garantiju projekti”, Kokneses luterāņu mācītājs
V.Baltruks, Jēkabpils NVO fonds,
Kokneses sporta centrs, „Kokneses
Novada Vēstis”, Dace Nebēdniece,
“EURIKA”, VPVI audzēkņi un to
pedagogi u.c.
PALDIES LSK Kokneses novada nodaļa teic Kokneses novada domei, Iršu un Bebru pagastu
pārvaldēm par atbalstu un iespēju
darboties, nodrošinot telpas, kā arī
Kokneses novada domes Sociālā
dienesta kolektīvam, atsaucīgajiem
šoferiem – Valteram un Edvīnam
un visiem brīvprātīgajiem, individuālajiem ziedotājiem un atbalstītājiem.
Aktīvākajiem LSK brīvprātīgajiem – nodaļu vadītājiem un biedriem paldies tika teikts ar īpaši
izveidotām “Paldies krūzēm”. Ikviens varēja aplūkot Bebru nodaļas
vadītājas sarūpētos hronikas albumus par LSK Kokneses novada nodaļas darbu.
• Otrajā sapulces daļā tika apkopoti pieteikumi uz LSK Aizkraukles komitejas Kokneses novada
nodaļas vadītāja amatu. Pieteikušās bija divas kandidātes – Ieva
Grīva (Koknese) un Daiga Andersone (Bebri). Klātienē bija ieradusies viena no kandidātēm. Pēc pārrunām un diskusijām biedru starpā ar 18 balsīm par, 2 balsīm pret
un 1 biedram atturoties, par LSK
Aizkraukles komitejas Kokneses
novada nodaļas vadītāju tika ievēlēta Ieva Grīva.
• Tika lemts par nodaļu aktīvistiem – LSK Kokneses pagasta
nodaļas vadītāja paliek Sofija Tipaine, Bebru pagastā – par EK pakām atbildīgā Rudīte Vaivode un
Sociālās istabas atbildīgā Lība Zukule, Iršu pagastā atbildīgā Rudīte
Vaivode.
Vēlam visiem Kokneses novada
iedzīvotājiem saticīgu, draudzīgu
adventes laiku!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Mākslu virkne ved uz Itāliju
Laikā no 4. līdz 12. novembrim 8 Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņi
kopā ar 2 skolotājām, projekta koordinatorēm, bija Itālijā, lai piedalītos ERASMUS+ projekta „TEACH” („Eiropas mākslu
virkne”) sanāksmē.
Ceļojums bija ar piedzīvojumiem, jo, kad
plkst. 4:00 bija jābrauc, izrādījās, ka viens
no braucējiem nav dzirdējis modinātāju.
Labi, ka izdevās viņu uzmodināt un ka
soma bija laikus sakravāta! Pēc tam,
tuvojoties Rīgai, ļoti strauji sāka snigt.
Tāpēc jāsaka paldies pagasta mikroautobusa šoferim Edvīnam Krišānam, ka
laikā nokļuvām lidostā. Lidot gan tik drīz
netikām, jo vajadzēja sagaidīt, kamēr
no lidmašīnas spārniem ar karsta ūdens
strūklu atkausē apledojumu.
Atpakaļ vajadzēja lidot caur Berlīni, jo tā
bija daudz lētāk. Taču audzēkņi bija priecīgi par visu pieredzēto un piedzīvoto, kā
arī gandarīti par paveikto.
Tālāk skolēnu stāstījums par redzēto,
piedzīvoto, paveikto.
Līvija Reinberga,
Projekta koordinatore

Uzdevums izpildīts.

Alatri

Romā senatne vienmēr ir blakus.

Roma
Apmaiņas programmā ERASMUS
+ jau esmu otro gadu, pirms tam biju
braucienā uz Amsterdamu, bet, uzzinot par braucienu uz slaveno, mītiem apvīto un vēstures bagāto pilsētu
Romu Itālijā, biju patiesi laimīgs par
šādu iespēju.
Lielā sniega un putināšanas dēļ
ar 40 minūšu nokavēšanos izlidojām
no Rīgas un lidojām kādas 3 nepilnas
stundas.
Biju patīkami pārsteigts, kad iznākot no Romas lidostas, varēja droši
vilkt jaku nost, jo spīdēja spoža saule
un bija apmēram plus 20grādu, kas likās gandrīz vai karsti salīdzinājumā ar
neseno izjusto Latvijas laiku.
Itālijā biju pirmo reizi, un jau pirmajā brīdī man tā no sirds iepatikās ar
savu silto laiku, augstajiem kalniem un
seno vēsturi, kas atradās turpat blakus.
Braucot no lidostas uz Romu, mani
jau bija pārņēmis pozitīvs pārsteigums
par skatiem, kādus pirms tam nevarēju pat iztēloties. Tik daudz akmens ēku
ar skaistām arkām, lieliem balstiem un
izgreznotām sienām, kuras celtas vairāk nekā pirms 2000 gadu!
Iebraukuši Romā, mēs devāmies
uz viesnīcu, un tad sekoja gandrīz divu
dienu gara, bet tik un tā pārāk īsa eks-

kursija pa pilsētu, jo tiešām - lai izpētītu visu smalki un uzzinātu par katru
vietu Romā, ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks,
bet man prieks par to pašu pavadīto
laiku, par katru mirkli, ko varējām veltīt pilsētas apskatei.
Viena no pirmajām vietām, ko apskatījām, bija Vatikāns, kas pārsteidza
ar savu milzīgumu, plašumu un greznību, kas pat nav vārdiem aprakstāma,
jo pārņēma sajūta, ka esi citā pasaulē.
Uzkāpjot augšā Vatikāna Sv Pētera
Bazilikas tornī, varēja pārredzēt visu
Romu, kas likās prātam neaptverami
skaists skats.
Tālāk devāmies apskatīt ievērojamākās strūklakas un citas ēkas, kā
Panteonu un slaveno Trevi strūklaku,
kurā pār plecu metām arī monētas uz
atkalatgriešanos.
Pēc garas dienas Romā uz vakarpusi mēs devāmies uz slaveno Trasteveres kvartālu, kur picērijā ”Popi Popi”
no bagātīgās ēdienkartes izvēlējāmies
6 dažādas garšīgas itāļu picas, nobaudījām tās un tad, jau piekusuši, gājām
tālāk uz viesnīcu, lai otrā rītā turpinātu
ekskursiju un apskatītu slaveno Romas
Kolizeju.
No rīta pēc īsas brokastu pauzītes
turpinājām apskatīt Romu, un siltais
laiks mūs atkal lutināja. Jāpiezīmē,

ka, ejot pa Romas ielām, varēja redzēt
visdažnedažādākos suvenīru veikalus
un ielu tirgotājus, kas visu ko pārdod
Pa ceļam es ieraudzīju arī suvenīru
veikalu, kur atradu šo to, ko atvest uz
Latviju.
Pēc pusdienlaika mēs arī bijām
klāt vietā, ko es visvairāk apbrīnoju ne
tikai tās izmēra dēļ, bet arī visas sarežģītās tehnikas un celtniecības metožu,
kā arī vēsturiski pasaulslavenās vietas
dēļ. Un tas bija nekas cits kā Romas
Kolizejs, kas, no ārpuses ieraugot vien,
liek to apbrīnot un liek domāt, kā kaut
ko tādu vispār bija iespējams uzcelt
pirms 2000 gadiem. Bija lieliski uzzināt par to vēsturiskas lietas, ko iepriekš
vēl nezināju piemēram, kā to, ka iekšā zem arēnas ir bijis zoodārzs un ka
bija pat tādas tehnoloģijas, ka Kolizejā
varēja sapildīt ūdeni un rīkot kuģu
kaujas, uz kurām nāca skatītāji un
maksāja, nemaz nerunājot par visiem
zināmajām gladiatoru cīņām.
Apbrīnojuši Romu un tās skaistumu, vēlāk mēs gājām pēc mantām, lai
varētu doties satikt savus viesuzņēmējus. Bet Roma un Itālija man pēc šīs
pieredzes vienmēr paliks sirdī kā vieta,
kurā es vēl noteikti vēlos atgriezties!
Jānis Ķīlis, 12. klases skolnieks

Piektajā novembrī mēs ieradāmies brīnišķīgā vietā ar nosaukumu
– Alatri. Tā ir neliela, taču neizsakāmi
skaista pilsētiņa Itālijas centrālajā daļā.
Kad no 15 km attālās dzelzceļa
stacijas devāmies uz šo vietu, ārā jau
bija satumsis un neko nevarēja skaidri
saskatīt, taču, braucot savas viesuzņēmējas Frančeskas mašīnā, es tālumā
ievēroju lielu izgaismotu augstieni. Es
pajautāju Frančeskai, kas tas ir, un viņa
atbildēja: “Ou, that is Alatri”. Tad es sapratu, ka šī vieta būs lieliska!
Nākamajā dienā, svētdienā, devāmies ekskursijā uz Pompeju un Neapoli, taču jau pirmdien mums tika dota
iespēja tuvāk iepazīt arī pilsētiņu, kurā
apmetāmies! Vietējie itāļu jaunieši bija
sagatavojuši īsu pārstāstu par, viņuprāt, ievērojamākajiem Alatri apskates
objektiem un vietām. Kad visi bijām
sadalījušies pa savām “nedēļas darba
grupām”, mēs varējām doties pastaigā!
Ekskursija bija izdevusies! Izpētījām šaurās ieliņas, augstos kalnus,
klusos Alatri nostūrus un Itālijai tik
ļoti raksturīgos vīteņaugus, kuri stiepās teju vai pār visu ēkas sienu. Skaisti! Mēs ne tikai baudījām vienreizīgus
skatus un ainavas, bet arī iepazinām
Alatri un Itālijas kultūru, kas, manuprāt, ir viens no lielākajiem ieguvumiem šajā projektā.
Alatri ļoti atšķīrās no Romas, tā
bija mierīgāka un, manuprāt, pievilcīgāka skaisto kalnu dēļ. Bet varbūt to
pievilcīgāku padarīja cilvēki blakus.
Alatri iedzīvotāji, bija ļoti atvērti un komunikabli, īpaši jaunieši. Arī
viesuzņēmēju ģimenes bija ļoti draudzīgas un jaukas, kam noteikti var piekrist visi projekta dalībnieki!
Agita Blaua, 12. klases skolniece

Pompeja
Klāt pirmā projekta diena, kad
mēs, visi projektā iesaistītie, dodamies
apmēram 2 stundu ilgajā braucienā uz
Pompeju, pazudušo pilsētu, kas 79.
gada 24. augustā tika pazudināta vai-

rāk nekā uz 1500 gadiem, bet atklāta
no jauna 1599. gadā. Mazliet vēlāk
plašākus atklājumus sāka veikt Sicīlijas karalis Kārlis Burbons un viņa inženieris Alkuberre. Šī pilsēta vulkāna
izvirduma laikā bija apbērta ar neiedomājamu daudzumu pelnu un lavas,
kas nāca no 8 kilometru attālumā esošā Vezuva. Tā izdalītie tvaiki un pelni
nogalināja apmēram 2000 cilvēku.
Slānis, ko arheologiem nācās noņemt,
bija vidēji 6 metrus biezs, tieši tādēļ
pilsētā viss bija saglabājies ļoti labi.
Šādus un vēl citus interesantus faktus par Pompeju mums stāstīja gids,
kas mūsu grupai vadīja 2 stundu ilgu
ekskursiju pa šo pilsētu, un stāstījums
man lika aizdomāties, kā tas bija - tajā
laikā dzīvot. Ir grūti aptvert Pompejas
iespaidīgo senumu. Ir grūti aprakstīt
sajūtas, ko izraisa atrašanās šajā pilsētā, par kuru mēs lasām vēstures grāmatās.
Kopumā projekta nedēļa man raisa neaizmirstamas sajūtas un iespaidus
par dzīvi un cilvēkiem Itālijā. Būtu gatavs tur atgriezties!
Tomass Miglāns, 11. klases skolnieks

Neapole un Sperlonga
Projekta nedēļā bija vairāki izbraucieni, viens no tiem - uz Neapoli, kam
veltījām nepilnas divas stundas atceļā
no Pompejas.
Neapole apbūra ar savu skaisto
arhitektūru un skaistajiem dabas skatiem. Neapolē ir saglabājušās daudzas
iespaidīgas celtnes jau no pilsētas
pirmsākumiem.
Neapolē mums bija brīvais laiks,
katrs to varēja pavadīt pēc saviem ieskatiem. Brīvo laiku mēs pavadījām,
staigājot gar jūras krastu un aplūkojot
celtnes.
Sajūsmināja skati no jūras krasta,
kur tālumā varēja vērot vulkānu Vezuvu. Vulkāns pārsteidza ar savu lielumu.
Jūrā ūdens bija ļoti silts, tikai žēl,
ka nevienam nebija līdzi peldkostīma,
jo lielie viļņi nebūtu šķērslis latviešiem.
Mēs devāmies arī uz Sperlongu,
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Panteonā.

Vēl viens apskates objekts bija
Aleksandra laukums – Berlīnes centrālais laukums, kur daudz ļaužu un
notiek dažādi pasākumi. Tur paēdām,
apskatījām veikalus un, protams, iepirkāmies – cepures un šalles, jo no vasaras bijām nonākuši realitātē – ziemā.
Diena noslēdzās viesnīcā. Bijām
noguruši un nosaluši, centāmies atpūsties, lai sestdienas rītā lidotu uz
mājām.
Šīs projekta dienas, ko pavadījām
Itālijā, bija iespaidiem bagātas. Redzējām, iepazinām senās Romas kultūras
bagātības, sadraudzējāmies ar citu
zemju jauniešiem. Noteikti pēc kāda
laika vēlētos tur atgriezties.
Beāte Beatrise Brūvere, 10. klases
skolniece

Dzīvošana
viesģimenēs

Romā uz Eņģeļu tilta pie Eņģeļu pils.

Projekta nedēļas laikā vienmēr visi
dalībnieki no 6 valstīm dzīvo viesģimenēs.
Tas ir lielisks veids, kā iepazīt cilvēkus, iegūt draugus un uzzināt jaunas
lietas par kultūru un ikdienas dzīvi citās valstīs.
Varu droši apgalvot, ka mums visiem ļoti patika dzīve viesģimenēs, jo
mūsu uzņēmēji bija ļoti draudzīgi un
atsaucīgi. Es pati dzīvoju ģimenē, kurā
aug divi bērni – Rikardo un Ilenia.
Pārliecinājos, ka brāļu un māsu attiecības daudz neatšķiras no latviešu ģimenēs esošām. Vecāki uzņēmās rūpes
par mani – vienmēr pārliecinājās, lai
esmu paēdusi un jūtos labi; zināju, ka,
ja man ir kādas problēmas, pavisam
noteikti varu griezties pie viņiem pēc
palīdzības.
Dita Šteinfelde, 12. klases skolniece

Rudens motīvi
audeklos

Agitas idejas realizācija.

kas ir piekrastes pilsēta un atrodas
starp Romu un Neapoli.
No itāļu skolēniem bijām dzirdējuši, ka piejūras pilsētiņa ir ļoti pazīstama ar savu skaisto pludmali, un
viņiem bija taisnība: kad nonācām
līdz pludmalei, skats bija apbrīnojams!
Ūdens bija tik dzidrs, gaiši zils! Likās,
ka esam paradīzē! Apkārt vieni kalni,
palmas un pilns ar jaukām, interesantām viesnīcām.
Sperlongā mēs arī nobaudījām itāļu garšīgo saldējumu.
Tur varēja izvēlēties ļoti dažādus
saldējumus, saskaitīju vairāk nekā 30
šķirnes.
Šis bija lielisks brauciens, pilns ar
dažādām emocijām!
Līga Ancāne, 12. klases skolniece

Berlīne
Pienāca projekta pēdējā diena,
un no saulainās, siltās Itālijas bija jāatvadās. Mūsu ceļš tālāk veda uz Vāciju. Lidojām uz Berlīni. Berlīne mūs

sagaidīja ar pārsteidzošu aukstumu,
salīdzinot ar Romu, kur bija +18°C.
Visu pēcpusdienu veltījām Berlīnes
apskatei. Mums, dažiem no grupas,
bija palaimējies mēneša laikā Berlīnē
pabūt otro reizi.
Apskatījām vienu no pazīstamākajiem Berlīnes un visas Vācijas simboliem – Brandenburgas vārtus. Izgaismoti tie izskatās fantastiski. Netālu no
vārtiem atrodas Reihstāga ēka; arī to
apskatījām, šoreiz gan tikai no ārpuses, jo bija jau vakars.
Devāmies arī uz Potsdamas laukumu, kas ir Berlīnes modernākā pilsētas
daļa un kur ir daudz kafejnīcu, restorānu, veikalu un ļoti interesanta arhitektūra. Taču diemžēl policija laukumu
bija norobežojusi drošības apsvērumu
dēļ, kā policists pastāstīja: kafejnīcā
tika atrasta atstāta mugursoma un
bija jāpārbauda, vai tā nav sprādzienbīstama. Tā kā policists apgalvoja, ka
laukums varētu būt slēgts varbūt pat 2
stundas, gājām prom.

Uzdotais darbs jeb galvenais šī
projekta uzdevums bija vienreizējs! Tā
laikā varēja vieglāk iepazīties un sadarboties ar skolēniem no citu valstu
skolām (Nīderlandes, Somijas, Vācijas,
Spānijas, Itālijas), jo darbs notika internacionālās komandās.
Visi skolēni tika sadalīti grupās,
kurās bija pa vienam skolēnam no katras valsts, tikai mājinieku bija vairāk.
Tāds komandas sastāvs padarīja visu
norisi īpaši interesantu, kā arī šāda
internacionāla darbošanās bija ļoti noderīga angļu valodas pilnveidošanai, jo
sarunas notika angļu valodā. Aizraujoši arī bija kaut ko tādu sākt veidot un
īstenot kopā ar tikko iepazītiem citu
valstu skolēniem.
Sākumā, protams, 10 – 11 nepazīstamiem cilvēkiem nebija vienkārši
saprasties, sadarboties, vienoties un
darbu iesākt. Tomēr gala rezultātā visas grupas nonāca pie izcilām rudenīgām idejām. Katras grupas ideja tika
pārnesta uz lielā auduma (4m x 1.5m).
Pēc skiču pārnešanas uz auduma sākās
interesantākā daļa - krāsošana ar akrila krāsām.
Grupā katram dalībniekam tika
iedalīta vieta, kuru īstenot mākslas
jomā. Protams, apmainoties ar dialogiem un idejām, samainījās arī vietām.
Lai darbs tiktu izpildīts pēc iespējas labāk, tas bija jāveic kopīgi!
Kad darbi ar tik dažādajām rudens
tēmām (helovīni, rudens ainavas, fantāzijas tēli u.c.) bija pabeigti, tos vajadzēja izžāvēt. Tikai pēc tam tos varēja
izkarināt pie skolas fasādes sienas 2.-5.
stāva augstumā.
Šo improvizēto izstādes atklāša-

nu gaidīja daudzi; viss laukums bija
pilns ar cilvēkiem. Protams, pārsvarā
bija skolēni, bet netrūka arī cienījama
vecuma vīru, kuri varbūt savā jaunībā vēl bija piedzīvojuši ieražu svētkos
dekorēt namu ārsienas ar liela izmēra
audekliem. Nu ar savu projekta darbu
mēs šo tradīciju aktualizējām. Katra
darba parādīšanās tika sagaidīta ar aplausiem un ovācijām. Visi dalībnieki
bija priecīgi par paveikto, sadarbošanos un iepazīšanos.
Renārs Lutinskis, 12. klases skolnieks

Kā mēs gleznojām
Projekta sanāksmē, protams, galvenais nav atpūta, bet gan darbs, kas
nedēļas laikā jāpaveic.
Kā jau ierasts, arī šoreiz visi skolēni tika sadalīti grupās, un katrā grupā
bija pa 1 cilvēkam no Latvijas, Vācijas,
Holandes, Spānijas un Somijas un 5
vai 6 itāļi.
Šoreiz no Eiropas mākslu virknes
itāļi bija izvēlējušies tēmu „Rudens
motīvi mākslā”. Katrai skolai bija dots
mājasdarbs - parādīt savas zemes rudeni, rudens motīvus pašu veidotās
fotogrāfijās vai zīmējumos.
(Tieši tāpēc mēs skolā bijām izsludinājuši zīmējumu konkursu un
pat veidojām lielus kolektīvus gleznojumus ar rudens motīviem. Jāteic, ka
skolas konkursā neatkarīga žūrija par
labākajiem atzina projekta dalībnieku
darbus, jo varbūt viņi, zinot, par gaidāmo sanāksmi un tajā paredzēto darbu,
pret mājas uzdevumu un reizē arī pret
konkursu izturējās atbildīgāk.)
Kad noskatījāmies visu projekta
dalībskolu prezentācijas par rudens
tēmu, bijām pat pārsteigti par ideju
košumu un daudzveidību.
Pēc tam grupās bija jāizvēlas viens
vai vairāki foto vai zīmējums par pamatu visas nedēļas darbam. Tad veidojām skices. Mums bija jāglezno
uz audekliem, kas izmēros bija 4m X
1,5m, un tas bija visnotaļ grūti, jo varēja viegli sasmērēties vai arī kaut ko
izbojāt!
Nedēļas beigās mūsu darbus izkarināja pie skolas ārsienas. Manuprāt, ideja bija laba, bet ne līdz galam
pārdomāta un atrisināta, jo, tā kā pie
auklas bija piestiprināta tikai gleznojuma augšējā mala, jau 5 minūšu laikā
vējš visu centās izbojāt, jo audekli sapinās vai sitās logu rūtīs. Cerams, ka
turpmākajās dienās vējš pierima un
audekli varēja priecēt gan skolēnus un
skolotājus, gan citus pilsētas iedzīvotājus.
Darbs grupā man patika, jo bija
iespēja komunicēt ar cilvēkiem no
dažādām valstīm, līdz ar to nācās visu
laiku runāt angliski, kas ir ļoti noderīgi. Taču nepatika tas, ka bija daudzi,
kas vienkārši neko negribēja darīt,
tikai staigāja apkārt bez jebkādas pienākuma sajūtas (tas visvairāk attiecas
uz pašiem mājiniekiem). Katrā grupā
bija 1 vai 2 cilvēki, kas izdarīja aptuveni 60% no darba. Bet kopumā tas bija
paciešami, tas bija tikai sīkums, jo šis
brauciens bija lielisks!
Kristīne Paegle, 11. klases skolniece

Ko projekta dalībnieki
iesaka citiem
skolēniem?
Tā kā mūsu kārta uzņemt projekta dalībniekus, 48 citvalstu skolēnus,
Koknesē vairs nav aiz kalniem, tad
vēlos teikt, ka droši iesaku iesaistīties
viesu uzņemšanā gan tiem, kas vēl iet
skolā, gan tiem, kas jau sen to pabei-
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guši. Kāpēc? Jo tas ir lielisks piedzīvojums gan tam, kuru jūs uzņemat,
gan jums pašiem. Varu apgalvot, ka
garlaicīgi jums nebūs, pat tad, ja nezināt svešvalodu. Esmu pabijis jau divos
projekta braucienos un esmu ievērojis,
ka cilvēki projektā ir sirsnīgi, atvērti un
vēlas izzināt visu jauno.
Tomass Miglāns, 11. klases skolnieks
Projektā es ieteiktu piedalīties visiem, valoda tiešām nav šķērslis, tas
tikai palīdzēs valodas izaugsmei. Vienmēr var atrast veidu, kā sazināties.
Un nevajag arī baidīties uzņemt
kādu projekta dalībnieku savās mājās,
jo, kopīgi pavadot rītus un vakarus
nedēļas garumā, var iepazīt citu valstu
kultūru un tradīcijas.
Protams, tā ir arī iespēja uzlabot
angļu valodas zināšanas un labi pavadīt laiku, kā arī iegūt jaunus draugus
un mazliet iemācīties arī citas valodas!

Gaidīsim jaunus
projekta dalībniekus!
Līga Ancāne, 12. klases skolniece
Man un citiem, protams, arī bija
liela laime un sajūsma par piedalīšanos
ERASMUS+ projektā! Tas ir tāds piedzīvojums, ko vajadzētu katram izdzīvot. Iespēja iepazīt citu tautu cilvēkus,
dalīties sarunās, smieklos, piedzīvojumos, veikt dažādus uzdevumus. Bija
ļoti patīkami, pateicos draugiem, kas
man ieteica piedalīties, un paldies visiem, kas atbalstīja, palīdzēja!
Renārs Lutinskis, 12. klases skolnieks
Erasmus+ projekta braucienā piedalījos pirmo reizi. Sākotnēji uz to visu
skatījos skeptiski, taču pēc tam biju un
esmu patīkami pārsteigta par to, cik
daudz šis projekts spēj sniegt, tādēļ
gribu pateikties par doto iespēju!
Agita Blaua, 12. klases skolniece
ERASMUS+ projekts mums, tā
dalībniekiem, sniedz lielus emocionālus piedzīvojumus.
Projekts ļauj mums iedzīvoties svešās ģimenēs, redzēt citu zemju kultūru,
sadzīvi, salīdzināt atšķirības un atrast
kopīgo ar Latviju. Projekts ļauj izdarīt
secinājumus par izglītības sistēmām,
par vienaudžu attieksmi pret dzīvi un
liek saprast, ka svešvalodas ir jāapgūst
pēc iespējas labāk.
Mēs esam sapratuši, ka sadraudzēties ar citu valstu jauniešiem ir
vienkārši, ja nebaidies sazināties, un
draudzību varam turpināt, uzturot
kontaktus ikdienā.
Kā ikkatrs, kurš ir bijis saistīts ar
ERASMUS+, tā arī es droši varu apgalvot, ka ir gan vērts piedalīties projektā,
gan uzņemt viesus, jo tā iegūsti jaunas
iespējas un jaunus draugus.
Beāte Beatrise Brūvere, 10. klases
skolniece
Projekta laikā esmu piedalījusies
arī sanāksmēs Nīderlandē un Spānijā,
līdz ar to dzīvoju arī citās viesģimenēs.
Uzskatu, ka visās valstīs cilvēki ir atvērti un nepastāv valodas barjera. Tāpēc, kad Latvijā būs projekta sapulce,
nevajag baidīties uzņemt kādu ciemiņu no ārvalstīm, tas nekas, ja nav zināma angļu valoda. No pieredzes saku,
ka var sazināties tāpat! Uzņemot viesi,
būs iespēja iemācīties angļu valodas
pamatus vai arī to praktizēt, protams,
arī iespēja uzzināt daudz ko jaunu gan
par citām kultūrām, gan par cilvēkiem.
Galvenais – nebaidīties!
Dita Šteinfelde, 12. klases skolniece
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Koknesieši kopā ar Valsts prezidentu iededz
Ziemassvētku eglīti
««« Sākums 1.lpp.

Pēc svinīgā pasākuma gaidīja
klāts cienastu galds, par ko vislielākā sajūsmā bija bērni.
„Kopīgi sagatavojām vēstuli
ar saviem vēlējumiem, kura aizceļoja pie Ziemassvētku vecīša. Daži
vēlējās uzcelt pirtiņu vai nopirkt
busiņu. Mēs izteicām vēlēšanos,
lai mums būtu īsta vasara un īsta
ziema, lai mūsu bērni var katrā gadalaikā kārtīgi pasportot!” – atminas Marija. Pēc jaukās ciemošanās
ģimenes pulcējās ārpusē pie Rīgas
pils un kopā ar Valsts prezidentu
iededza lielo un krāšņo Ziemassvētku egli.
„Šī diena mums paliks neaizmirstamā atmiņā, jaunākajiem
bērniem par to varēsim atgādināt,
kad viņi būs lielāki. Domājam, ka
šāda tradīcija – kuplām ģimenēm
pulcēties uz Ziemassvētku egles

iedegšanu pie Valsts prezidenta ir
ļoti apsveicama. Iepazināmies ar
ģimeni, kurā viens no bērniem pirmo reizi bija Rīgā. Arī tā ir dzīves
realitāte,” tā Ziedonis un Marija.
Koknese ir Ziedoņa dzimtā
puse. Mariju viņš satika studiju
gados Rēzeknes mūzikas koledžā.
Jau 15 gadus viņi ir precējušies un
Koknesi sauc par savas ģimenes
mājām.
Ziedonis ik darbadienu mēro
ceļu uz Ogres mūzikas skolu, kur
strādā par saimnieciskās daļas vadītāju. Marija šobrīd auklē mājās
jaunāko meitiņu, viņas darba gaitas turpināsies kā mūzikas skolotājai pirmsskolas izglītības iestādē
„Gundega”.
Abi vecākie bērni - trīspadsmit
gadus vecais Ēriks un desmitgadīgā meita Helēna mācās Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā, kā arī

apmeklē Kokneses Mūzikas skolu.
Ēriks apgūst akordeona spēli, bet
Helēna - vijoli. Vienīgajam brālim
māsu vidū atliek laiks arī futbola
treniņiem un mākslas studijai pie
Alda Dobenberga. Piecgadīgā Laura apmeklē Kokneses pirmsskolas
izglītības iestādi „Gundega”.Lielākais ģimenes vaļasprieks ir kopīga
muzicēšana ne tikai mājas godos,
bet dažādos kultūras pasākumos.
Ziemassvētku laikā viņi sniegs
koncertu senioriem Sunākstē. Arī
ceļošana ir ģimenes hobijs. Katru
gadu vasarā Vildes brauc kādā ārzemju ceļojumā. Ģimenei ir busiņš
un treilerītis, un tā var visi kopā
pavadīt brīnišķīgu laiku un iepazīt
dažādas vietas. Šovasar izbaudīti
skaistie skati deviņās valstīs, tajā
skaitā Lietuvā, Polijā, Vācijā, Austrijā, Slovākijā, bet ziemā sportiskā
ģimene dodas slēpot ārpus Lat-

vijas. Arī šoziem nolemts visiem
pabūt ārzemēs un baudīt ziemas
priekus uz slēpēm. Bet vislabāk ir
pašu ģimenes mājā, kur bērniem
plašs pagalms un sava valstība kur
izskrieties.
„Ziemassvētki mums ir mīļākie
svētki gadā. Jo mazāks bērns, jo
lielāka ir viņa ticība Ziemassvētku
brīnumam,” smaidot atklāj Marija.
Šajā laikā viņai īpaši daudz darāmā. Jādomā ne tikai, kā skaistus
svētkus sarīkot ģimenē, bet kopā ar
Svētdienas skolas bērniem notiek
gatavošanās svētku koncertam, uz
kuru visi laipni gaidīti 24. decembrī pulksten 15, stundu pirms Svētās Mises Kokneses Romas katoļu
draudzes baznīcā.
Par tradīciju ģimenē kļuvis
kopīgi doties uz mežu pēc svētku
eglītes. Ziedonim 22. decembrī ir
dzimšanas diena, jubilāram par

godu eglīte jau līdz šai dienai ir
svētkiem izpušķota. Bet Ziemassvētku vakarā Marijas un Ziedoņa
mājās valda līksmība, ir sabraukuši
ciemiņi, skan Ziemassvētku dziesmas un pašu spēlētie mūzikas instrumenti, bet bērni gaida, kad pie
durvīm pieklauvēs Ziemassvētku
vecītis. „Mūsu mazie svētku gaidītāji visvairāk zina dzejolīšu un
dziesmiņu, lai no Ziemassvētku
vecīša rokām saņemtu dāvanu. Un
ja kādam pieaugušajam pēkšņi nav
ko teikt Ziemassvētku vecītim, viņi
steidz palīgā ar saviem priekšnesumiem,” stāsta Marija.
Ko ģimene visvairāk vēlētos
kā Ziemassvētku brīnumu? Marijai un Ziedonim ir viena atbilde:
„Gribam apstāties saspringtajā
dzīves skrējienā, izbaudīt mieru un
vēl vairāk veltīt laiku saviem mīļajiem!”

Ar siltu sirdi un ticību labajam Svētkos lepojas ar
Koknesiete Olga Kukreviča-Krutovska
4.decembrī sagaidīja 90. gadskārtu.
Viņas bagātais mūžs kā māla krūka
piepildīts ar laimes dienām un sāpīgiem
pārdzīvojumiem.
Sarmīte Rode
Lības Zukules foto
Jau astoņus gadus viņai ir atņemta acu gaisma, bet dots kas vairāk –
silta sirds un ticība - mūsu spēkos ir
izturēt visus uzliktos pārbaudījumus.
Olgas kundze mūžībā pavadījusi
vīru, zaudējusi abus dēlus un mazdēlu. Ikdienā par sirmo māmuļu gādā
sociālā aprūpētāja Dace Ēvalde, bieži
apciemo Sociālā dienesta darbinieces. Dzimšanas dienā pirmie sveicēji
bija mazdēla atraitne ar mazmazbērniem.
5. decembrī daudz baltu dieniņu jubilārei vēlēja Kokneses novada
Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane, sociālā darbiniece Olga Balule-Beļankina un Kokneses novada
represēto nodaļas biedri Lība Zukule
un Jānis Priede.

Vēlam dižo gadu gaviļniecei stipru
veselību un līdzās labus cilvēkus!

Mājīgajā un siltajā dzīvoklī 1905.
gada ielā klusi un rimti paiet laiks,
tāpēc sirmgalvei vislielākais prieks
par katru mīļu ciemiņu. Pie svētku
kliņģera aicinājām Olgas kundzi pakavēties atmiņās par to, kā dzīves ceļš
atvedis uz Koknesi.
Olgas kundze tik labi runā latviski, ka ir pat grūti noticēt, ka ir dzimusi ukrainiete. Viņas bērnības gadi
pagājuši Ukrainā, Harkovas apgabalā, Blizņecovas ciemā. Otrā Pasaules

kara sākumā, ienākot vācu armijai,
piecpadsmit gadus vecā meitene
kopā ar citām ciema jaunietēm tiek
aizvesta uz Vāciju. Dzimtenē viņa atgriežas, kad karš jau ir beidzies. Pēc
brāļa aicinājuma pārceļas uz dzīvi
Latvijā, Aglonā, bet pagājušajā gadsimta 40. gadu beigās darba meklējumos nonāk Koknesē, kur drīz vien
apprecas ar brašu latgalieti - Henriku Kukreviču-Krutovski ar kuru
kopā izaudzina dēlus Aivaru un Juri.
Darba gadi pagājuši strādājot fiziski
smago darbu uz dzelzceļa un vēlāk
veicot pastnieces pienākumus. Liels
prieks bijis par piešķirto dzīvokli toreiz tā dēvētajā „dzelzceļnieku” mājā
1905. gada ielā. Savos spēka gados
turēta lopiņu saime un iekopts dārzs.
Visu mūžu viņu pavadījusi dziesmas
mīlestība. Svešumā pavadītajos gados iemācījusies vācu valodu un
vēl tagad labi atceras reiz dziedātās
dziesmas. Arī tikšanās reizē Olgas
kundze, priecīga par apsveicējiem,
uzdziedāja gan vāciski, gan dzimtajā
ukraiņu valodā.

Svin kā ģimenes svētkus
5. novembra vakarā Bebru pamatskolā
daudz laimes dzimšanas dienā Latvijai
vēlēja svētku koncerta dalībnieki un
Bebru pagasta iedzīvotāji.
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto
Klātesošos svētkos sveica Bebru
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, uzsverot šajā gadā nozīmīgākos paveiktos darbus. „Es lepojos ar
visiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem
rūp sava pagasta izaugsme un nākotne,”- ar gandarījumu atzina pārvaldes
vadītāja.
Sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē
noritēja svētku koncerts, kurā no savām mazām sirsniņām lielus sveicienus dāvāja PII „Bitīte” 3.un 4. grupiņas ansambļa dziedātāji, (vad. Velga
Gedzena), brašie Bebru pamatskolas
vokālā ansambļa dalībnieki, (vad.
Liāna Haritonova), pagasta vokālais
ansamblis „Nianse”, (vad. Liāna Hari-

savējiem

17. novembrī Iršu klubā notika Latvijas
valsts 98. gadadienai veltīts svētku
koncerts.
Ineta Riekstiņa
Iršu pagasta kultūras pasākumu
organizatore
Liels paldies kolektīviem un to
vadītājiem par sarūpētajiem priekšnesumiem un radīto svētku noskaņu: Kokneses pagasta sieviešu korim
“Anima”, kora diriģentei Leldei Kamzolei – Gagainei un koncertmeistrerei Ilonai Makareni, vidējās paaudzes
deju kolektīvam “Irši” , tā vadītājai
Intai Balodei, Pērses sākumskolas
skolēniem un skolotājām Aijai Ind-

riksonei un Indrai Labai, skaņu operatorei Olitai Ružai un liels paldies
vakara vadītājai Gaļinai Krauklei!
Koncerta noslēgumā tika godināti mūsu Iršu pagasta Goda pilsoņi
Raina Līcīte un Dzintars Meiers.
Svētku pasākuma dienā Pērses
sākumskolā varēja aplūkot izstādi
”Viena diena Iršu pagastā” ar 160 fotogrāfijām. Paldies autoriem: Mārcim
Briškam, Arvim Voicehovičam, Aināram Briedim, Ingum Pugačovam,
Kristapam Aldiņam, Valdim Zvirgzdiņam.
Foto akcijā fotogrāfijas iesūtīja arī
Agnese Pulkstene, Astrīda Bite, Natālija Daļecka, Valija Fedotova.

Kokneses rokdarbnieces
tiekas bibliotēkā
tonova), kapela “Aizezeres muzikanti”, (vad. Inese Skuja), kā arī ciemiņi
– Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta
senioru ansamblis „Ābeļziedi”, (vad.
Olga Krasutina).
Koncerta vadītāja Justīne Pastore teic: „Emocionālu koncerta
noslēguma radīja skolotājas Dzin-

tras Sniedzes vadītā teātra pulciņa
mazie mākslinieki, kuru dzīvespriecīgajā priekšnesumā pievienojās vēl citi pamatskolas skolēni
un vokālais ansamblis „Nianse”.
Paldies Bebru pamatskolas kolektīvam par atsaucību svētku pasākuma organizēšanā!”

Pagājušajā mēnesī viena pēcpusdiena Kokneses pagasta bibliotēkā
piederēja visām tām kundzēm, kuras rada, ada, pieprot visdažādākos
rokdarbus un arī tām, kuras prot to
novērtēt! Protams, bija liels prieks
tikties ar pašām rokdarbniecēm,
jautāt viņām, apbrīnot viņu izdomu,
čaklumu, pacietību, veikumu un saņemt vērtīgus padomus un ieteikumus! Paldies par šo izstādi Allai Svečikovai, Annai Bangai, Annai Lullei,
Dzintrai Liepiņai, Vilijai Čunčulei,

Olgai Noreikai, Aijai Oknovai, Spodrai un Aijai Briedēm, Maijai Birzniecei, Ņinai Rušmanei. Prieks, ka viesu
vidū bija mūsu skaistās izšūto gleznu
izstādes autore Elvīra Sirmā.
Lai viss top un piepildās! Lai gads
ir bagāts ar jauniem rokdarbiem un
jaunām rokdarbniecēm, lai rodas
prasme lepoties un lielīties ar saviem
unikālajiem veikumiem!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
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Grāmatas „Vīrs ar Nameja gredzenu”
atvēršanas svētki Bebros
Autore Linda Šmite.

Maijai Malaševskai ir ko
teikt bebrēniešiem!

6.decembrī Bebru pagasta bibliotēkā
izcilajam bebrēnietim Vilnim Plūmem
veltītās rakstnieces Lindas Šmites
grāmatas „Vīrs ar Nameja gredzenu”
atvēršanas svētki kopā sasauca tos, kuri
savulaik strādājuši Vecbebru sovhoztehnikumā prasmīgā direktora vadībā un
daudzus citus Bebru pagasta iedzīvotājus. Sirsnīgajā pasākumā piedalījās arī
Viļņa Plūmes tuvinieki – dzīvesbiedre
Sarmīte Plūme un jaunākais dēls Artūrs
Plūme. Savējo vidū mīļi gaidīta viešņa
bija Maija Malaševska, kurai par darba
un dzīves gadiem Bebros saglabājušās
vissiltākās atmiņas. Viņas savāktais bagātīgais materiālu klāsts par Vilni Plūmi
un Vecbebriem lieti noderēja autorei
grāmatas tapšanā.
Sarmīte Rode
Dzintras Sniedzes foto

Atstātais mantojums
dzīvo
Pagājušajā gadā izdevniecībā
„Jumava” klajā nāca Lindas Šmites
darbs „Āmurbrālis, akmens cietais”
– veltījums mūsu novadniekam tēlniekam Voldemāram Jākobsonam.
Arī autores jaunā grāmata ceļu pie
lasītājiem sākusi no izdevniecības
„Jumava”. Tās izdošanu finansiāli atbalstīja Aizkraukles novada un Kokneses novada pašvaldības. Pasākuma norises laikā „Jumavas” pārstāvji
piedāvāja iespēju iegādāties grāmatu
par mūsu novadnieku un citus jaunākos izdevumus.
Pirmā grāmatas „Vīrs ar Nameja
gredzenu” atvēršana notika Aizkrauklē, sagaidot Latvijas valsts 98.gadadienu. Aizkraukles novadam pieder Viļņa Plūmes ražīgi desmit gadi,
bet 22 piepildīti darba gadi vienmēr
liecinās par uzplaukuma laiku, kad
Vecbebros notika nemitīga izaugsme gan ražošanas, gan izglītības un
kultūras dzīvē. Vilnis Plūme aizsaulē aizgāja pirms sešiem gadiem, bet
viņa atstātais mantojums dzīvo – par
viņu domājam un runājam tagadnē.
Pēc Plūmju ģimenes ierosmes un ar
finansiālu atbalstu izveidots stipendiju fonds. Arī Lindas Šmites grāmata ir cieņas un pateicības apliecinā-

Gaidīti viesi bija Sarmīte un Artūrs Plūmes.

jums cilvēkam, kurš aiz sevis atstājis
nezūdošas gaismas pēdas.
Grāmatas atvēršanas svētki iesākās ar Bebru pagasta vokālā ansambļa „Nianse” (vadītāja Liāna Haritonova) Andra Kristona komponēto
melodiju ar Ārijas Āres vārdiem
„Vecbebriem” – šī dziesma bija kā ar
gaismu staru sūtīts sveiciens Vilnim
Plūmem baltajā mūžībā. Autores
Lindas Šmites lasītie grāmatas fragmenti, ansambļa „Nianse” dziesmas,
laikabiedru atmiņu vēstījumi lika
gan pasmaidīt, gan notraukt pa saviļņojuma asarai, bet pāri visam staroja gaišs tikšanās prieks.
Bebru pagasta bibliotēkas vadītāja Ausma Rode sacīja: „Kad
naktīs iemirdzas zvaigznes, debesīs
tiek rakstīti likteņi. Man ir patiess
prieks, ka šodien esam kopā, lai atcerētos cilvēku, kuram liktenis bija
novēlējis savu dzīvi un darbu saistīt
ar mūsu pagastu.”

Kopā samūrēti
atmiņu ķieģelīši
Linda Šmite par grāmatas tapšanas ceļu pastāstīja: „Man piezvanīja
izdevniecības „Jumava” vadītājs Juris Visockis un izteica priekšlikumu rakstīt grāmatu par Vilni Plūmi. Pēc ilgām pārdomām nolēmu,
ka vispirms ir jārunā ar ģimeni. Ar
Sarmīti Plūmi telefoniski sazinājos pagājušā gada pirmajā adventē.
Viņas balsī skanēja uzticēšanās un
paļāvība man. Grāmata par tēlnieku
Jākobsonu bija mazliet citāds darbs,
jo tēlnieks no mums ir aizgājis jau
sen - rokas bija brīvākas, varēju vairāk fantazēt. Vilnis Plūme ir dzīvā

atmiņā, katrs vārds un teikums ir
liela atbildība. Ar ko sākās darbs? Ar
sarunu ar Sarmīti Plūmi un preses
materiālu studēšanu, ar kuriem palīdzēja ģimene, Aina Podvinska un
Maija Malaševska. Izlasīju un konspektēju Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu „Domes vēstis” desmit gadu garumā. Nevarēju doties
uz sarunu pie cilvēkiem, ja neesmu
sevi uzlādējusi ar zināšanām. Jutos
kā celtnieks, kuram vajadzēja kopā
samūrēt tos atmiņu ķieģelīšus, ko
cilvēki man stāstīja, ko es izlasīju un
uzzināju. Grāmatā apkopoti apmēram 30 cilvēku atmiņu stāsti. Mani
ļoti iegrožoja noteiktais manuskripta nodošanas termiņš. Bet es teikšu
kā Džemma Skulme: es to paveicu.”
Arī šajā tikšanās reizē pasākumā
bija bebrēnieši, kuru atmiņas iemūžinātas grāmatā.
Grūtāk nekā uzrakstīt grāmatu,
bija izdomāt tās nosaukumu. Pēc
vairākiem variantiem autore izvēlējusies „Vīrs ar Nameja gredzenu”.
Vilnis Plūme Nameja gredzenu nēsāja vairāk nekā 20 gadus. Četras
stieplītes, savītas vienā pīnē, simbolizē vienotību un arī gredzena nēsātājs bija vienots ar savu dzimtu, sava
pagasta cilvēkiem, darba kolēģiem
un domubiedriem.
„Ar Sarmīti klātienē satikos šī
gada 12. janvārī, maestro Raimonda
Paula lielajā jubilejā. Un es domāju,
ka man ļoti veiksmīgi izdevās šajā
grāmatā izveidot nodaļu, kurā Vilni
Plūmi nosaucu par gara līdzinieku
Raimondam Paulam. Tas ir mans
savijums, mans redzējums,” atklāja
Linda.

Es būšu
direktors!
Lūk, divi no fragmentiem, kurus tikšanās brīdī
lasīja Linda Šmite.
„Evas Ikstenas-Strapcānes uzņemtajā videofilmā
par Viļņa Plūmes mantojumu viņa studiju biedrene
Latvijas Valsts universitātes
Ekonomikas fakultātē Aija
Poča atminas Viļņa izteikto
un pamanāmo mērķtiecību: „Viņš nopietni skatījās
uz to, ko dzīvē darīs. Viņš
skaidri zināja, ka būs direktors. Tā arī teica. „Es būšu
direktors”. Viņu uzreiz varēja pamanīt. Viņš bija ar
stāju, ko bija devusi ne tikai
dejošana. Tā bija stāja kā
personībai.”
„Kad 1972. gadā Vilnis
Plūme dodas komandējumā
uz Vecbebru Lauksaimniecības tehnikuma pastāvēšanas
50. gadadienas svinībām, Vecbebros zied ceriņi un smaržo
plaukstošie lauki, skaļi elpo
kopjamā zeme. Tur propoliss
un medus. Vecbebros nudien
neparasta gaisotne. Tehnikumā jaušama savdabīga,
suģestējoša aura, kas nobur
un nelaiž vaļā. Rīgas ciemiņš
ar visām maņām sajūt vitālu
nepieciešamību piederēt šai
Kaucmindes garu uzturošajai
vietai, biškopju Mekai. Jaunais cilvēks sadzird aicinājumu
palikt Vecbebros, kur paveras milzīgs
darbalauks un sajūtams ārkārtīgi
stipru, viedu cilvēku klātums. Vai
studiju biedriem stāstīdams par sevi
kā direktoru, viņš lasīja no zvaigznēm, kur patiešām ierakstīts, ka piecus gadus viņš būs Latvijā tik izdaudzinātās bitenieku skolas direktora
vietnieks un septiņpadsmit gadus –
direktors?”
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, sveicot Lindu Šmiti un Sarmīti Plūmi ar grāmatas iznākšanu, uzsvēra, cik liela nozīme ir personībai, kura spēj aizraut
citus, lai sasniegtu lielus mērķus.

Par Vecbebriem
varētu rakstīt vēl
Maija Malaševska, uzrunājot
klātesošos, sacīja: „Jau pirms pasākuma apsveicinoties, es sajutu jūsu
sirds siltumu, it kā nebūtu pagājis
ilgs laiks, it kā mēs būtu šķīrušies
uz pavisam īsu brīdi. Mēs varam būt
lepni, ka Linda ir uzrakstījusi jau
otro grāmatu par Bebru pagasta ievērojamām personībām. Un simboliski ir tas, ka pirmā grāmata iznākusi par Voldemāru Jākobsonu. Zīmēšanas stundās viņš labāko darbu
mēdza ielika rāmītī uz postamenta.
Man gribētos vilkt paralēles un kā
skolotājam Jākobsonam šodien par
labāko darbu izcelt Lindas grāmatu,
un skatīties uz to kā mākslas darbu.
Kad uzzināju par grāmatas tapšanu,
es sapratu, ka tā ir viena no retajām
iespējām caur Viļņa Plūmes personību parādīt arī Bebru pagasta cilvēku
dzīvi un tā laika notikumus. Ja grāmatas veidošanai būtu atvēlēts ilgāks

laiks un Vecbebru posmam vairāk
vietas, tā varēja būt apjomīgāka. Man
ir vēl materiāli, ar kuriem varētu iepazīstināt lasītājus. Par pagājušā gadsimta 70. – 80. gadiem esmu ļoti lepna. Tas bija ne tikai izaugsmes laiks
saimnieciskajā darbībā, tas bija izcils
laiks arī kultūras un sporta dzīvē.
Vilnis Plūme lieliski mācēja savākt ap
sevi profesionālu komandu jebkurā
jomā. Pašreiz cenšos atrast pēc iespējas vairāk liecību par 1990. gadā Vecbebros notikušo Pasaules čempionātu
orientēšanās sportā. Tā noslēguma
pasākumā spēlēja Latvijas rokenrola
karalis Pits Andersons. Olimpiskajā
komitejā esmu sazinājusies ar galveno spēļu tiesnesi Rodrigo Slaviņu.
Uzskatu, ka par šo vērienīgāko notikumu būtu jāatgādina sabiedrībai.”
Maijas Malaševskas atmiņu stāstījumu papildināja Jānis Midegs, uzverot, ka Vilnis Plūme divu mēnešu
laikā, neskatoties uz tā laika grūto
ekonomisko situāciju, spēja izcili
noorganizēt šo pasākumu pasaules
līmenī.
Lai šajā atmiņu grāmatā nebūtu
neprecīzu faktu, to pirms izdošanas
izlasīja Sarmīte Plūme, kā arī Viļņa
Plūmes bijušie kolēģi Ilze Pabērza un
Jānis Midegs. Autorei par gandarījumu atzīstot, ka labojumu bijis maz.

Gredzenam nav ne
sākuma, ne beigu
Par savas ģimenes ierašanos Vecbebros pēc Viļņa Plūmes aicinājuma
pastāstīja Ieva Puniņa. Viņas vīrs
Modris Puniņš ilgus gadus bija direktora Viļņa Plūmes šoferis, arī viņa
atmiņas par kopā pavadītajiem darba
gadiem lasāmas grāmatas lappusēs.
Savukārt Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza atzina, ka no Viļņa Plūmes mācījusies prasīgumu pret
sevi un citiem. Pasākuma dalībnieku ziedi un pateicības vārdi priecēja
Lindu Šmiti, Sarmīti Plūmi un Maiju
Malaševsku.
Pa grāmatas eksemplāram pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza uzdāvināja Bebru pagasta bibliotēkai, Bebru
pamatskolai, PII „Bitīte”, VPIV bibliotēkai un „Galdiņu” muzejam.
Sarmīte Plūme tikšanās noslēgumā atzina: „Sākotnēji, kad izdevniecība „Jumava” piedāvāja radīt grāmatu, biju pret, jo tobrīd mūsu ģimenes mērķis bija izveidot stipendiju
fondu. Solīju, ka palīdzēšu tikai ar
ģimenes arhīva materiāliem un fotogrāfijām. Bet šobrīd man ir ļoti liels
gandarījums par paveikto. Mēs ar
Lindu esam kļuvušas gara radinieces. Es viņai uzticējos, ka cilvēks nebūs uzlikts kā uz pjedestāla un nebūs
pārspīlējumu. Grāmata ir izdevusies
patiesa un to es augstu novērtēju. Jūs
katrs tajā atradīsiet kādu sava laika
nogriezni, un tā ir lielākā vērtība.
Īpašs paldies Maijai Malaševskai par
palīdzību un atbalstu Vecbebru posma atspoguļošanā.”
Grāmatā izlasīsiet vārdus: „Gredzenam nav ne sākuma, ne beigu.
Tas ir mūžīgs. Un mūžīgs ir gada
rituma gredzena apņemtais cilvēks,
kurš līdzcilvēkos sējis visaugstāko
pienākuma apziņu, atbildību un mīlestību. Cilvēkmīlestību. Tēvzemes
mīlestību.”
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Koncerta noslēgumā.

Labdarības koncerts
„Eņģeļi pār Latviju”
Kokneses kultūras namā

Folkloras kopa „Urgas”.

Kokneses jauniešu deju kolektīvs.

vājot gan Ziemassvētku melodijas, gan Latīņamerikas deju
ritmus. Folkloras kopa „Urgas”
(vadītāja Inguna Žogota) savā
priekšnesumā uzbūra tuvojošos svētku noskaņu. Skatītāji
ir iemīļojuši kapelu „Aizezeres muzikanti” (vadītāja Inese
Skuja). Koncertā skanēja viņu
jaunākā repertuāra melodijas.
Folkloras kopa „Raksti” (vadītājs Uldis Bērziņš), spēlējot
senos mūzikas instrumentus,
atklāja, cik dziļa un bagāta ir
mūsu tautas mūzikas dvēsele.
Diemžēl šis kolektīvs ar jauno gadu vairs nebūs piederīgs
Kokneses kultūras namam,
bet mūziķi apsolījuši arī turpmāk piedalīties novada kultūras
pasākumos. Dejā mūžam jauni ir šī
gada jubilāri: vidējais paaudzes deju
kolektīvs „Irši” šogad nosvinēja 25.
gadskārtu, bet vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Liepavots” pavisam nesen
30 gadu jubileju. Abu kolektīvu vadītāja Inta Balode arī šajā vakarā varēja
būt lepna par saviem dejotājiem! Savu
dejot prieku skatītājiem dāvāja dāmu
deju kolektīvs „Tik un tā” (vadītāja
Kornēlija Reisnere) un līnijdejotāju
grupa „Mazie kristāliņi” (vadītāja
Inga Ozoliņa). „Lai dzīvo jaunība!”
– tā varējām teikt par Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju kolektī-

Kokneses pūtēju
orķestris.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks atver mūsu
sirds durvis labestībai un vairo apziņu, ka
mēs katrs varam palīdzēt kādam cilvēkbērnam kļūt veselam.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Jau sesto gadu Latvijā notiek labdarības akcija „Eņģeļi pār Latviju”, lai
aicinātu iedzīvotājus palīdzēt segt izdevumus smagi slimiem bērniem, kuriem iedzimtu vai iegūtu slimību dēļ ir
nepieciešama ilgstoša ārstniecība un
rehabilitācija, kas nav ietverta valsts
apmaksātajos ārstniecības pakalpojumos. Atbalstot labdarības akciju 10.
decembrī Kokneses kultūras namā

novada pašdarbnieku koncertā, pateicoties skatītāju atsaucībai, saziedoti
284 eiro 20 centi.
„Visa gada garumā novada pašdarbnieki ir pašaizliedzīgi darbojušies, pavadījuši neskaitāmas stundas
mēģinājumos, bet koncertos dāvājuši
mums savu dziesmas, dejas, mūzikas
un teātra mīlestību. Lai šis koncerts ir
ne tikai kā atskaites punkts paveiktajam, bet vēlējums izrādīt savu labo gribu,” atklājot pasākumu, sacīja Inguna
Strazdiņa, Kokneses kultūras nama
direktore.
Šajā vakarā ar dziesmām, dejām
un mūzikas skaņām tika paiets solis
tuvāk gaismai, Ziemassvētku baltum-

am un ticībai, ka mēs visi kopā varam
darīt pasauli labāku.
„Mums katram jāiemācās sauli
sēt,” dziesmā novēlēja sieviešu koris
„Anima” (diriģente Lelde KamzoleGagaine un koncertmeistare Ilona
Makareni). Jauktais koris „Alaine”
(diriģente Silvija Cīrule) ar tautā iemīļotām dziesmām no jauna apliecināja, ka dziesma ir mūžīgās jaunības
noslēpums. Bebru pagasta vokālais
ansamblis „Nianse” (vadītāja Liāna
Haritonova) priecēja ar skanīgu un
izjustu sniegumu. Tauru skaņās viļņojās gaiss, kad uz skatuves parādījās
Kokneses pūtēju orķestris ar savu
atraktīvo vadītāju Ziedoni Puķīti, dā-

vu „Kāre” (vadītāja Sarmīte Plūme)
un Kokneses jauniešu deju kolektīvu
(vadītāja Kornēlija Reisnere).
Koncerta noslēgumā, aplausiem
skanot, tika paziņots par kopīgi saziedoto naudas summu.
Latvijas valsts dzimšanas dienā
Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds
Vējonis mūsu novada izcilajai kultūras
darbiniecei un deju kolektīvu vadītājai
Kornēlijai Reisnerei pasniedza augstu
valsts apbalvojumu. Reisneres kundzi
svētku vakarā sirsnīgi sveica savējie –
pašdarbības kolektīvi, ar kuriem kopā
tiek veidota novada kultūras dzīve.
Pateicībā par ieguldījumu tautas
mākslas attīstībā šī gada ritējumā,
pašdarbības kolektīvus un to vadītājus
sveica Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs,
domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs
un kultūras nama direktore Inguna
Strazdiņa. Pateicību saņēma arī Kokneses kultūras nama amatierteātris
(režisore Inguna Strazdiņa), kuram šis
gads bijis panākumiem bagāts. Sirsnīgs paldies tika veltīts Astrīdai Saimenai par koncerta programmas izveidošanu.Lai arī jaunais gads novada
pašdarbniekiem ir tikpat radošs ceļā
uz Latvijas valsts simtgades Dziesmu
un deju svētkiem!
Paldies visiem Kokneses novada
iedzīvotājiem, kuri apmeklēja labdarības koncertu un ziedoja, lai piepildītos
bērnu sapņi!
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Panākumi basketbolā
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas komandas piedalījās Aizkraukles novada sporta skolas rīkotajās reģionālajās basketbola sacensībās vidusskolām. Turnīrs notika
24.novembrī Aizkraukles sporta
centrā. Meiteņu grupā startēja četras komandas. Kokneses komanda
pārliecinoši uzvarēja visās trijās
spēlēs un ieguva pirmo vietu. Pirmā
spēle pret Aizkraukles novada vidusskolu beidzās ar rezultātu 24 : 6,
otrajā spēlē pret Neretas vidusskolu rezultāts bija 23 : 8, un kā trešie
tika uzvarēti Skrīveru vidusskola ar

rezultātu 22:12. Kokneses meiteņu komandā labāks spēlētājas bija
10.b klases audzēknes Līna Gražule
un Elīna Višķere. Līna trijās spēlēs
kopā ieguva 36 punktus, Elīna - 16
punktus! Vēl komandā spēlēja Renāte Bojere, Ieva Seļiverstova, Samanta Mamonova, Natālija Zeica,
Sabīne Bubašinska un Elīza Matušonoka.
Aiz koknesietēm otrajā vietā
ierindojās Skrīveru vidusskola, trešajā vietā Aizkraukles novada vidusskola un ceturtajā vietā Neretas
vidusskolas meitenes.

Patrīcijai Eidukai divas
sudraba godalgas sacensībās
Zviedrijā
Lieliski Zviedrijas ciematiņā Idrē
notikušajās FIS sacensībās distanču
slēpošanā startējusi 16 gadus vecā
Patrīcija Eiduka, kura gan pusotra
kilometra sprintā brīvajā stilā, gan 5
km distancē ar intervāla startu šajā
pašā slēpošanas stilā starp U18 grupas slēpotājām bija otra labākā.

Tikmēr junioru konkurencē kopā
ar U20 grupas pārstāvēm viņa no vairāk nekā 50 dalībniecēm no astoņām
valstīm iekļuva labāko desmitniekā.
P.Eidukas distancē nopelnītie 121,95
FIS punkti ir viņas karjeras rekords informē Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Koknesiešiem uzvara
LVF kausa izcīņā
Ir noslēgušās 2016. gada Latvijas Volejbola Federācijas “Kausa izcīņas” sacensības jauniešiem U-16 (2001.dz.g.) grupā.
Aizkraukles NSS šajā turnīrā pārstāvēja
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 8.-9.
klašu zēnu komanda.
Ivars Māliņš,
volejbola treneris
Finālturnīrs notika 3.- 4.decembrī Daugavpils volejbola skolā.
Tiesības startēt finālā bija ieguvušas
piecas labākās šā vecuma sporta skolu komandas - Daugavpils volejbola
skola, Rīgas volejbola skola, Kuldīgas
novada sporta skola, Viļakas novada
sporta skola un Aizkraukles novada
sporta skola.
Spraigās un garās cīņas, divu
dienu garumā noskaidrojās 2016.
gada LVF kausa ieguvējs - Kokneses
komanda. Kokneses volejbolisti uzvarēja visās četrās spēlēs, parādot, ka
māk spēlēt šo spēli un ir labi sagatavojušies turnīram. Komandā spēlēja
Kristers Dardzāns, Matīss Petjukēvi-

čs, Aldis Sproģis, Edgars Kalnozols,
Jurģis Rēķis, Raivis Pālēns, Helmuts
Sokolovs un Matīss Šumskis. Kristers
Dardzāns un Matīss Petjukēvičs ir
Latvijas U-16 kadetu volejbola izlases
komandas dalībnieki. Pēdējā spēlē ar
Rīgas volejbola skolu, koknesiešiem
nācās spēlēt pret komandu, kur laukumā bija pieci Latvijas U-16 izlases

dalībnieki! Arī tas nebija šķērslis ceļā
uz mērķi - tika izcīnīta uzvara ar rezultātu 3:1!
Jau janvārī sāksies Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā, kur
koknesiešiem vēlreiz vajadzēs sacensties ar visām stiprākajām U-16
Latvijas komandām. Novēlu veiksmi
sacensībās un uzcītību treniņos.

Sporta halle „Irši” jubilejas tortē 7
svecītes
Atzīmējot sporta halles „Irši” atklāšanas
7. gadadienu, 10. decembrī Iršos norisinājās tradicionālais volejbola turnīrs
sieviešu un vīriešu komandām.
Dzintars Greļs,
Iršu pagasta sporta darba organizators
Kā allaž, sacensību sportiskais līmenis bija ļoti augsts,

Saņem Džimbas
apliecību
2.decembrī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 1.un 2.klases skolēni saņēma apliecību par piedalīšanos Džimbas Drošības programmā.
Džimba ir šīs programmas galvenais tēls, kas vieglā un saprotamā
valodā bērniem māca par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem - pazīstamiem un svešiem,
vienaudžiem un pieaugušajiem,
viņš kalpo kā starpnieks starp pieaugušajiem un bērniem.
Programmas mērķis ir mācīt

bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem - pazīstamiem un svešiem,
vienaudžiem un pieaugušajiem.
Bērniem tā bija ieskaite klātienē,
jo no septembra līdz novembrim
viņi skolā apguva Džimbas 9 soļu
drošības programmu, kuru vadīja
Džimbas aģente – skolotāja Daiga
Andersone. Aktivitāšu laikā skolēni izdzīvo dažādas situācijas, kuras
palīdz bērniem uzzināt, kā atpazīt
bīstamas situācijas, kā tajās rīkoties,
pie kā vērsties pēc palīdzības.

bet komandu
sporta veidos ļoti svarīgs faktors ir
savstarpēja sapratne laukumā starp
spēlētājiem. Vīru konkurencē vislabāko kopdarbību rādīja un pirmo
vietu izcīnīja Mētrienas koman-

da. (A. Fridrihsons, V.
Trusovs, J. Seržāns, A.
Seržāns, J. Gruduls, R.
Aģis, Dz. Šķēls). Otrajā vietā Vecbebru
komanda, trešie – mājinieki iršēnieši. Dāmu grupā labākā komanda
– Mārupe (S. Kuprašova, Z. Gradinarova, M. Urbāne, M. Teilāne, R.
Rubule, B. Kučika). Gulbenes spēlētājas otrajā vietā un trešajā – Li-

zuma volejbolistes.
Turnīra labāko spēlētāju balvas
saņēma – Monta Urbāne (Mārupe),
Agnese Vaska (Gulbene), Nauris
Pulkstenis (Vecbebri), Jānis Krēmers
(Vecumnieki).
Kā tradīcijas turpinājumu skaistajā svētku tortē 7 svecītes iededza
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina
Līcīte, uzvarētājkomandu kapteiņi un
turnīra labākie spēlētāji.

Koknesiešiem 2. vieta Aizkraukles
novada basketbola čempionātā
Ar spēli pret Aizkraukles “Pagastu”
regulāro turnīru Aizkraukles novada
basketbola čempionātā noslēdza Kokneses vienība, izcīnot godpilno 2.vietu.
Dāvis Kalniņš,
KSC direktors
Kā tad Koknesei gāja šajā turnīrā? Tika iesākts ar ļoti samocītu uzvaru pār Policiju, kur tika uzvarēts
vien pagarinājumā ar 52:48. Tālāk
sekoja uzvara pār Veterāniem, kam
sekoja divas ļoti pārliecinošas uzva-

ras pār Neretu un APVS. Visbeidzot
pēdējā spēlē zaudējums ar 52:64 Pagasts.
Komandas sastāvā līdz šim spēlējuši 13 spēlētāji. Rezultatīvākais ar
17 punktiem spēlē ir Didzis Bērziņš,
kas aizvadījis tikai vienu spēli, bet
ar 16.5 punktiem vidēji spēlē izcēlies Grustāns. Tālāk spēlētāji punktu guvuši ļoti sabalansēti, trešais ar
7.2 ppg ir Pavļenkovs, bet tālāk no
5.8 – 3.5 ppg guvuši veseli 9 spēlētāji, kas parāda komandas dziļumu.

KOKNESES SPORTA CENTRA DARBA LAIKS

Katrā spēle labāk nospēlē kāds cits
un ja kādam ļoti neiet, tad laukumā
dodas līdzvērtīgs aizvietotājs. Tāpat
jāņem vērā, ka visās spēlēs, izņemot
pirmo, laukumā spēles laiks sadalās
ļoti līdzīgi un visi pieteiktie tikuši
laukumā kaut uz 5-6 minūtēm, bet
spēlēs kā pret Neretu un APVS spēles laiks bijis vismaz 10 minūtes katram spēlētājam. Mazliet vairāk spēlē
abi Andreji, kuri, atkarībā no spēles
scenārija, pavada laukumā vairāk
laika.

KSC informē, ka 2016.gada 24., 25., 31. decembrī un
2017.gada 1.janvārī sporta centrs apmeklētājiem būs slēgts.
Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus, veiksmes un mīlestības pilnu Jauno gadu!
KSC administrācija

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
KATOĻU DRAUDZĒS
18.decembrī plkst. 08:30
KOKNESES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZĒ
Prāvests Pēteris Alusiks
18.decembrī plkst. 11:00
Arhibīskapa Zbigņeva Stankēviča vizitācija. PĻAVIŅU KUNGA
DEBESKĀPŠANAS DRAUDZĒ
Prāvests Pēteris Alusiks
24.decembrī plkst. 15:00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts un Sv.Mise
KOKNESES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZĒ
Prāvests Pēteris Alusiks
25.decembrī plkst. 08:30
KOKNESES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZĒ
Prāvests Pēteris Alusiks
25.decembrī plkst. 15:00
VECBEBRU SV. ĢIMENES DRAUDZĒ
Prāvests Māris Ozoliņš
1.janvārī plkst. 15:00
KOKNESES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZĒ
Prāvests Pēteris Alusiks
1.janvārī plkst. 15:00
VECBEBRU SV. ĢIMENES DRAUDZĒ
Prāvests Māris Ozoliņš
8.janvārī plkst. 15:00
KOKNESES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZĒ.
Prāvests Pēteris Alusiks

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
KOKNESES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

Aktuālie sporta
pasākumi
decembrī

14.12. plkst. 20:30 ANČ
telpu futbolā, Koknese –
Pļaviņas, Aizkraukles SC,

17.12. plkst. 16:00 LČ
florbolā, 2.līga, Vidzemes
zona, Koknese – SK
Līgatne, KSC sporta halle
19.12. plkst. 18:30
“Koknese sporto”
22.pasākums –
ZIEMASSVĒTKU
STAFETES,
KSC sporta halle

dienas centrs izsaka pateicību
čaklākajiem dienas centra
apmeklētājiem un čaklākajiem
senioru klubiņa „Pīlādzītis”
biedrēm Ziemassvētku kartiņu
veidošanā!

25. decembrī plkst. 10:00 – Ziemassvētku rīta dievkalpojums
31. decembrī plkst. 10:00 – Vecgada dienas dievkalpojums
1. janvārī plkst. 10:00 – Jaungada dienas dievkalpojums
Ir tikai brīnums
un pasaule kā Dieva elpa – tik tīra
kā noturēt tādu? kā nosargāt?
mīlot – Dievs saka – vien mīlot…
/Maija Laukmane/
Gaišus un līksmus Ziemassvētkus!
Daudz laimes, veiksmes un
veselības Jaunajā gadā!
Saviem lasītājiem novēl
Kokneses Novada Vēstis

Aktuālie kultūras pasākumi

21. decembris
plkst.17:00
23.decembris
plkst.12:00
23.decembris
plkst.21:00

29.decembris
plkst.19:00
29.decembris
plkst.12:00
1.janvāris
plkst.1:00
1.janvāris
plkst.1:00

Sniegbaltus, baltām domām
piepildītus, radošus, veiksmīgus,
mīlestības pilnus Ziemassvētkus
un Laimīgu Jauno gadu pagasta
un novada ļaudīm vēl Bebru
pagasta pensionāru padome
''Mārtiņroze''.

Ziemassvētku balle senioriem. Pasākumu vada “Trīs vīri laivā”, līdzi
ņemt groziņus.
Ziemassvētku pasākums Bebru pagasta pensionāriem. Muzicēs
kapela “Aizezeres muzikanti”.
Ziemassvētku eglīte Iršu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.
Ziemassvētku eglīte bērniem. Lielo leļļu muzikāla izrāde
“ZIEMASSVĒTKI PIE KRUSTMĀTES MŪMŪ”. Ieeja brīva. Sīkāka
informācija pa t. 26574538.
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu.
GADUMIJAS PASĀKUMS Iršu klubā (balle ar galdiņiem). Muzicē:
grupa “GINC UN ES”. Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt
līdz 20.decembrim. Ieejas biļetes cena iepriekš pārdošanā 6 eiro,
pasākuma dienā 8 eiro. Informācija par pasākumu pie kultūras darba
organizatores I.Riekstiņas, tālr. 28377943.
“Zvaigžņu lietus gadu mijā”. Koncertā piedalās - trīskārtējie
Latvijas čempioni 10 deju programmā un Pasaules kausa 2.vietas
ieguvēji sporta dejās DANA JĀKOBSONE, MARTS PUNIŅŠ un
Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi. Ieeja brīva, vietu skaits
ierobežots.
Svētku pasākums Iršu pagasta pensionāriem.

Kokneses
kultūras nams
Bebru
pamatskola
PII “Iršos”
grupiņas telpās

Ik dienas
baltus sapņus
dvēselē krāt
un ļauties
Eņģeļu glāstiem,
Ik dienas
Noliekt galvu
lūgšanā klusā
un pateikties Dievam,
ka esi,
ik dienas vairāk
ticēt, cerēt
un mīlēt,
lai dievišķā Gaismā
iemirdzas vaigs,
ik dienas
plaucēt brīnumu sirdī,
lai uzzied
Ziemsvētku laiks!
/I.Seņkāne/
Gaišus un siltām domām
pilnus Ziemassvētkus! Veselību
un laimi Jaunajā gadā!
Andas Elstes ģimenes
ārsta prakses kolektīvs

Pateicība
Kokneses Ģimenes atbalsta

24. decembrī plkst. 19:00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums

17.decembris
plkst.15:00
17.decembris
plkst.12:00
19.decembris
plkst.13:00

Ziemassvētku jūtas
Neizteicamās,
Pildiet visas sirdis
Pilīs,būdiņās!
Ziemassvētku līksma,
Debess sūtītā,
Apmeklē tu visus,
Kas mīt skumībā!
Ziemassvētku zvaigzne
Lai pār visiem mirdz:
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katras sirds!
/Vensku Edvarts/

Laime - tā ir viss tavs mūžs,
Ko zem zaļiem ošiem vadi,Kopā draugu pulks un radi.
Tad ar zelta lāsēm gadi
Aizzib kuplos zaros klusi,
Acs, kā Dieva redzējusi,
Pāri veras koku galiem.
/A.Eglītis/
Sveicam Antoņinu Midegu
skaistajā jubilejā!
PII „Bitīte” vecāku padome

Ziemassvētku vakars,
kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes
kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness,
mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens,
ja vien sirdī mīt prieks.
Daudz baltu dieniņu vēlam
decembrī dzimušajiem jubilāriem:
Olgai Kukrevičai – Krutovskai
Terēzijai Gerasimovai
Kokneses novada
represētie

Pateicība
Ziemassvētku laiks - laiks, kad
ritinām atmiņu kamolīti aizgājušā
gada garumā. Pārdomu laiks
par paveikto, piedzīvoto, par
sniegto un saņemto atbalstu.
Bebru pagasta māmiņas saka lielu
paldies „Ziedot.lv”, Jēkabpils
NVO vadītājai Agitai Pleiko,
novada sociālajai darbiniecei
Līvai Skābarniecei un Latvijas
Sarkanā Krusta brīvprātīgajai
darbiniecei Lībai Zukulei par
sniegto atbalstu ģimenēm projektā
„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem!”
Ziemassvētki ir brīnumu laiks
- tāpēc pateicībā vēlam Jums
sagaidīt savu īpašo Ziemassvētku
brīnumu, kas nav tālu jāmeklē, jo
mīt Jūsos -Jūsu sirdīs!
Bebru pagasta māmiņas

Kokneses
kultūras namā
22. decembrī
no pulksten
10 – 13
Valsts asinsdonoru
centrs rīkotā
DONORU DIENA

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2016.GADA NOVEMBRĪ
REĢISTRĒTA1 LAULĪBA.

Kokneses
kultūras nams
Bebru
pamatskola

Iršu klubs

Kokneses
kultūras nams

Iršu klubs

JAUNGADA NAKTS BALLE, spēlē grupa “Time to Time” (ex.Okay).
Kokneses
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā, ieeja 5
kultūras nams
eiro, pasākuma dienā 6 eiro.
JAUNGADA BALLE kopā ar muzikantu Aldi&Co, ieejas biļetes cena 4
Bebri, VPVI zāle
eiro.

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Saucu un saucu,
Bet vārdi tek atpakaļ pa to pašu
taciņu,
Pa kuru viņa aizgāja klusi.
/M.Laukmane/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2016. gada novembrī
reģistrēti 2 mirušie.
Mūžībā pavadīti:
AUSTRA SĀRTA (1940.G.)
SILVIJA GRĒLE (1939.G.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

Ziemsvētku egles zaros
mans tētis svecītes dedz
un top tik gaiši, ka zinu arī mani debesis redz.
/I. Zandere/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ 2016. GADA
NOVEMBRĪ REĢISTRĒTA
1 JAUNDZIMUSĪ – LĪVA.
Sveicam bērniņa vecākus!
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Dzejas lappuse

JURIS SILIŅŠ
***
Vai katru dienu savā logā redzu,
Cik tomēr ātri ziemas
vakars tumst,
Bet svecīti uz galda neiededzu,
Jo vēlos, lai šis brīdis
manī gumst.
Es viņā jūtu sena glāsta smeldzi,
Kas skar tik maigi mani
tā kā samts
Un nogurušai dvēselei
sniedz veldzi
Kā pusvītušam ziedam
dzīvīgs strauts.
Bij' arī toreiz svētku
vakars burvīgs
Un sveču liesmu aroms baznīcā;
Vairs neatceros gan
kas vēra durvis
Tiem laimīgiem, kas
klusi teica: "Jā!"
Kā loterijā vārds šis ieskan sirdīJa laimējas- to visu mūžu dzirdi!
***
Jel neaizklāj ar plaukstām
gaišo seju,
Ļauj viņas gaismai mēness
gaismā skurbt,Būs romantiskāk iet
pret dzīves vēju
No jauna ilūzijā sapni burt.
Varbūt tu mani satiec
Brindabanā,
Kur pats Dievs Krišna
gājis rotaļās
Ar ganēm, kurām daiļuma
bij' gana,
Lai spētu valdzinājumu
sniegt tās.
Bet mana BrindabanaPērses grava,
Tās ielejas, tās krasts,
kas dzelmē dus,
Ja mani ieraudzīs tur daile tavaPar sauli tajā brīdi mēness kļūs!
Tik neaizklāj ar
plaukstām savu seju,
Liedz sapnim gaist,
jo es vēl arī eju...

ĀRIJA ĀRE
***
Laukus ceļus visas pļavas,
baltas vieglas pārslas klāj.
Tās ir vēstules no ziemas,
kuras mūsu takās stāj.
Baltā sniega valodā,
Rakstā - gaiši mirdzošā,
mums visapkārt virpuļo
baltais sniegpārsliņu pasts.
Ko sniegi mums visiem stāsta?
To tikai minēt varam,
jo sniegpārslu baltos vārdus
ne lasīt ne saklausīt protam.
Bet ziema mums visiem
sveicienus sūta baltā sniega valodā,
rakstā gaiši mirdzošā.
Tās ir vēstules visiem mums,
kuras atnes un dāvā
sniegpārslu pasts.
***
Ko lai novēlu Ziemassvētkos,
kad sniega pārslas virmo un viz,
kad acis mirdz spožāk
un priecājas sirds?
Baltu mīļu prieku - kā
sniegpārslas,
kuras no debesu
augstumiem krīt,
kuras vēlas mūs sasildīt.
Zaļu dzīvības smaržu - kā eglei,
kura prot priecēt, rotās kvēlot,
mums laimi ikvienam novēlot.
Siltu gaismu apkārt - kā svecei,
kura prot sildīt un starot,
kura prot atvairīt tumsu
un iedegt Svētvakaru.
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OLGA KĻAVIŅA
Lai mums izdodas
Ar tvirtumu, vingrumu,
ar možumu
ir vienmēr jāsāk agrā rīta stunda,
viss paveicams tad veras
mūsu priekšā
un pasaule, šķiet, griežas
katra riekšās.
Ir labi, ja var saprasties ar sevi,
tad pratīsim ar
saprasties ar tevi,
ne jau jāskrien tieši
sapņu kalnus gāzt,
labu vārdu pietiek, ja tos
pateikt māk.
Kā dāvanu tos
izauklētus pasniegt,
lai katra zilbe spēj otra
dzirdi sasniegt,
kas viņam būs kā laimes
dotais eliksīrs,
ne jau kaili papīrā
vārds uzrakstīts.
Ja cilvēks otru sajust var ar sirdi,
nevajag tad pārāk labu dzirdi.
Lai mums izdodas būt tuvu,
tuvu klāt,
kad otrs tālu prom,
bet vēlas parunāt!
Par īstu mīlestību
Rudens pašā klusākajā laikā
labāk redzam zvaigznes
debess visumā.
Zinām naktīs, taču,
iestājusies tumsa,
ko meklējam sev neatklātā
spožumā?
Laikam Visums mērāms
bezgalībā,
tā vienība, ko prātam neapjaust.
Visumu man gribas saukt
par mīlestību.
Tā vienība - ar citām
viņu nesajaukt!
Šodien dedziet pirmo
gaismas sveci,
lai sajūtam uz ko ir virzīties,
ja par ticību un cerību to dedziet,
par īstu mīlestību nebūs
šaubīties!

ANITA LIEPIŅA
Gaismotas gaitas
Pat ar visblāvāko saulesstaru,
Kas tevī stīgo un manī,
Mēs Saulgriežiem tuvāk
piekļūt varam
Un dienas gaišākas darīt.
Tad tālāk rīti pavisam klusi
Vissmalkākiem Gaismas stariem
Caur tumsu ved mūs uz
Ziemsvētku pusi,
Kas dvēseli gaišāku dara.
Gaidīšanas laiks
Arvien agrāk satumst.
Zvaigznes debesīs, acis
samiegušas Tik stipri un balti puteņo
Un visos luksoforos ieslēgts
“dzeltenā” režīms.
Kurp tālāk, sirds tava vēl nezin’.
Atliek vērīgi kusumā ieklausīties,
Paša soļu gurkstoņas nenobīties.
Ap laternām sniegpārslas spieto,
Viss apkārt balts, lai kurp tu ietu.
Vēl neredzēt Bētlemes zvaigzni,Vējš pārslu vērpetēm aizsedz.
Šķiet, Gaismas eņģeļu
spārnu vēdas
Dzēš tavu nedrošo soļu pēdas.
Nāk Gaisma tumsu
projām raidīt,Mums tikai jāiemācās gaidīt...

MAIJA STEPĒNA
***
Es stāvu
uz tās pašas, par brīnumu
vēl dzīvās, zemes,
tajās pašās dilušās vīzēs,
pie tās pašas abras,
ar to pašu mērāmglāzi,
tām pašām, vēl skaidri
redzošām,
brillēm uz acīm.
Es vēl cepu maizi
no nesazāļotiem graudiem,
govis ganu baltas rasas
mazgātās pļavās,
tās ziemā ēd saulē žāvētu
ne skābu sienu
un dod man tikko slauktu,
nenogalētu, saldu
baltu-putu-pienu.
Olās
Čiepst dzīvei domāti cāļi,
dārzā aug smaidītgriboši apaļi
rutki,
burkāni, kāļi.
Dievs, nemodini mani!
Es savam sapnim sētu ceļu...
***
Tieši šonakt – Ziemsvētku naktī,
mana cerību puķe sāk
ziedus vērt.
Prāts skumji smaida - nu saki,
nu saki,
kurā avotā smelsi,
kad puķe veldzi tev lūgs.

Svētkus svinēt vienmēr prieks!
Ar Kokneses galvenās svētku egles
iedegšanu kļuvis gaišāks un priecīgāks
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Nebēdājot
par uzmācīgajām lietus lāsēm 9.decembra
vakarā Zaļā tirgus laukumā pulcējās kupls
pulks lielu un mazu koknesiešu.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Visus, kuri vēlējās, lai egle iemirdzas spožās gaismiņās, uzrunāja Kokneses novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Reinbergs: „Par spīti
lietum un rudenīgajam laikam mēs tomēr visi ticam, ka ziema būs un atnāks
balti Ziemassvētki!” Svētku gaidītāji
šiem vārdiem ar prieku uzgavilēja un
kopīgi vairākas reizes saucot: „Eglīte,
iededzies!”, un atminoties arī burvju
vārdiņu „lūdzu”, sagaidīja, kā svētku
eglē iedegas zeltītas zvaigznes un sudrabotas virtenes. Tad bija īstais brīdis
kopā doties jautrās rotaļās. Pēc svētku
rūķa aicinājuma bērni dižajai meža

SARMĪTE RODE
***

Saule ir ceļā pie mums,
Zied debesīs liels klusums.
Tikai sirds jau traucas pretī
Durvis uz gaismu atvērt.
Cik skaists ir brīdis pirms,
Kad tumsa mākoņos grimst.
Gaidi, no viena pieskāriena
Ausīs balta mūžīga diena.

skaistulei veltīja dziesmas un dzejoļus
par ziemu un Ziemassvētkiem. Jāteic,
ka mazie koknesieši noteikti saņems
dāvanas Ziemassvētkos, jo dzejoļus,
dziesmas un laba vēlējumus labi iemācījušies! Lietus nebija arī šķērslis
līnijdejotāju grupai „Mazie kristāliņi”
un vadītājai Ingai Ozoliņai aicināt
klātesošos griezties līdzi viņu mācītajos
deju soļos. Arī ja nesnieg sniegs, svētkus svinēt vienmēr prieks – tā smaidot
sacīja līksmie svinētāji. Pasākuma rīkotāji – Kokneses kultūras nama kolektīvs
bija parūpējies, lai ikviens varētu sasildīties nobaudot tradicionālo Bluķienes
skābo kāpostu zupu, kas vārījās katlā uz
ugunskura.
Paldies čaklajiem un radošajiem
Kokneses Komunālās nodaļas darbiniekiem par izgreznoto svētku egli un
svētku vēstnešiem – gaismu nesošajiem
eņģeļiem! Arī vakaros, kad Kokneses
ielās iemirdzas gaismiņas koku zaros,
mēs sajūtam: „Svētki nāk!”

Radošā mājā radoša
sestdiena

Tieši šonakt - Ziemsvētku naktī,
sapņi brīnumam mosties liek...,
bet neticība teic greizu smaidu nu saki, cik sapņu
par īstenību gan tiek...
Tieši šonakt - Ziemsvētku naktī,
par spīti visam, es ticēšu tam cerību puķe un neprāta sapnis
kādu īpašu vēsti
beidzot sludinās man.
***
Tā kā gaiļa ki-ke-ru-gā
ik rītu aizskrien ēterā:
- ...lai krīzei ātri tiktu pāri,
būsim visi solidāri
un ciešāk jostas savilksim!
Kā atteikties, ja solidāri
krīzei soļos VISI pāri...
Un tauta klusē,
kad sāk to cirpt
līdz plikam dibenam,
līdz sirds sāk tirpt...
Bet saucēji – tie solidāri
nepiebremzē savu kāri.
Tie rij un rij
cik kuņģis ļauj...
bet apcirptie...?
Tie kājās auj...
kurš zābakus...
kam čībiņas...
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Radošajā mājā 3.decembrī aizvadīta skaista un radoša sestdiena, kad trīs nodarbībās
ieguvām gan jaunas prasmes, gan jaunas
dāvanas Ziemassvētkiem, gan prieku
pašiem sev.
Inguna Žogota
biedrības “Baltaine” priekšsēdētāja
Pirmajā nodarbībā gatavojām
ziemas rotājumus - saulītes, zvaigznītes, virtenes, puzurus... Galvenais
materiāls, ar kuru strādājām, bija jūras meldri, kuri vākti jau Jāņos, tagad

izmērcēti un ļoti patīkami darbam.
Katrs, kas atnāca, aizgāja ar vairākiem
skaistiem, dabīgiem, paša gatavotiem
rotājumiem, kuri Ziemassvētkos noteikti noderēs. Paldies skolotājai Inetai
Vēverei no Garciema!
Otrā
nodarbībā
gatavojām
smukziepītes. Nu būsim tīri un skaisti! Un būs dāvanas Ziemassvētkiem!
Paldies skolotājai Daigai Vilcānei no
Jēkabpils!
Trešā nodarbība bija savam priekam. Kopā ar Agnesi Limanāni dejojām. Agnese teica, ka šī ir deja, kas ir
ļoti vienkārša. To var dejot katrs. Soļi
patiešām ļoti vienkārši. Un katrs, protams, mazliet arī improvizē un piemēro
savām vajadzībām un savam priekam!
Paldies skolotājai! Nākamā groove dejas nodarbība būs 7.janvārī plkst.18.00!
Diena bija viegla, labvēlīgā gaisotnē un ļoti radoša! Uz nodarbībām
bija atnākuši cilvēki gan no Kokneses,
gan mazliet tālāki braucēji. Bija lieli un
mazi... Interesantākais - vienā nodarbībā satikās pat 3 dvīņu pāri!!! Tā bieži
negadās!
Priecīgu Ziemassvētku gaidīšanas
laiku Jums vēl Radošās mājas ļaudis!
Lai top GAISMA no TUMSAS!

Tikšanās adventes laikā
5. decembrī Kokneses kultūras namā
pirmo reizi uz kopīgu tikšanos gaidāmo
svētku noskaņā pulcējas Kokneses novada
represēto nodaļas biedri.
Lība Zukule
Pasākums iesākās ar Annijas Blaus
izpildīto Ziemassvētku dziesmu un
Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra vēlējumu arī jaunajā
gadā tikpat aktīvi darboties un iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē.
Pasākums noritēja pie skaisti klāta
galda, par ko bija parūpējusies kafejnīcas „Ragāļu krogs” īpašniece Agita
Eglīte.
Sirsnīgā gaisotnē pagāja daloties
atmiņās un pārdomās par aizvadīto
gadu, kā arī visi kopā noskatījāmies
„Kokneses fonda” dāvāto ierakstu par
Likteņdārzu.
Bija iecere arī noskatīties disku,
kurā ierakstīti mūsu biedru atmiņu

stāsti, bet šo ieceri atlikām uz nākamā gada 24. martu, kad atkal tiksimies
mūsu atceres pasākumā.
Atmiņu pēcpusdiena mijās ar
kopīgi dziedātām dziesmām un ar
sveicieniem apaļo gadskārtu jubilāriem. Daudz baltu dieniņu domās
sūtījām mūsu dižākajai jubilārei Olgai Krukovskai – Kukrēvičai 90 gadu
jubilejā, kuru svētkos sveicām viņas
dzīvesvietā.
No savas nodaļas izvirzījām delegātus, kuri 16. decembrī dosies uz
Rīgu, kur Latviešu Biedrības namā norisināsies ikgadējā Latvijas politiski represēto apvienības (LPRA) konference.
Nolēmām, ka nākamo ekskursiju rīkosim 2017.gada 17.augustā, par
maršrutu vēl domāsim.
Pateicībā par atbalstu Kokneses
novada domei, Iršu un Bebru pagastu pārvaldēm uzdāvinājām diskus ar
mūsu represēto atmiņu stāstiem.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Man ir sava laimes zeme
Ziemassvētki ir svētki cerībām, ticībai
un mīlestībai. „Visgaišākā svētku sajūta
ir brīdī, kad redzu laimīgas bērnu acis,”
teic Lāsma Ruža-Riekstiņa, Ģimenes
krīzes centra „Dzeguzīte” direktore. Bet
viņas kolēģi atzīst: „Lāsma ir apveltīta ar
viedu gudrību prasmīgi rīkoties, lai reāli
palīdzētu un dzīves likstās atbalstītu
savu lielo un mīļo dzeguzēnu saimi.”
Sarmīte Rode

Ziemassvētku gaidīšanās laikā
„Dzeguzītē” bērni kā čakli rūķīši
gatavojas svētkiem, jaunieši ar nepacietību gaida, kad varēs pārcelties
uz jaunajām mājām, bet pie pansijas
iemītniekiem ceļo Eņģeļu pasts. Arī
Lāsma ir kā labais svētku vēstnesis
savējiem. Klusajā adventes laikā aicināju viņu uz sarunu.

Atrast balansu starp
emocijām un prātu
Vairāk kā divus gadus esi Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” direktore. Kā tu raksturotu šo pavadīto
laika posmu?
Lāsma: Esmu ieguvusi daudz
mācību, pieredzi, savu spēku apliecinājumu.
Kāds ir bijis lielākais izaicinājums?
Ikdienā nākas saskarties ar dažādām situācijām. Visgrūtāk ir biji atrast balansu starp emocijām un prātu. Šis darbs nevar būt balstīts tikai
uz loģiku vai tikai uz jūtām.
Cik liela pašreiz ir „Dzeguzīte”
saime?
Šobrīd rūpējamies par 30 bērniem
un 35 pansijas klientiem. Mūsu iestādē
ir izveidotas trīs struktūrvienības: Atbalsta nodaļa ģimenēm un bērniem,
Jauniešu māja un Sociālā pansija.
Kādi ir šogad lielākie paveiktie
darbi vai pārmaiņas?
Šajā Ziemassvētku laikā bērni ir
nodarbināti radošajās darbnīcās. Bet
mūsmājās norit arī remontdarbi, lai
pielāgotu Jauniešu mājas projekta
telpas pansijas klientu vajadzībām,
kā arī tiek veikts sanitāro telpu remonts. Arvien vairāk cilvēki interesējas par iespēju uzturēties pansijā,
tāpēc jaunās telpas dos iespēju „Dzeguzītē” uzņemt vēl vairāk klientu.
Savukārt, lai turpmāk nodrošinātu bērnu un jauniešu kvalitatīvus
dzīves apstākļus un integrēšanos
sabiedrībā, Iršu pagasta pārvalde
„Dzeguzītei” ir iznomājusi četristabu dzīvokli, kurā arī pašreiz notiek
remontdarbi.
Jūsu šī gada kalendārs ir notikumiem bagāts?
Pasākumu un darbības plāns ir
bijis daudzpusīgs. Izveidojām mājaslapu, lai ikviens zinātu, kas pie
mums notiek un kā dzīvojam. Darba sapulcēs sastādām aktualitātes
mēnesim. Ja dotajā brīdī ir aktuāls
mācību darbs, koncentrējamies mācību procesam. Šajā mēnesī runājam
par svētku sajūtu un ģimenisku vidi.
Ne tikai par to, kas mums pienākas
un ko mēs gribētu, bet arī par to, ko
esam nopelnījuši. 21. decembrī uz
Pelnrušķītes balli Rīgā dosies mūsu
bērni, kas ir sekmīgi mācībās un
kam nav disciplīnas pārkāpumu.

Paldies biedrībai
„No sirds uz sirdi”

Jums ir izveidojusies jauka sadarbība ar biedrību „No sirds uz sirdi” jeb „NSUS”.
Jā, esam ļoti pateicīgi biedrības
vadītājai Līgai Uzulniecei par lielo
atbalstu - viņas un pārējo palīgu sirdis ir kopā ar mums. Novembra vidū
„Dzeguzīte” nonāca jau otrā palīdzības krava no Francijas, ko sarūpējusi biedrība „NSUS”, sadarbojoties
ar Francijas labdarības organizāciju
„AIMA - LE TROCOEUR”. Pirmajā
sūtījumā novembra sākumā „Dzeguzītes” senioru pansijai tika atvestas
multifunkcionālās medicīnas mēbeles, apģērbs un apavi. Otrajā sūtījumā
multifunkcionālās gultas, matrači,
ratiņkrēsli un arī apģērbs un apavi.
Pateicoties šīs biedrības labajiem gariņiem pansijas iemītniekiem tiek dāvāts vēl kāds īpašs pārsteigums.
Jā, biedrība „No sirds uz sirdi”
aicina piedalīties Vispasaules labdarības projektā „Eņģeļa pasts”. Tā
būtība: kļūsti par eņģeli kādam vientuļajam vecajam cilvēkam pansijā vai
kādam citam vientuļniekam ārpus
tās, cilvēkam ar īpašām vajadzībām
un iepriecinu viņu, nosūtot ar roku
rakstītu vēstuli vai kartīti svētkos.
Sākumā šaubījāmies par cilvēku
atsaucību, bet tagad mēs pat saņemam vēstules no ārzemēm, atsaucība ir ļoti liela. Tās ir vārdos neaprakstāmas sajūtas, aizkustinājuma
asaras par to, kā viena maza vēstulīte
var sasildīt sirdi. Mums ir cilvēki,
kas ir vājredzīgi un paši nevar izlasīt
saņemto vēstuli, tās priekšā nolasa
mūsu darbinieces. Sūtītāji ir tik tālu
aizdomājušies, ka vēstules iesmaržo
ar smaržām, lai cilvēks jūt to sajūtu, ko sūtītājs grib nodot. Pastnieks
sākumā brīnījās, kas ir noticis, bet
tagad jau ir pieradis un pansijas iemītniekiem domātās vēstules saliek
kastītē, jo citādi nevar atnest.
Priecē, ka cilvēki šajā laikā nedomā tikai par sevi, bet prot sagādāt prieku, ar roku uzrakstot sirsnīgus vārdus.

Gaidām ciemos
vecākus
„Dzeguzīte” ir iesaistījusies Iršu
pagasta dzīvē. Jums ir bijuši kopīgi
organizēti pasākumi ar Iršu pagasta
pārvaldi.
Šovasar, gatavojoties starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai,
nācu ar iniciatīvu kopīgā pasākumā
aicināt gan „Dzeguzītes”, gan pagasta bērnus. Domāju, ka mums izdevās
radīt jaukus svētkus.
Cik bērni šogad no „Dzeguzītes”
ir atgriezušies mājās?
Tie ir astoņi bērni, un tas ir arī
mūsu personīgais ieguldījums, ka
viņi ir atgriezušies ģimenēs.
Vai to nav ietekmējušas jūsu rīkotās vecāku dienas? Pastāsti par
tām!
Vecāku dienas noteikti ir devušas savu artavu. Tās ieviesu savu
darba gaitu sākumā. Ja kādam par
tām rodas neizpratne, es gribētu sacīt: iemāciet man, kā bērnam nemīlēt
savus vecākus. Tātad, vecāki, katru

uzrunājot individuāli, tiek
aicināti ierasties vienā kopīgā dienā. Nākamā vecāku
diena notiks pirmssvētku
noskaņās 18.decembrī. Vajadzības gadījumā viņiem
nodrošinām
transportu
līdz dzelzceļa stacijai. Šajā
dienā piedāvājam dažādas
nodarbības, kas liek viņiem
aizdomāties par iespēju
mainīt savu dzīvi, tikšanos
ar mūsu darbiniekiem, sociālo darbinieku un sociāli
pedagogu, psihologu. Gribam, lai vecāki redz, kādos
apstākļos dzīvo viņu bērni,
tāpat arī lai bērni satiek savus vecākus.

ĢKC „Dzeguzīte” komanda.
Vidū: Lāsma Ruža-Riekstiņa.

Manuprāt, atbrauc tie vecāki,
kuri vēlas atgūt savus bērnus, kuros
vēl nav zudusi cilvēcība.
Jā, un mēs viņiem palīdzam noticēt
saviem spēkiem un mainīt savu dzīvi.

Mums ir komanda!
Ja visi bērni varētu augt ģimenēs, tad krīzes centri nebūtu vajadzīgi. Bet saprotu, ka tā ir utopija.
Mēs nekad nevaram paredzēt,
kāda situācija var izvērsties ģimenē.
Mēs esam kā drošības spilvens, jebkurā diennakts laikā var atskanēt
zvans un mēs palīdzam -ilglaicīgi vai
īslaicīgi. Mūsu darbs ir palīdzēt un to
es novēlētu visām iestādēm.
Mana ģimene zina, ka mans
darbs nebeidzas 24 stundas. Kopš
strādāju „Dzeguzītē” mēs ģimenē
esam iemācījušies lielāku pacietību
un sapratni. Saviem bērniem desmitgadīgajam Viesturam un piecgadīgajai Elīzai esmu parādījusi savu darbavietu, pastāstījusi, ka viņiem nav
līdzās vecāku, bet šeit visi par viņiem
labi rūpējas.
Liela nozīme ir cilvēkiem, kuri
ikdienā ir līdzās.
Ar lepnumu varu teikt, ka man ir
vislabākie kolēģi. Ja 2014. gadā teicu
kolektīvs, tad tagad varu teikt - komanda. Es tiešām to reāli izjūtu. Ir
teiciens - būt uz viena viļņa. Šobrīd
mēs esam uz viena viļņa! Aug ne tikai bērni, nemitīgā izaugsmē irt arī
darbinieki.
Jums Iršos ir tāda īpaša aura,
tāds siltu māju starojums.
Jā, to man ir teikuši daudzi – gan
ciemos atbraukušās bāriņtiesas darbinieces, gan bērni, kuri pie mums ieradušies no Ventspils un citām lielām
pilsētām. Man ir gandarījums dzirdēt vārdus: jūs dzīvojat laimes zemē!
Kā „Dzeguzītē” svinēs Ziemas-

svētku vakaru? Vai mazie un lielie
sanāks kopā pie eglītes?
Jo mazāka vide, jo vairāk tajā mīļuma, tāpēc kopīga pasākuma nebūs,
bet priecīga svētku sagaidīšana būs
gan mazajiem, gan jauniešiem un vecļaudīm. Ar Līgas Uzulnieces gādību
mūs apciemos labie rūķi ar dāvanām.
Pa šo gadu Līga ir kļuvusi par mūsu
sirsnīgu draugu.

Te ir mana vieta!
Tava dzimtā puse ir Iršu vai Bebru pagasts?
Vieta, kur esmu izaugusi, robežojas ar Bebriem un Iršiem. Skolas
gaitas sāku Pērses pamatskolā. Par
savām mājām saucu Iršu pagastu,
kur dzīvoju ar savu ģimeni.
Vai nekad nav bijusi vēlēšanās
savu dzīvi veidot pilsētā?
Pilsētas dzīvi izbaudīju studējot
un strādājot Rīgā. Latvijas universitātē ieguvu latviešu valodas un literatūras skolotājas specialitāti. Tad kādu
laiku dzīvoju un strādāju Aizkrauklē,
bet, kad piedāvāja darbu Pērses pamatskolā, atgriezos dzimtajā pusē.
Laukos viss ir īsts un patiess. Pēc
meitiņas piedzimšanas, 2014. gada
sākumā man piedāvāja direktores
vietnieces darbu „Dzeguzītē”, bet rudenī uzņēmos direktores amata pienākumu pildīšanu.
Tu nāc no lielas un stipras dzimtas. Zinu, ka jūsu jaunā paaudze
kopā ar Daigu Andersoni un viņas
radiņiem Ziemassvētku laikā pārtop
par rūķiem, kas iepriecina mazus
un lielus Bebros, Iršos un cituviet.
Šī jaukā ideja sākās pirms gadiem, kad mēs ar dēliņu Viesturu
bijām Ziemassvētku laikā bijām Aizkraukles slimnīcā. Lai mums nebūtu
tik bēdīgi, Daiga ar saviem draugiem
kā Ziemassvētku rūķi mūs apciemoja
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un atveda dāvaniņas. Tā radās ideja
šajā laikā iepriecināt daudzus citus
bērnus. Vairākus gadus pēc kārtas
sarūpējām dāvaniņas un apmeklējām
vientuļos pensionārus un trūcīgās ģimenes Bebros un cituviet. Pagājušajā
gadā man neiznāca laika iesaistīties,
bet es apbrīnoju Daigas uzņēmību.
Kā pie tevis atnāk Ziemassvētku
sajūta?
Es nebraucu pa lielajām pilsētām
gramstīt svētku sajūtu, to es sajūtu
savās mājās kopā ar ģimeni.

Lielajā dzīve
skrējienā nepazaudēt
cilvēcību
Kur tu smel spēkus pēc garās
darba dienas. Vai tev jau šūpulī ielikts saulains smaids, māka sev apkārt radīt mieru un harmoniju?
Jā, tāda es esmu piedzimusi!
Paldies maniem vecākiem! Es ļoti
daudz domāju par garīgām lietām,
jo cilvēkam nav tikai fi ziskais ķermenis, svarīga ir garīgā veselība.
Daudz lasu un interesējos par to.
Daru visu, lai nebūtu veltīgi nodzīvots mūžs.
Vai tev atliek laiks kādam vaļaspriekam?
Es dziedu Iršu pagasta sieviešu
vokālajā ansamblī un dejoju čigānu
dejas. Patīk spēlēt volejbolu, tikai
šogad to esmu darījusi mazāk. Vēl
es daudz domāju par brīvdienām, lai
kopā ar dēlu un meitu saturīgi pavadītu laiku – darbojāmies radoši, kopā
gatavojam apsveikumus, zīmējam un
lasām grāmatas.
Iršiem pieder tava sirds.
Jā, es esmu Iršu pagasta patriote
un cik ir manos spēkos darīšu visu,
lai te būtu darbavietas un pastāvētu
skola, jo skolai ir jābūt pēc iespējas
tuvāk bērnu dzīvesvietai. Liels ieguvums ir izveidotā pirmsskolas grupa, kas ir mūsu vecāku interesēs un
sniedz drošības sajūtu.
Kāds būtu tavs vēlējums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā?
Lai mēs visi iegūtu sirdsmieru, ja
dvēselē nav sirdsmiera un ir nenormāls stress, cilvēks nevar attīstīties.
Novēlu katram justies laimīgam savā
ģimenē un lielajā dzīves skrējienā nepazaudēt cilvēcību.

