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Lai gaišām sajūtām bagāta 2018. gada nogale!

 
 

 
 

KOKNESES NOVADA DOMES  

 

PIESAKI IDEJU LĪDZ 2019.GADA 
18.JANVĀRIM 

IEGŪSTI LĪDZ 1500 EUR 
IDEJAS ĪSTENOŠANAI 
2.VIETA – 1000 EUR, 3.VIETA – 700 EUR 

NOLIKUMU UN PIETEIKUMA VEIDLAPU ATRADĪSI:  
http://koknese.lv/biznesa_ideju_konkurss 

 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
T.65133636, 20499940,  
mara.bitane@koknese.lv  

Ziemassvētkos atstāsim 
aiz durvju sliekšņa rūpes, 

ikdienas steigu un dāvāsim 
saviem tuvākajiem to, kas ir 
visdārgākais – laiku! Lai ikvienā 
ģimenē ienāk silti un gaiši 
Ziemassvētki!

Laimīgu un panākumiem bagātu 
Jauno 2019. gadu Kokneses 
novada iedzīvotājiem  Kokneses 
novada pašvaldības vārdā vēl 

priekšsēdētājs 
Dainis Vingris

Esiet sveicināti 2018. gada de-
cembrī! Vēl viens dzīves gads mūsu 
katra un novada dzīvē tuvojas fi niša 
taisnei, lai atkal iesāktos no jauna. Ir 
vērtīgi ik pa laikam atskatīties uz no-
teiktu dzīves nogriezni, lai apjaustu, 
ko paņemt līdzi turpmākā ceļā. Šis  
mūsu valstij ir bijis īpašs gads, esam 
sagaidījuši Latvijas valsts simtgadi. 
Arī tas ir viens nozīmīgs laika no-
grieznis valsts un tautas dzīvē. Lai 
arī cik dažādas būtu mūsu domas 
par šodienas Latviju, mums nevaja-
dzētu gausties, bet novērtēt to, kas 
mums pieder.

Decembra numurā aicinām at-
skatīties uz pagājušajā mēnesī aizva-
dītajiem valsts svētku pasākumiem. 
Dažreiz nākas uzklausīt kritiku, ka 
publicējam ziņas par jau pagājušiem 
notikumiem, bet man gribas uz-
svērt, ka ar šo izdevumu mēs raks-
tām sava novada vēsturi. Pašvaldības 
izdevumu priekšrocība ir tā, ka mēs 
varam stāstīt arī par to, kas lielajām 
avīzēm ir mazsvarīgs. Novembra 
mēnesī novada izglītības iestādēs 
notika skaisti Latvijas valsts dzim-
šanas dienai veltīti pasākumi, par 
kuriem stāstām arī Kokneses No-
vada Vēstis lappusēs. Latvijas svētku 
mēnesī cildinājumu par godprātīgu 
darbošanos dažādos pasākumos sa-
ņēmuši vairāki mūsu novada cilvēki. 
Mēs lepojamies ar viņiem un par sa-
sniegto rakstām savā novada stāstā.

Klāt gada baltākais brīdis, un ja 
arī zeme nav ietinusies sniega bal-
tumā, šo balto sajūtu ceļā uz gaismu 
mēs varam radīt paši, domājot labas 
domas un atverot sirdi labestībai un 
ticībai Ziemassvētku brīnumam. 
Nesakiet, ka tāda nav! 2018. gada 
brīvprātīgo godināšanas pasākumā 
aktieris Gundars Āboliņš atklāja, ka 
pieaugušie tāpat kā bērni tic Ziemas-
svētku vecītim. Tikai viņi zem savas 
aizņemtības un ikdienības bruņām 
ir noglabājuši šo prieka un ticības 
sajūtu. Ziemassvētki ir īstais laiks 
atgriezties bērnībā un vairāk laika 
veltīt saviem mīļajiem.

Ja es būtu Ziemassvētku vecītis, es 
apdāvinātu visus, kuri ir palīdzējuši 
tapt šī gada Kokneses Novada Vēstis 
numuriem! Paldies rakstu autoriem, 
ideju devējiem un cilvēkiem, kuri 
man uzticēja savus dzīvesstāstus! Tā 
ir mana lielākā bagātība – šajā gadā 
sastaptie cilvēki, kuri man ļāvuši uz 
dzīvi paskatīties savādāk. Novēlu arī 
jums 90. dzīves gadskārtas jubilāres 
Ženijas Cirītes gara spēku un inteli-
ģenci, Andreja Albata lepnumu par 
savu dzimtu, Rutas Viļumsones mī-
lestību uz Koknesi!

Baltu ceļu Ziemassvētkiem un 
Jaunā gada cerībām!

Sarmīte Rode

Vismazākie koknesieši vislabāk 

zina, kā tuvojas Ziemassvētki. 

Kad Zaļā tirgus laukumā staro 

košā meža karaliene – svētki 

vairs nav aiz kalniem! Un šo 

svētku sajūtu ar uzsnigušo 

sniedziņu  bija atveduši arī divi 

staltbrieži sniegbaltās kama-

nās. Mazajiem ķipariem nav 

lielāka priekā kā iesēsties brie-

dīšu pajūgā, lai taptu smaidošs 

foto.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

7. decembra vakarā pie lielākās 
Kokneses egles uz jautrām rotaļām ai-
cināja sanākušie ķekatnieki. Par salu 
nebēdāja mazie un lieli, kuri kopā ar 
lustīgajiem svinētājiem laidās līksmā 

virpulī un vilka bluķi, lai sadeg visas 
šī gada nedienas. „Nākamais būs izci-
li labs gads!” – klātesošajiem apsolīja 
apburoša čigāniete. Lai piepildās vi-
ņas vēlējums! Viena vēlēšanās jau pie-
pildījās kā uz burvju mājiena. Visiem 
kopā saucot: „Lūdzu, eglīt, iededzies!” 
– dižā svētku vēstnese iemirdzējās zi-
lās un sudrabotās gaismiņās. 

Paldies folkloras kopai „Urgas” un 
vadītājai Ingunai Žogotai par radīto 
svētku prieku kopā ar ķekatniekiem! 
Tencinājums Kokneses kultūras nama 
kolektīvam par sarūpēto gardo kā-
postu zupu! Paldies Kokneses pagasta 
Komunālās nodaļas čaklajiem rūķiem 
par svētku egles greznošanu un zie-
meļbriežu atsaukšanu uz Koknesi!  

Lai mums visiem brīnumains Zie-
massvētku gaidīšanas laiks!

Krāšņi mirdz Kokneses 
lielā svētku egle 

Ir izsludināts ikgadējais biznesa ideju 
konkurss „ESI UZŅĒMĒJS!”. Aicinām 
konkursā piedalīties ikvienu fi zisku vai 
juridisku personu, kurai ir biznesa ideja 
un kura ir gatava to attīstīt saimniecis-
kās darbības uzsākšanai, jaunu pakal-
pojumu vai produktu radīšanai Kokne-
ses, Bebru vai Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji 
savu biznesa ideju realizācijai saņems 
naudas balvas (1.vieta – 1500 euro, 
2.vieta – 1000 euro, 3.vieta – 700 euro).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir  līdz 2019.gada 18.janvārim, plkst. 
15:00.

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši 
konkursa nolikuma prasībām un jāie-
sniedz Kokneses novada domē (2.stāvs, 
2.kab.), Melioratoru ielā 1, Koknesē vai 
pa pastu līdz 2018.gada 18. Janvārim.

Vairāk informācijas: 
Kokneses novada domes Attīstības 

nodaļā (11.kab.), 
mob. 20499940, T.65133636,

Biznesa ideju konkurss 
„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES 
NOVADĀ!”

Kokneses vārds skan Latvijā! 

9. decembrī VEF Kultūras pils Ka-

merzālē notika Latvijas folkloras 

dižkoncerts, atzīmējot trīsdesmit 

gadus, kopš Latvijā pirmo reizi 

notika starptautiskais folkloras 

festivāls “Baltica”. Pasākumā pir-

mo reizi pasniedza folkloras balvu 

“Austras koks” divās nominācijās. 

Nominācijā par mūža ieguldījumu 
balvu pasniedza Marijai Steimanei, zi-
nāma arī kā Ručs, folkloras kopas “Su-
itu sievas” dalībniece. 2018. gadā folklo-
ras balvu “Austras koks” nominācijā par 
dzīvesziņas kopšanu un daudzināšanu 
saņēma Kokneses folkloras kopa “Ur-

gas” un biedrība “Baltaine” Apsveicam 
ar augsto novērtējumu un  iegūto bal-
vu  mūsu darbīgos ļaudis no folkloras 
kopas “Urgas” un rosīgos biedrības 
“Baltaine” biedrus! 

Elga Grigāne, folkloras kopas „Ur-
gas” dalībniece, stāsta, ka pasākums 
noritējis sirsnīgā un pacilātā noskaņā: 
„Latvijas folkloras dižkoncertā piedalī-
jās leģendārās folkloras kopas no Rīgas: 
“Grodi”, “Skandinieki” un “Vilkači”, 
Alsungas “Suitu sievas”, kā arī Jelgavas 
“Dimzēns”, Līvānu “Ceiruļeits” un Si-
guldas “Senleja”. Pasākumu vadīja tau-
tas mūzikas grupas „Teikas muzikanti” 
atraktīvie jaunieši. 
Turpinājums 4.lpp. »»»

Folkloras balva „Austras 
koks” atceļojusi uz Koknesi!
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1.1. Apstiprināt savstarpējo norēķi-
nu aprēķinu Kokneses novada apvieno-
tās pašvaldību būvvaldes uzturēšanas 
izmaksu segšanai 2018. gadam.

1.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Ne-
retas, Skrīveru un Jaunjelgavas novadu 
pašvaldībām.

1.3. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekār-
tas likuma 45. un 46. pantam Pļaviņu, 
Neretas, Skrīveru un Jaunjelgavas no-
vadu pašvaldības slēdz deleģēšanas lī-
gumu ar Kokneses novada domi.

1.4. Gadījumā, ja tiek paplašināts 
darba apjoms un funkcijas, būvvaldes 
uzturēšanas izmaksas var tikt palieli-
nātas. 

1.5. Kontroli par lēmuma izpildi uz-
dot Kokneses novada domes priekšsē-
dētājam Dainim Vingrim.

2.1. Atsavināt automašīnu VW PAS-
SAT VARIANT, valsts reģistrācijas Nr. 
FL 2788 par brīvu atsavināšanas cenu.

2.2. Noteikt automašīnas VW PAS-
SAT VARIANT, valsts reģistrācijas Nr. 
FL 2788, brīvo atsavināšanas cenu – 
250,00 euro (divi simti piecdesmit euro 
un 00 centi).

2,3. Noteikt, ka ja automašīnas VW 
PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas 
Nr. FL 2788, atsavināšanas paziņoju-
mā noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 
14.decembrim, uz tās iegādi īpašumā 
pieteiksies vairāk kā viens pretendents, 
tad starp šiem pretendentiem ir rīkoju-
ma 2018.gada 18.decembrī automašī-
nas izsole.

2.4. Apstiprināt automašīnas VW 
PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. FP3668, 
izsoles noteikumus, (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv )

2.5. Paziņojumu par vieglās automa-
šīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas 
Nr. FP 3668, atsavināšanu par noteikto 
brīvo atsavināšanas cenu publicēt Kok-
neses novada domes interneta mājas 
lapā: www.koknese.lv, sadaļā “Izsoles”. 

 3.1. Atsavināt traktoru T-25A ar 
valsts reģistrācijas Nr. T1906LC par 
brīvu atsavināšanas cenu.

3.2. Noteikt traktora T-25A ar valsts 
reģistrācijas Nr. T1906LC, brīvo atsavi-

nāšanas cenu - 420,00 euro (četri simti 
divdesmit euro un 00 centi).

3.3. Noteikt, ka ja traktora T-25A ar 
valsts reģistrācijas Nr. T1906LC, atsavi-
nāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā 
līdz 2018.gada 14.decembrim, uz tā ie-
gādi īpašumā pieteiksies vairāk kā viens 
pretendents, tad starp šiem pretenden-
tiem ir rīkojuma 2018.gada 18.decem-
brī tā izsole.

3.4. Apstiprināt traktora T-25A ar 
valsts reģistrācijas Nr. T1906LC, izso-
les noteikumus (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv )

3.5. Paziņojumu par traktoru T-25A 
ar valsts reģistrācijas Nr. T1906LC, at-
savināšanu par noteikto brīvo atsavinā-
šanas cenu publicēt Kokneses novada 
domes interneta mājaslapā: www.kok-
nese.lv, sadaļā “Izsoles”. 

4.1. Noteikt, ka Kokneses novada 
administratīvajā teritorijā nešķirotu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
(izņemot sadzīves atkritumu reģene-
rāciju) maksu atkritumu sākotnējam 
radītājam vai valdītājam par vienu ku-
bikmetru sadzīves atkritumu veido: 

4.1.1. Maksa par atkritumu savākša-
nu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķiroša-
nu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo atkritu-
mu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu, atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi Kokneses novada dome ar 
atkritumu apsaimniekotāju 5,67 euro/
m3 bez PVN;

4.1.2.Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos, kas veidojas no 
Atkritumu apsaimniekošanas liku-
ma 41.panta pirmajā daļā minētajiem 
komponentiem, uz 1m3 savākto sadzī-
ves atkritumu dabas resursu nodoklis 
un sadzīves atkritumu apglabāšanas 
izdevumi poligonā “Dziļā vāda”. 

4.2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā 

stāšanos, maksa par atkritumu apsaim-
niekošanu tiek aprēķināta saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām un ir piemē-
rojama no 2019.gada 1.janvāra. 

4.3. Lēmumu publicēt Kokneses no-
vada bezmaksas izdevumā “Kokneses 
Novada Vēstis” un Kokneses novada 
mājaslapā www.  ilozof.lv . 

5. No dabas resursu līdzekļiem pie-
šķirt 7672,00 euro (septiņi tūkstoši seši 
simti septiņdesmit divi euro) apgais-
mojuma ierīkošanai pie Kokneses par-
ka dīķiem

6.1. Novērtēt Aizkraukles novada 
sporta skolas darbu ar atzīmi „ teicami”.

6.2. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu un 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. Un 
46.pantu deleģēt Aizkraukles novada 
pašvaldībai veikt likumā „Par pašval-
dībām” 15.panta pirmās daļas 4.un 
6.punktā noteiktās funkcijas, slēdzot 
deleģēšanas līgumu.

6.3. 2019. gada budžetā ieplānot fi -
nansējumu Aizkraukles novada Sporta 
skolai – 14364,00 euro (četrpadsmit 
tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro) 
apmērā.

7. Piešķirt fi nansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 5 
613,82 euro (t.sk. 974.30 euro PVN) 
apmērā būvobjekta “Ūdenskrituma 
izbūve Kokneses parka dīķī, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā” 
darbu izpildei, projekta LLI-313 “Aiz-
raujošais ceļojums muižu parkos četros 
gadalaikos”/ “4SeasonsParks” ietvaros.

8. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem apmaksāt dalības maksu 
100,00 euro (viens simts euro) apmērā 
katrai Kokneses vidusskolas skolniecei, 
kuras ir iekļautas Latvijas delegācijas 
sastāvā, dalībai projektā “She runs”, kas 
notiks 2019.gadā no 11. Līdz 16. Mar-
tam Francijā, Parīzē.

9. Atļaut Kokneses novada repre-
sēto nodaļai veikt labiekārtošanas un 
apzaļumošanas darbu pie Represēto 
pieminekļa, Hanzas ielā 2, Koknesē, 
Kokneses pagastā (kadastra apzīmēju-
mu Nr.3260 013 0455) pirmo kārtu - 

informatīvas plāksnes izgatavošana un 
uzstādīšana.

10.1. Ar 2018. gada 30. Novembri at-
brīvot no komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas Starpinstitucionālās sadarbī-
bas komisijas ģimenes lietu jautājumos 
Ilutu Matušonok u.

10.2. Ar 2018.gada 1.decembri ap-
stiprināt Starpinstitucionālās sadarbī-
bas komisijas ģimenes lietu jautājumos 
sastāvā jaunus locekļus – Kokneses in-
ternātpamatskolas- attīstības centra di-
rektora p.i. Anitu Ščerbinsku un I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas sociālo pedagogu 
Helēnu Sudari.

11. Izdarīt grozījumus Kokneses no-
vada domes 2018. gada 31. Oktobra lē-
mumā Nr. 8.2. “Par fi nanšu līdzekļiem 
malkas iegādei”:

11.1. Izteikt 3. Punktu šādā redakcijā:
“3. No 2019. gada 1. Janvāra apstip-

rināt maksu par apkuri Iršu pagasta ie-
dzīvotājiem 0,65 euro/m2 (bez PVN), 
maksājot izlīdzināto maksājumu visu 
gadu.”

11.2. Grozījumi Kokneses novada 
domes 2018. gada 31. oktobra lēmuma 
Nr. 8.2. “Par fi nanšu līdzekļiem malkas 
iegādei” 3. Punktā stājas spēkā ar 2019. 
gada 1. janvāri.

12.1. Papildināt Kokneses novada 
Medību koordinācijas komisiju un ap-
stiprināt uz

četriem gadiem ar šādiem komisijas 
locekļiem:

“1.5. Kokneses novada domes depu-
tātu un SIA “ Bormaņi “ valdes locekli 
Jāni Miezīti;

1.6. VAS “Latvijas valsts meži” Vi-
dusdaugavas mežkopības vadītāju 
Andri Neimani.”

12.2. Par komisijas sekretāri apstipri-
nāt Kokneses novada domes iepirkuma 
speciālisti Daci Svētiņu.

12.3. Atbildīgais par Medību koor-
dinācijas komisijas darba uzsākšanu 
Kokneses novada domes deputāts, ko-
misijas loceklis Edgars Mikāls. 

12.4. Kokneses novada domes kan-
celejai lēmumu izrakstus, par dalību 
komisijā, nosūtīt komisijas locekļiem. 

13. Ar 2018.gada 30.novembri no 
Administratīvās komisijas locekļa pie-
nākumiem atbrīvot komisijas locekli 
Aināru Martuzānu.

 14.1. Pārdot atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli Kokneses novada domei pie-
derošu nekustamo īpašumu ar kadastra 
Nr. 3260 900 0539 – trīs istabu dzīvokli, 
platība 71,7 m2 ar adresi „Liepas”- 7, 
Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads. 

14.2. Noteikt nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 3260 900 0539 dzīvokļa ar 
adresi: „Liepas”- 7, Bormaņi, Kokne-
ses pagasts, Kokneses novads, izsoles 
sākumcenu 3130,00 euro (trīs tūkstoši 
viens simts trīsdesmit euro 00 centi).

14.3. Noteikt, ka izsolei var reģis-
trēties līdz 2019. gada 9. janvāra plkst. 
10.00 un izsole notiks 2019. gada 10. 
janvārī plkst. 10.00, Kokneses nova-
da domes administrācijas ēkas 1.stāva 
telpā Nr.1(apspriežu zālīte), Meliora-
toru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

14.4. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma ar kadastra Nr. 3260 900 0539 dzī-
vokļa ar adresi „Liepas”- 7, Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
izsoles noteikumus ( informācija mājas 
lapā www.koknese.lv )

14.5. Sludinājumu par izsoli publicēt 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikraks-
tā „Kokneses Novada Vēstis”, laikrakstā 
“Staburags” un ievietot Kokneses nova-
da domes mājaslapā www.koknese.lv.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2018. gada 27. decembrī un tajā tiks iz-
skatīti šādi pamatjautājumi:

1. Par sporta darbu Bebru un Iršu 
pagastos.

2. Par veselības aprūpes pakalpoju-
mu nodrošināšanu novadā.

3. Par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
iekasēšanu.

4. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu 
un pašvaldības arhīvu.

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2018.gada 28.novembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:

Kokneses novada dome 

īsteno Eiropas Sociālā 

fonda projektu „Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, 

kura ietvaros Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolā un 

Bebru pamatskolā tiek 

finansētas aktivitātes, kas 

sniedz atbalstu skolēniem 

mācībās, ņemot vērā viņu 

intereses, spējas, talantus, 

arī grūtības un individuālu 

nodarbību nepieciešamību. 

Lielākā finansējuma daļa 

tiks atvēlēta mūsdienās 

augstu vērtētajai STEM jomai 

(matemātika, dabaszinātnes, 

tehnoloģijas), pievēršot 

īpašu uzmanību praktiskai 

pieejai un skolēnu intereses 

veicināšanai.

Anda Mikāla, 

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja 

Projekta ietvaros 
tiek īstenoti sekojoši 
pulciņi: 
BEBRU PAMATSKOLĀ: 
MĀCĪBU SATURS: 

- Logopēda konsultācijas ārpus 
mācību stundām Bebru pamatskolā 
1.-4. Klasēm 
ĀRPUS STUNDU PASĀKUMI: 

- Pulciņš “Jaunais ķīmiķis” Bebru 
pamatskolā 5.-9.klasēm 

- Robotikas pulciņš 1-6.klasēm 
ILMĀRA GAIŠA KOKNESES 
VIDUSSKOLĀ:
MĀCĪBU SATURS: 

- Logopēda konsultācijas ārpus 
mācību stundām Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolā 1.-6.klasēm 

- Diskusiju klubs “Prezentēšanas 
māksla” Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolā 9.-12.klasēm 
ĀRPUS STUNDU PASĀKUMI: 

- Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi 
2.-4.klasēm” 

- Ķīmiķu radošā darbnīca 5.-6.
klasēm 

- Robotikas pulciņš 1.-.4.klasēm 
- Robotikas pulciņš 5.-7.klasēm 
- Radošās darbnīcas “Modelēšana 

8.-.9.klasēm” 
- Radošās darbnīcas “Tradīcijas 

un mode 6.-.9 klasēm” 
- Radošās darbnīcas “Vide un tē-

lotājmāksla 6.-.9 klasēm”” 
  Projekta mērķis ir nodrošināt 

Latvijas izglītības pakalpojumu 
daudzveidību, kas balstīti uz indi-
viduālās mācību pieejas attīstību un 
ieviešanu vispārējās izglītības iestā-
dēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 
kompetences un mācību sasniegu-
mus.

Projektā plānotās izmaksas Kok-
neses novadam 2017.-2018. Ga-
dam ir 39 568,10 EUR, tai skaitā 
Eiropas Sociālā fonda finansējums 
– 33 632,89 EUR un valsts budžeta 
līdzfinansējums – 5  935,21 EUR. 

Atbalsts skolēniem projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros2. novembrī Pērses sākumskolā 

viesojās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas  galvenā nozaru bib-

liotekāre - Pērses pamatskolas 

absolvente Ieva Kraukle un Iršu 

pagasta bibliotekāre Dace Grele. 

Izvēlēties profesiju nebūt nav tik 

viegli. Sniedzot skolēniem iespē-

ju iepazīties ar citu pieredzi, vi-

ņam paveras plašāks redzējums 

par profesiju daudzveidību. 

Olita Ruža,

pedagoģe – karjeras konsultante

Savā prezentācijā Ieva parādīja, kā-
pēc viņa izvēlējās pēc daudzu uzskatiem 
nepopulāro profesiju - bibliotekārs. Ieva 
atklāja, ka beidzot 9. un arī 12. klasi ir 
grūti izvēlēties, kurp doties tālāk izglī-
toties. Tāpēc Ieva kritiski izvērtēja  savu 
spēju stiprās un vājās puses. Šinī pro-
cesā liels atbalsts bija vecāki, ar kuriem 
tika izskatītas daudzas, jo daudzas stu-
diju programmas. Izvēle palika pie bib-
liotekāru zinātnes, jo eksaktie priekš-
meti nebija Ievas stiprā puse. Piedāvātie 
programmas priekšmeti izklausījās in-
teresanti un saistoši. 

Ievas karjeras ceļš sākās studējot 

sociālo un humanitāro zinātņu atziņas 
un apgūstot informācijas tehnoloģijas. 
Izbaudīti ir putekļaini grāmatu plaukti, 
vienmuļš papīra darbs, grāmatu kār-
tošana un darbs lasītavā. Nemitīgi sevi 
pilnveidojot un turpinot mācīties ir ne-
atlaidīgi kāpts pa karjeras kāpnēm. Uz 
šo brīdi Ievai ir maģistra grāds un darbs 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Viņa ir 
humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas 
galvenā bibliogrāfe. Ieva ar savu attiek-
smi, pienākumu izpildi, pierādot sevi kā 
radošu, aktīvu darbinieku vēl vada eks-
kursijas, pasākumus, veido izstādes un 
piedalās dažādos projektos. 

Savukārt Iršu mazā gaismas pils 
vadītāja Dace Grele pastāstīja, kā tiek 
organizēts darbs publiskajā bibliotēkā. 
Izrādās, ka darba specifi ka ir vienāda, 
bet atšķirīgi ir apjomi. Lauku bibliote-
kāriem ir jābūt elastīgiem un tāpat kā 
Ievai – nemitīgi sevi pilnveidojot, jāmā-
cās un jāiet līdzi laikam un inovācijām. 
Nelielā pagastā bibliotekāram ir svarīgi 
zināt lietotāju vēlmes un tās piepildīt, 
profesionāli komplektējot krājumu. 

Lielu paldies sakām  absolventei Ievai 
un pagasta bibliotēkas vadītājai Dacei.

Gaismas pils vēstneši Pērses 
sākumskolā



3 NR. 103 390 2018. gada 18. DECEMBRĪ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

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 „Lie-
pas”-7, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā. Izsoles sākumcena 3130,00 
euro ( trīs tūkstoši viens simts trīs-
desmit euro).  Lai piedalītos Objek-
ta izsolē līdz 2019.gada 9.janvārim  
plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums 
ar dokumentiem par dalības maksas 
20,00 euro, nodrošinājuma naudas 
313,00 euro  nomaksu un izziņu, ka 

nav nodokļu parādu Kokneses nova-
dā, Kokneses novada domes 13.kabi-
netā vai kancelejā. Objekta izsole no-
tiks 2019.gada 10.janvārī plkst.10.00  
Kokneses novada domes ēkā  Me-
lioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 
1.  Telpā (sēžu zālē). Ar izsoles no-
teikumiem var iepazīties internetā  
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv un Kokneses novada domes admi-
nistrācijas ēkas 13.kabinetā vai kan-
celejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. 
Objekta apskati iepriekš saskaņot pa 
tālruni 65128575.

Dzīvokļa Izsole

No 2019. gada 1. janvāra sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Kokne-
ses novadā nodrošinās SIA “Ķilupe”. 
Uzņēmums ieguvis tiesības turp-
mākos piecus gadus nodrošināt at-
kritumu apsaimniekošanu novadā, 
uzvarot pašvaldības rīkotajā atklātajā 
konkursā. SIA “Ķilupe” atkritumu ap-
saimniekošanas nozarē strādā jau 20 
gadus, uzņēmums ir no Ogres un šo-
brīd veic atkritumu izvešanas pakal-
pojumu Skrīveru, Lielvārdes, Ķeguma 
un Ogres novados. 

Kokneses novada iedzīvotājiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
no 2019. gada 01. janvāra būs jāmak-
sā 15,96 eiro par m3 (t.sk. PVN). SIA 
“Ķilupe” turpinās nodrošināt iedzīvo-
tājiem līdz šim pieejamās atkritumu 
šķirošanas iespējas, kā arī organizēs 
šķiroto atkritumu savākšanas lauku-
ma (Paugu ielā 1d, Koknese) darbu. 

Visām Kokneses novada privātper-
sonām un uzņēmumiem jānoslēdz 
jauns līgums par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ar uzņēmumu SIA 
“Ķilupe”.

Līgumu iespējams 
noslēgt vairākos 
veidos:

• Interneta vietnē www.kilupe.lv, 
aizpildot līguma slēgšanas pieteiku-
mu sadaļā “on-line pieteikumi”. Šis 
ir ātrākais un ērtākais veids līguma 
slēgšanai.

!!!Kokneses novada iedzīvotāji 
elektroniski aizpildot līguma pietei-
kumu, drīkst līguma pieteikuma veid-
lapā neizvēlēties konteinera tilpumu, 
jo klientu lietošanā paliks šobrīd eso-
šie konteineri, kas ar 01.01.2019. būs 
SIA Ķilupe īpašums. 

• Aizpildot un parakstot līguma 

pieteikuma veidlapas kādā no klientu 
apkalpošanas punktiem, kur iespē-
jams saņemt arī konsultāciju:

Kokneses novada domē
Melioratoru iela 1, Koknese
19.12., plkst. 14:00 – 16:00
Iršu pagasta pārvaldē
“Kūlēni”, Iršu pagasts
19.12., plkst. 11:00 – 12:00
Bebru pagasta pārvaldē
“Papardes”, Vecbebri
19.12., plkst. 09:00 – 10:00
• Ierodoties personīgi SIA “Ķilu-

pe” birojā Ogrē, Preses ielā 2. Darba 
laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 
17:00 (bez pusdienu pārtraukuma).

Ja radušās neskaidrības, aicinām 
zvanīt SIA “Ķilupe” klientu apkalpo-
šanas centram pa tālruni 65071222, 
29104053 vai sūtīt e-pastu:  kilupe@
gmail.com

Ar 2019. gadu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Kokneses novadā 
nodrošinās SIA “Ķilupe”

No 2019. gada 1. janvāra sadzī-

ves atkritumu apsaimniekošanu 

Kokneses novadā nodrošinās 

uzņēmums SIA “Ķilupe”. Uzņē-

mums ieguvis tiesības turpmā-

kos piecus gadus nodrošināt 

atkritumu apsaimniekošanu 

novadā, uzvarot pašvaldības rī-

kotajā atklātajā konkursā.

Atkritumu apsaimniekotājs „Ķilu-
pe” informē, ka ar 2019.gada 1.janvāri 
mainīsies šķiroto atkritumu pieņemša-
nas laukuma, kas atrodas Paugu ielā 1d, 
Koknesē, darba laiks. 

Jaunais darba laiks 
ir šāds:

PIRMDIENA – brīvs
OTRDIENA, TREŠDIENA – 

no plkst. 10:00 līdz 18:00
CETURTDIENA – 

no plkst. 12:00 līdz 20:00
PIEKTDIENA, SESTDIENA – 

no plkst. 10:00 līdz 18.00
SVĒTDIENA – brīvs

Kokneses iedzīvotāji šķiroto atkri-
tumu pieņemšanas laukumā var nodot 
dažādus iepriekš sašķirotus atkritumus:

• balto pudeļu stiklu – baltas krāsas 
stikla burkas un pudeles. Pirms izmeša-

nas jāizskalo no ēdienu un dzērienu pa-
liekām! Nepieņem  spoguļstiklu, stikla 
traukus, māla/keramikas pudeles.

• krāsaino pudeļu stiklu  – dažādu 
krāsu pudeles un burkas. Pirms izme-
šanas jāizskalo no ēdienu un dzērienu 
paliekām! Nepieņem spoguļstiklu, stik-
la traukus, māla/keramikas pudeles.

• logu stiklu – logu un siltumnīcu 
stikls. Logu stiklam jābūt tīram! Nepie-
ņem  spoguļstiklu, auto stiklu, tonētu 
stiklu, bruņu stiklu.

• metāla iepakojumu  – konservu 
kārbas, skārda bundžas, metāla vāci-
ņi, alumīnija un skārda izstrādājumi 
utt.  Nepieņem metāla izstrādājumus, 
kas satur bīstamas vielas – krāsu bun-
džas, aerosolu fl akoni utt.

• PET iepakojumu  – plastmasas 
(PET) dzērienu pudeles. Pudelēm jābūt 
saplacinātām!

• plastmasas iepakojumu  – ie-
pakojums, uz kura ir atzīme HDPE. 
Piemēram, A/M vējstiklu mazgāšanas 
šķidruma iepakojums; tehnisko eļļu ie-
pakojums, matu šampūnu un balzamu 
iepakojums, šķidro ziepju iepakojums. 
Nepieņem vienreiz lietojamos traukus, 
rotaļlietas, plastmasas rotaļlietas.

• plēves iepakojumu – iepakojuma 

plēves, maisiņi.  Nepieņem čaukstošas 
plēves/maisiņus un netīras plēves, kas 
satur ēdienu paliekas.

• kartona, papīra iepakojumu – 
kartons, kartona/papīra kastes un kār-
bas saplacinātā veidā.

• tetrapakas – sulu, piena u.c. pakas.
• makulatūru – avīžpapīrs, grāma-

tas, rakstāmpapīrs.
• vieglo automašīnu riepas – tiek 

pieņemtas par maksu 4,00 EUR/gab. ar 
PVN.

• baterijas un akumulatorus
• dienas gaismas spuldzes.  Nepie-

ņem saplēstas, netīras spuldzes.
• nolietotas elektropreces: ledus-

skapji, veļas un trauku mazgājamās 
mašīnas; elektriskās krāsnis, radiatori, 
ventilatori; putekļu sūcēji, gludekļi, ka-
fi jas automāti, dzirnaviņas, tosteri, fēni, 
bārdas skuvekļi; datori, printeri, moni-
tori, mobilie telefoni; televizori, video 
un audio magnetafoni, atskaņotāji, ra-
dioaparāti; urbji, šujmašīnas, zāģi utt. 
Nolietotās iekārtas pirms nodošanas 
nedrīkst būt izkomplektētas.

Ja rodas neskaidrības, aicinām zvanīt 
SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas cen-
tram pa tālruni 65071222, 29104053 vai 
sūtīt e-pastu: kilupe@gmail.com

Atkritumu šķirošanas laukumam 
Koknesē mainīsies darba laiks

Šī gada 30. novembrī Jēkabpilī 

uz vadības un kontroles darba 

grupas sēdi pulcējas projekta 

“Kultūras mantojuma saglabā-

šana un attīstība Daugavas ceļā” 

partneri. Šoreiz tā notika Krust-

pils pilī, kur rit vērienīgi atjauno-

šanas darbi un ar tiem klātienē 

varēja iepazīties visi sēdes da-

lībnieki. Sēdi atklāja Jēkabpils 

pilsētas domes priekšsēdētāja 

vietniece sociālos jautājumos 

Līga Kļaviņa. Klātesošos uzru-

nāja Jēkabpils Vēstures muzeja 

direktore Inese Berķe. 

Inese Vītola 

Attīstības un investīciju nodaļas 

projektu vadītāja 

Par projekta kopīgo īstenošanas 
gaitu informēja projekta vadītāja Inese 
Vītola, par paveikto Kokneses pilsdru-
pās – Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja Anda Mikāla, par 
gatavošanos Ogres sanatorijas atjau-
nošanai – Ogres novada pašvaldības 
galvenais speciālists Edgars Pārpucis. 
Ja Krustpils pilī darbi ir paveikti par 
vairāk nekā 20 procentiem, tad Kokne-
ses pilsdrupās tie jau ir veikti, savukārt 
Ogres sanatorijā vēl nav uzsākti. Tika 
apspriesti arī Sadarbības līguma grozī-
jumi, tos vēlreiz partneri izskatīs savās 
pašvaldībās un tad apstiprinās Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības domes sēdē. 
Spraiga diskusija izvērtās par projekta 
rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un uz-
skaiti, par kuru atkārtoti nolēma runāt 
nākošajā vadības un kontroles darba 
grupas sēdē, kas plānota 2019. Gada 
janvārī. 

Tika apspriesta arī kopīgā sadarbības 
projekta “Kultūras mantojuma saglabā-
šana un attīstība Daugavas ceļā” Stra-
tēģijas 2017.-2025. Gadam īstenošana. 
Tā paredz izstrādāt tematiski vienotu 
kultūras tūrisma piedāvājumu, stiprināt 

pašvaldību atbildīgo struktūrvienību 
administratīvo kapacitāti un sadarbību, 
kopīgas mārketinga aktivitātes projek-
tā sakārtoto kultūrvēsturisko objektu 
pieejamības un atpazīstamības veicinā-
šanā. Par šo jautājumu katram partne-
rim jāsagatavo priekšlikumi uz nākošo 
vadības un kontroles darba grupas sēdi. 
Visiem sēdes dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties vienā no Jēkabpils Vēstures 
muzeja izglītojošām programmām – 
Ziepju gatavošanas darbnīca.

Kā jau iepriekš bijām informēju-
ši, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. 
Gada 6. Aprīlī parakstīja vienošanos ar 
Centrālo fi nanšu un līgumu aģentūru 
par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kul-
tūras mantojuma saglabāšana un at-
tīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Sa-
skaņā ar līguma grozījumiem, projekta 
īstenošanas laiks 30 mēneši: no 2018. 
gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 30.sep-
tembrim. Projekta mērķis ir saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt Daugavas kras-
ta pašvaldību attīstības programmās 
balstītu nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu – Krustpils pili, Kokneses 
viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju 
“Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas 
un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus 
kultūras un dabas mantojuma objek-
tos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un 
ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojuma objektu sociālekonomiskā 
potenciāla attīstību un integrāciju vie-
tējās ekonomikas struktūrā. Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība kā vadošais part-
neris šo projektu īsteno sadarbībā ar 
Kokneses novada domi un Ogres no-
vada pašvaldību. Pēc līguma grozīju-
miem projekta kopējās izmaksas EUR 
ir 4 141 308,83; Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonda fi nansējums 78,9% no 
projekta attiecināmajām izmaksām.   

Projekta “Kultūras 
mantojuma saglabāšana 
un attīstība Daugavas ceļā” 
partneri tiekas Krustpils pilī

Tikšanās brīdī Krustpils pilī.

6. novembrī Madonā, Madonas 

novada pašvaldības ēkā norisi-

nājās KAA pasākums "Izglītības 

un darba iespējas medicīnas 

nozarē", kurā Ilmāra Gaiša Kok-

neses vidusskolas 9.- 12. klases 

skolēni, kuri savu karjeru vēlas 

saistīt ar medicīnas nozari, varēja 

iepazīt šīs nozares profesijas un 

attīstības perspektīvas.

Olita Ruža,

pedagoģe – karjeras konsultante

Pasākuma laikā Rīgas Stradiņu Uni-
versitātes pārstāvji stāstīja par Latvijas 
medicīnas attīstību – nākotnes izaici-
nājumiem.   LU P. Stradiņa medicīnas 
koledžas sabiedrisko attiecību speciālis-
te informēja interesentus par to, ko var 
apgūt šajā koledžā un kas jāņem vērā 

izvēloties šo izglītības iestādi. Protams 
skolēniem bija iespēja satikties ar Rī-
gas Stradiņu Universitātes studentiem 
un uzdot sev interesējošos jautājumus 
uz kuriem studenti labprāt atbildēja un 
dalījās ar ieteikumiem izvēloties medi-
cīnas nozares profesijas, kā arī izstāstī-
ja par plašajām iespējām studējot. Par 
modernizētām lekcijām un nodarbī-
bām, un cik tālu un kādas tehnoloģijas 
iekārtas ir ienākušas studiju apguves 
procesā.

  Studiju un darba pieredzē dalījās 
arī Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienests. Stāstījumu papildināja ar 
praktisko darbošanos - imitējot slim-
nieka aprūpi, stabilizēšanu un pārvieto-
šanu no dažādām vietām.

LU Rīgas medicīnas koledžas stu-
denti piedāvāja praktisko darbnīcu, 

kurā uz rokas mulāžas skolēniem bija 
iespēja iepazīt analīžu noņemšanas 
procedūru, uz kuru skolēni stāvēja rin-
dā, lai izmēģinātu, jo interese bija liela.

Pasākuma noslēgumā skolēniem 
ekskursijas ietvaros bija iespēja iepazīt 
Madonas slimnīcu, tās darbību un teh-
nisko nodrošinājumu.

Skolēnu atziņa: "lai kļūtu par šīs no-
zares profesijas pārstāvi, bez vidusskolas 
neiztikt. Arī medicīnas koledžā iestājo-
ties ir nepieciešama vidējā izglītība".

Pasākuma apmeklēšana noritēja 
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras 
atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs"  ietva-
ros.

Medicīnas profesijas nākotnē!
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30. novembrī Rundāles pilī, 

Baltajā zālē notika Zemgales 

Plānošanas reģiona (ZPR) un tā 

struktūrvienības "Uzņēmējdar-

bības centrs" organizēts svinīgs 

pasākums "Gada uzņēmējs 

Zemgalē 2018". Jau trešo gadu 

no Zemgales reģiona 22 pašval-

dībām apbalvošanai tika izvir-

zīti uzņēmēji, novērtējot viņu 

darbības pozitīvo ietekmi uz 

novada ekonomisko  izaugsmi 

un sabiedrisko aktivitāti. Ap-

balvošanas ceremonijas vadītā-

ja Dace Kaņepone uzsvēra, ka 

starp 22 uzņēmējdarbības pār-

stāvjiem, kuri saņēma balvas, 

ir gan ilgas raudzes, gan pavi-

sam jauni uzņēmēji, bet visi ar 

krampi un ķērienu, un sirdi īs-

tajā vietā. No Kokneses novada 

pasākumā sumināja bioloģisko 

zemnieku saimniecību "Jana-

vas", kurā darbojas Anta Kučere 

ar dēliem Mārtiņu un Reini. 

Īpaši darinātu piemiņas zīmi – 

vējdzirnavas, Atzinības rakstu 

un naudas balvu – 500 eiro ZPR 

vadītājs Aivars Oknovs un Kok-

neses novada domes priekšsē-

dētājs Dainis Vingris pasniedza 

"Janavu" saimniecei Antai Ku-

čerei un Reinim Kučeram.

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļas un Attīstības 

nodaļas sagatavota informācija

Par katru balvas saņēmēju izskanē-
ja viņa darbošanās raksturojums. Bio-
loģiskā z/s "Janavas" jau kopš 1993.
gada darbojas Kokneses novadā (kopš 
2004.gada kā bioloģiskā saimniecība), 
Daugavas dabas parka teritorijā, un ir 

viens 
n o 
a k -
tīvākajiem uzņēmumiem novadā. 14 
hektāru lielajā saimniecībā lielāko 
daļu aizņem bioloģiski vērtīgas pļa-
vas, vairāk kā 30 dažādu veidu ārst-
niecības augu stādījumi, 240 kvadrāt-
metru liela siltumnīca, neliels augļu 
dārzs. Šodien "Janavas" var lepoties ar 
bioloģisko produktu – tēju, garšaugu 
maisījumu un kosmētikas ražotni un 
2017. gadā izveidoto baskāju dabas 
taku. 

  "Janavu" sētā top dažādi labumi, 
piemēram, brīnumlīdzeklis ādai – 
bioloģiskais sejas krēms Beāte, kurš 
satur tikai dabas sastāvdaļas un kura 
recepti Anta ieguva pieredzes ap-
maiņas laikā Francijā, tiek destilēti 
ziedūdeņi un radīti toniki no mada-
rām, rudzupuķēm, rozēm, vīgriezēm, 
kumelītēm, nātrēm, lavandām, smilt-
sērkšķiem, top arī garšaugu maisīju-
mi, 12 veidu ārstnieciskās zāļu tējas, 
siltumnīcās tiek audzēti gurķi un to-
māti.  Papildus tam "Janavas" ir arī ap-
skates saimniecība un uzņem tūristu 
grupas un individuālus apmeklētājus, 
daloties zināšanās par pļavas ziediem, 
zālītēm un to iedarbību uz organis-
mu. Tūristi tiek aicināti baudīt zāļu 
tējas un sejas masāžas, noklausīties 
stāstījumu par dažādu augu ietekmi 
uz veselību, piedalīties destilācijas 
procesā un ziedūdeņu tapšanā, atmi-
nēt pļavā augošo augu nosaukumus. 

Saimniecība arī īstenojusi  vairākus 
ES fondu projektus, ieguldot līdzekļus 
tējas kaltes, fasētavas, siltumnīcu iz-
veidē, destilācijas aprīkojuma iegādē 
un jaunajā tūrisma objektā – baskāju 
dabas takā. Pagājušajā gadā izveido-
tā kilometru garā dabas taka liecina 

par rūpīgu pieeju un saimnieku ra-
došumu, gājējs tajā redzēs iekoptas 
garšaugu un ārstniecības augu dobī-
tes ar klāt pieliktiem nosaukumiem, 
no akmens veidotus tauriņus, dīķi ar 
ūdensrozēm, varēs izmēģināt dub-
ļu vannu, baudīt klusumu un pļavas 
skaņas skatu vietās, kas dod mieru 
dvēselei.

Saimniekojot bioloģiski, netiek da-
rīts pāri videi, saimnieki augstu vērtē 
ilgtspēju un rūpīgu attieksmi pret dzī-
vo radību un dabas veltēm. Atraktīvā 
un enerģiskā mājas dvēsele Anta Ku-
čere ir īsts dinamīts. Entuziasms un 
humors no Antas strāvo kā no pārpil-
nības raga. Uzņēmuma vadīšanu nu 
jau pārņēmuši Antas abi dēli. Daudz 
palīdz vedeklas un mazbērni. 

Katru gadu z/s "Janavas" atbalsta 
Kokneses novada svētkus, piedāvājot 
saimniecībā tapušo labumu grozu kā 
vienu no balvām svētku loterijā. Anta 
vienmēr ir atsaucīga un piedalās gan 
pašvaldības organizētajos braucienos 
tūrisma uzņēmējiem, gan arī tūrisma 
centra rīkotajās ikgadējās sanāksmēs 
par tūrisma attīstību Kokneses nova-
dā un reģionā. "Janavas: ir paraugs, 
kā saimniekot dabai draudzīgi, pie-
ņemot izaicinājumus un īstenojot ar-
vien jaunas idejas. 

 Anta Kučere, saņemot apbalvoju-
mu, ar gandarījumu sacīja: "Priecāja-
mies, ka mūsu darbs ir novērtēts, tā 
ir lieliska motivācija darboties tālāk. 
Ļoti patika un saviļņoja Latvijas spo-
žākā kontrtenora Sergeja Jēgera uz-
stāšanās. Lai mums visiem skaista šī 
gada nogale un jaunais gads  liek atkal 
sarosīties jauniem darbiem!"

"Gada uzņēmējs Zemgalē 2018" – 
bioloģiskā zemnieku 
saimniecība "Janavas"

Antai un Reinim Kučeriem prieks par 
paveikto! 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris apbalvošanas 
pasākumā atzina, ka pašvaldība lepojas ar tādiem darbīgiem uzņēmējiem 

kā Antas Kučeres ģimene. 

"Varoņi Ziemeļos" tāda bija šā 

gada tēma Ziemeļvalstu litera-

tūras nedēļai, kura norisinājās 

novembrī.  Kā jau ierasts šādā 

nosaukuma projekts bibliotēkā 

norisinās jau vairākus gadus un 

pēdējos gados no nedēļas pār-

top par mēnesi, kad kopā lasām 

un iepazīstam Ziemeļvalstu 

autoru darbus.

Antra Vasiļevska,            

Kokneses pagasta bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļa

Jautājums ir: kādas īpašības rak-
sturo varoni? Un ko īsti dara visu ap-
jūsmots varonis un  ko īsts ļaundaris? 
Vārdnīcās ir minēti varoņi, kurus mēs 

apjūsmojam to izrādītās drosmes un 
godprātīgās rīcības dēļ. Lai gan literā-
rie tēli var būs visdažādākie, pozitīvos 
varoņus mūsdienās var redzēt arī reā-
lajā dzīvē.  

  Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
ietvaros šogad lasījām fragmentu no 
Ēvreosa Hokonsa grāmatas "Brūne”.   
"Pa dienu Rūne ir Rūne, bet naktī 
Rūne ir Brūne - supervaronis, kam 
ne no kā nav bail. Ar otu un brūno 
krāsu viņš lavās ārā no mājas. Un vai 
tad Rūne vainīgs, ka, būdams super-
varonis, Brūne ir nokrāsojis lielāko 
zēnu velosipēdus?" Grāmata ir par 
draudzību, drosmi un pretošanos. 
No norvēģu valodas tulkojusi Mudīte 
Treimane. Šī grāmata ir arī  "Jauniešu 
žūrijas 2018" kolekcijā.

Paši mazākie savukārt iepazina 
Juja Vīslandere grāmatu "Mūmamma 
lasa". No zviedru valodas tulkojusi 
Mudīte Treimane. Mūmamma ir ne-
parasta govs, kura nebaidās izzināt 
pasauli un uzdrīkstas darīt lietas, ku-
ras parasta govs nedarītu.  

Bērni radīja, krāsoja un raksturoja  
paši savus izdomātos Supervaroņus 
vai Varoņus, kuri ir mums apkārt un 
dara īstus, redzamus varoņdarbus. 
Mēs katrs varam būt Varonis, ir tikai 
jāgrib!  

Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļa bibliotēkā

Lasām par varoņiem!

Folkloras balva „Austras koks” atceļojusi uz Koknesi!
««« Sākums 1.lpp.

Saviļņojošs bija balvas pasniegšanas 
brīdis, kad apjautām, ka mēs patiesi 
esam paveikuši kaut ko skaistu un vēr-
tīgu. Pateicoties mūsu vadītājai Ingunai 
Žogotai, par mūsu sūtību ir kļuvusi lat-
viskās dzīvesziņas tradīciju saglabāšana 
un godā celšana.”

Folkloras kopa “URGAS” Koknesē 
darbojas kopš 2005.gada, bet biedrība 
“Baltaine” savu darbību uzsāka 2013.
gadā. Pēc diviem gadiem, 2015.gadā,  
biedrība “Baltaine” Koknesē izveidoja 
Radošo māju, kurā notiek daudzi gads-
kārtas svētki un dažādas tradicionālās 
kultūras aktivitātes, piemēram, amat-
nieku darbnīcas, kurās gan pasākuma 
“Satiec Savu Meistaru” laikā, gan citā 

laikā visa gada garumā tiek piedāvāta 
kulinārā mantojuma darbnīca, aušana 
stellēs un ar celu dēlīšiem, izšūšana, 
vērpšana, šķeterēšana, adīšana, tam-
borēšana, dažādu instrumentu spēle 
– kokles, mandolīnas, ermoņikas. Ra-
došajā mājā un arī tuvākajā apkārtnē 
notiek dažādi gadskārtas svētki. Eks-
kursantiem „Baltaines” darbīgie ļaudis 
piedāvā iepazīt latviešu tradicionālās 
rotaļas, dančus, dziesmas un spēles. 
2017.gadā biedrībai „Baltaine” tika pie-
šķirta kultūras zīme “Latviskais manto-
jums”.

Radošs un piepildīts ir 2018. gada labo 
darbu pūrs. Latviskās dzīvesziņas nesēji 
ir piedalījušies starptautiskajā folkloras 
festivālā “Baltica 2018” un Vispārējos 

latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Plaši 
tika izskanējusi „Kokneses Ziņģe”, kā arī 
koknesieši devās ziņģēt uz Viļāniem.

Atvērto durvju dienās Radošajā mājā 
katru reizi piedāvātas dažādas amatnie-
ku darbnīcas. Šī gada laikā Radošajā 
mājā viesojušās 42 ekskursantu grupas 
no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Franci-
jas, Gruzijas. Kopskaitā apmēram 950 
cilvēku. Daudz ir bijušas skolēnu gru-
pas, senioru grupas. 

Aktīvi darbojoties, biedrība „Bal-
taine” šogad realizējusi projektus: “Šū-
poles Daugavas krastā” un “Latviešu 
gadskārtas svētku svinēšanas tradīcijas 
Koknesē”.

Šajā vasarā Kokneses pilsdrupās un 
Likteņdārzā folkloras kopas „Urgas” 

sievas ir  vadījušas senlatviešu kāzu 
programmas, līdzināšanu Lokstenes 
svētnīcā, bet krustabas  notikušas Sta-
buragā, Koknesē, Tukumā un Lokste-
nes svētnīcā.

Daudzi koknesieši apmeklēja pa-
sākumu ciklu “No Rudenājiem līdz 
veļiem”, kuros notika piemiņas lietu 
gatavošana kopā ar dizaineri Gitu Te-
nisu, tikšanās ar kinooperatoru Ernestu 
Skopānu un viņa fi lmām. 18. decembrī 
gaidāma tikšanās ar stāstnieci Anitu.

Radošā māja ir atvērta ikvienam, 
kurš vēlas apgūt mūsu bagāto folkloras 
mantojumu! 

Informāciju sagatavoja: Kokneses 
novada domes Tūrisma un 

sabiedrisko attiecību nodaļa

Sākot  no šī gada rudens, Kokne-
ses parks izgaismosies īpaši skaisti 
un daudzu koknesiešu un viesu pa-
staigas parkā beidzot būs iespējamas 
arī tumšajās vakara stundās. Patei-
coties Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācijas un Kokneses 
novada domes fi nansējumam, 2018.
gadā īstenots apjomīgs projekts par 
apgaismojuma ierīkošanu Kokneses 
parkā no koka skulptūras „Mūžībai” 
līdz estrādei un Kokneses pilsdru-
pām 770 m garumā. Lai saglabātu 
noskaņu, kas saistāma ar parka vēs-
turi un tuvējām Kokneses viduslaiku 
pilsdrupām un lai apgaismojums ie-
kļautos esošajā ainavā, lampu dizains 
veidots senatnīgā stilā.

Projekta Nr. 1-08/ 268 /2018 "Da-
bas pieminekļa aizsargājamā den-
droloģiskā stādījuma „Kokneses 
parks” teritorijas labiekārtošana" 
mērķis   ir realizēt dabas pieminekļa 
aizsargājamā dendroloģiskā stādīju-

ma „Kokneses parks” dabas aizsar-
dzības plānā paredzētās aktivitātes, 
veicinot parka pievilcību, paaugsti-
not labiekārtotības līmeni un nodro-
šinot labvēlīgus apstākļus tūristiem 
un vietējiem iedzīvotājiem parkā 
atrodamo dabas bagātību, kultūrvēs-
turisko vērtību un vides iepazīšanai.

Kopējās darbu izmaksas ir 
57 603,82 EUR, no tām Latvijas vides 
aizsardzības fonda fi nansējums ir 
70% jeb 40 323,00 EUR un Kokneses 
novada domes līdzfi nansējums ir 30 
% jeb 17 280,82 EUR. Darbus veica 
SIA “Hanza-elektro”. Būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “Delta EL”.

"PROJEKTU ATBALSTA VIDES 
AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀ-
LĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA"

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Kokneses parkā ierīkots 
apgaismojums
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Sagaidot Latvijas valsts dzimšanas 

dienu, 16. novembrī Kokneses kultūras 

namā svinīgā svētku sarīkojumā skanēja 

laimes vēlējumi mūsu jubilārei Latvijai 

un cilvēkiem, kuri ar savu darbošanos 

dara mūsu dzīvi gaišāku un labāku.

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

Ar kopīgi dziedāto tautas lūgšanu "Dievs, svē-
tī Latviju" un Kokneses novada domes priekšsē-
dētāja Daiņa Vingra uzrunu sākās Latvijas valsts 
simtgades svinības. 

"Mēs esam šī vēsturiskā brīža aculiecinieki, 
kad mūsu valsts svin savas brīvības un neatka-
rības apliecinājuma 100 gadus. Kāda gan bija 
Latvijas valsts pirmā diena? Kārlis Skalbe rakstī-
jis: „Tikai vārds, elpa, kas sasilda gaisu. Tie, kas 
sapņoja par neatkarīgo Latviju, gan ticēja, ka šai 
elpā izplauks rozes. Bet pa priekšu bija jāiztur 
smagi pārbaudījumi. Mūs glāba tikai ticība pa-
šas tautas spēkiem.” Novēlu, lai Latvijas valsts 
simtgades svētku dienā mēs apzinātos, ka mūsu 
šodiena turas uz mūsu tautas izcīnītām vērtī-
bām," sveicot novadniekus un viesus valsts svēt-
kos, sacīja domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. 

Inguna Strazdiņa, Kokneses kultūras nama 
vadītāja un svinīgā sarīkojuma vadītāja, aicināja 
ieklausīties bērnu vēlējumos nākotnes Latvijai. 

Šogad Kokneses novada dome apstiprināja 
jaunu Kokneses novada apbalvojumu piešķir-
šanas nolikumu, kurā noteikts, ka par īpašiem 
nopelniem sabiedrības labā novada pašvaldība 
reizi gadā piešķir "Kokneses novada Goda pil-
soņa" nosaukumu, apbalvojumus "Gada kokne-
sietis", "Gada bebrēnietis" un "Gada iršēnietis". 

Sveicot apbalvojumu saņēmējus, Inguna 
Strazdiņa katram apbalvojuma saņēmējam vel-
tīja atzinīgus vārdus par paveikto, bet Kokneses 
Mūzikas skolas saksofonistu ansambļa talan-
tīgās dalībnieces,   pedagoga Ziedoņa Puķīša 
skolnieces, dāvāja brīnišķīgus muzikālus priekš-
nesumus. 

Latvijas simtgades gadā nosaukumu "Kok-
neses novada Goda pilsonis" saņēma no-

dibinājuma "Kokneses fonds" valdes priekšsēdē-

tāja Valda Auziņa par nesavtīgo darbu Likteņ-
dārza veidošanā desmit gadu garumā. 

Valda Auziņa, dzimusi madoniete, pirms ga-
diem no studijām Rīgā braucot uz mājām garām 
salai Daugavā nevarēja iedomāties, ka reiz kļūs 
par šī īpašā dārza dārznieci, kā viņu dēvē domu-
biedri. Pirms desmit gadiem  "Kokneses fonda" 
dibinātājs Vilis Vītols viņu uzaicināja piedalīties 
Likteņdārza tapšanā, un šo gadu ritējumā viņa 
ar lielu mīlestību veikusi šo darbu kā savu sirds 
aicinājumu. 

Pēc apbalvojuma un Goda zīmes saņemšanas, 
ieskauta daudzo sveicēju dāvātajos ziedos, Valda 
Auziņa pateicās par augsto novērtējumu, uzsve-
rot, ka šodienas Likteņdārzs ir daudzu cilvēku 
ieguldījums. "Likteņdārzs vēl ir pašā ceļa sāku-
mā, bet šie desmit gadi ir bijis liels un nozīmīgs 
darbs. Šovasar pie mums viesojās Likteņdār-
za projekta autors un ainavu arhitekts Šunmjo 
Masuno un bija ļoti apmierināts ar redzēto. Ir 
zināms, ka 2020. gadā ASV iznāks Masuno 
grāmata, kurā arī turpinās skanēt Likteņdārza 
vārds," vēlot visiem gaišus svētkus, sacīja Lik-
teņdārza labo darbu īstenotāja. 

Kokneses novada Goda grāmatā paliks 
ieraksts, ka pirmo reizi jauno apbalvoju-

mu "Gada koknesietis 2018" ir saņēmusi uzņē-

mēja SIA „Zemitāni” valdes locekle Ināra Čeiča, 
kura vienmēr ar lielu atsaucību ir atbalstījusi 
Kokneses novada pašvaldības rīkotos pasāku-
mus. Kokneses novada Sociālais dienests savā 
ieteikumā izteic viņai pateicību par nesavtīgo 
vēlmi palīdzēt. Patīkami pārsteidzis enerģiskās 
uzņēmējas  ierosinājums ar SIA "Zemitāni" cep-
tajiem kliņģeriem iepriecināt Kokneses novada 
desmit ģimenes. Ināra Čeiča ar savu kolektīvu 
allaž ir pretimnākoša un radošām idejām bagā-
ta.  Apbalvojums, novadnieku pasniegtie ziedi 
un sirsnīgie vārdi bija skaista dāvana šajā svētku 
dienā. Tikpat silti skanēja viņas paldies savai ģi-
menei, draugiem un kolēģiem. "Mēs varam būt 
laimīgi, jo mums Koknesē ir ar ko lepoties! Lai 
mūsu darbs   ir veltīts Koknesei!" – sacīja Ināra 
Čeiča.

Bebru pagasta iedzīvotāji izteica ierosi-
nājumu nosaukumu "Gada bebrēnietis 

2018" piešķirt pagasta lepnumam distanču  slē-
potājai Patrīcijai Eidukai. Astoņpadsmitgadīgā   
jauniete ir pati jaunākā Kokneses novada apbal-
vojumu saņēmēja. 

Patrīcija Eiduka mācās Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolas 12. klasē, bet šobrīd viņas 
ikdiena aizrit aktīvi sportojot.  Pagājušajā gadā 
Skandināvijas kausa sacensībās Somijā 10 kilo-
metru brīvā stila distancē viņa sasniedza visu 
laiku augstvērtīgāko rezultātu Latvijas sieviešu 
distanču slēpošanā. Šogad XXIII Phjončhanas 
olimpiskajās spēlēs desmit kilometru distancē 
brīvajā stilā Patrīcija Eiduka ar 44. vietu sasnie-
dza jaunu Latvijas rekordu. Veiksmīgi sākusies 
viņas jaunā slēpošanas sezonu, uzrādot labus 
rezultātus Starptautiskās Slēpošanas Federāci-
jas (FIS) sacensībās Somijā. Svētku pasākumā 
Patrīcija nevarēja piedalīties, jo turpina trenēties 
un piedalīties sacensībās Somijā. Viņai piešķirto 
apbalvojumu un daudzos novadnieku sveicie-

nus saņēma vecāki – Anita un Ingus Eiduki. 
"Viņi ir pelnījuši vislielāko pateicību un cieņu 
par meitas audzināšanu un atbalstu meitas spor-
ta karjerā," uzsvēra Inguna Strazdiņa. Patrīcijas 
tētis un treneris Ingus Eiduks teica paldies Kok-
neses novada domei par fi nansiālo atbalstu un 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai par sapratni, 
atļaujot mācības apvienot ar sporta treniņiem 
un sacensībām. "Patrīcija vēl viss ir priekšā, cen-
tīsimies attaisnot augsto novērtējumu!" – atzina 
Ingus Eiduks.

Par nozīmīgu ieguldījumu Iršu pagasta uni-
kālās vēstures saglabāšanā apbalvojumu 

"Gada iršēnietis 2018" pasniedza Artim Pabrikam. 
  Arta Pabrika šajā gadā izdotā grāmata 

"Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturiskā eseja" ir 
cieņas apliecinājums savai dzimtai un Iršu pa-
gastam. Caur savu personisko vēstījumu, ap-
zinoties savas dzimtas saknes Iršos, palīdzot 
vietējiem vēstures entuziastiem ir tapis veltī-
jums Iršu pagasta vēsturei. Iršēnieši Arti Pab-
riku sauc par savējo. Ar tikpat lielu aizrautību, 
kā ir uzrakstīta eseja, viņš kopā ar dzīvesbied-
ri Undīni Iršu pagastā atjauno senču īpašumu 
un nākotnē vēlas īstenot ideju, lai šajā iekop-
tajā vietā aicinātu tūristus un iepazīstinātu ar 
savu senču vēsturi. Saņemot apbalvojumu un 
daudz ziedošu sveicienu, Artis Pabriks sacīja 
paldies Kokneses novada iedzīvotājiem: "Ap-
balvojums, kas saņemts no savējiem un kai-
miņiem ir daudz sirsnīgāks un patīkamāks 
par daudziem citiem. Izdotā grāmata ir tikai 
viens mazs posms, mēs ar sievu Undīni Iršu 
vēsturi šķetinām jau ilgāku laiku, mūsu sap-
nis un mūža darbs ir atjaunot senču mājas kā 
vēstījumu nākamām paaudzēm. Irši pagasta 
ļaudis ir viens no labākajiem piemēriem, kā 
neaizmirst savu sākotni, viņi ir paņēmuši to 
labāko no bijušā. Par to liecina arī uzceltais 
piemineklis Hiršenhofai. Tas ir tas, ko mums 
vajadzētu darīt arī Latvijas valstī, paņemt līdzi 
labāko un tiekties uz augšu. Nežēlosimies, bet 
leposimies ar Latviju!"

Paldies Kokneses kultūras namam par pa-
sākuma turpinājumā sarūpēto koncertu ar 
izciliem mūziķiem. Latviešu kinomūziku ci-
tādā skanējumā koncertprogrammā "Tu saki?" 
svētku svinētājiem dāvāja slavenā flautiste 
Dita Krenberga, čella māksliniece Inga Sune-
pa un pianists Jānis Maļeckis. Svētku noskaņā 
komponistu Jāņa Ivanova, Marģera Zariņa, 
Romualda Kalsona, Imanta Kalniņa,   Pētera 
Plakida un Raimonda Paula kinomelodijas 
mākslinieku sniegumā bija baudījums dvēse-
lei un apliecinājums, cik bagāta ir Latvija ar 
saviem talantiem. 

Latvijas valsts simtgadē sveic Kokneses novada 
apbalvojumu saņēmējus

 7. novembrī Pērses sākumskolas darb-

mācības pulciņa zēni karjeras attīstības 

atbalsta pasākuma “Darbs man apkārt” 

ietvaros apmeklēja kokzāģētavu “Gran-

tiņi”, “Latvāņi” Bērzaunes pagastā.

Olita Ruža, 

pedagoģe - karjeras konsultante

Santa Kalniņa, Pērses sākumskolas 

direktores p.i.

Gadu gaitā Kokapstrādes grupa no nulles iz-
veidojusi pilna procesa bezatlikumu tehnoloģi-

jas kokapstrādes rūpnīcu, kuras sauklis ir: viss 
no koka. Nodarbības sākumā tika demonstrēta 
fi lma par uzņēmumu un produktiem, ko tas 
ražo. Pēc video fi lmas noskatīšanās un pārru-
nām par darba iespējām un nepieciešamo izglī-
tību šajā jomā, skolēni devās darba vides apska-
tē. Zēni varēja redzēt dažādos ražošanas proce-
sus, iekārtas, profesiju pārstāvjus, kā arī varēja 
uzdot sev interesējošos jautājumus. Zēniem tika 
izrādīta viena no Latvijas modernākajām ko-
ģenerācijas stacijām. Šajā stacijā tiek ražots ne 

tikai   kokapstrādes procesiem nepieciešamais 
siltums, bet arī elektrība. 

Noslēgumā aplūkojām jauno galdniecības 
kompleksu, kurā  redzējām kā tiek taisītas kāp-
nes un logi.  Secinājām, ka uzņēmumā saglabā-
jot vecās tradīcijas tiek attīstītas arī jaunās teh-
noloģijas. Koka efektīvai izmantošanai, blakus 
vienkāršiem darbarīkiem rūpnīcā varējām aplū-
kot arī augstas izšķirtspējas skenerus un CNC-
ciparvadības darbagaldus. Skolēni ar sajūsmu 
vēroja robotu, kuru demonstrēja kā lielu palīgu, 

atslogojot darbiniekus no smagā darba – granu-
lu maisu kraušanas uz paletēm. 

Lielu paldies sakām uzņēmuma pārstāvei Ag-
itai Kalniņai par viesmīlīgo uzņemšanu! 

Pasākums "Darbs man apkārt" notika Pro-
jekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglī-
tojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs"  ietvaros.

Kokapstrādes uzņēmuma Bērzaunē apmeklējums
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Laikā, kad Latvija svinēja 

savus visgaišākos svēt-

kus, ceļu pie lasītājiem 

sāka  Olgas Bundzenie-

ces grāmata "Vasaras 

Koknesē". 16. novembrī 

Kokneses tūrisma centra 

izstāžu zālē, kur senās 

Kokneses skaistums ska-

tāms Pāvila Karpa glez-

nās, sirsnīgā pasākumā 

satikās tā paaudze, kurai 

atmiņās vienmēr šalks 

Pērses ūdenskritums, cēla 

savā godībā Daugavas un 

Pērses satekvietā pacel-

sies Kokneses vecā pils, 

kā arī daudzi citi novada 

iedzīvotāji bija kopā, lai 

atvērtu Koknesei veltītās 

grāmatas lappuses. Īpaši 

gaidīti viesi bija rakstnie-

ces dēla Aigara Bundze-

nieka ģimene. Pasākumā 

piedalījās arī liepājnieks 

Andris Kristons, jo viņa 

komponētās dziesmas 

par Koknesi, Daugavu un 

Pērsi dziedāja Kokneses 

kultūras nama jauktais 

koris "Alaine". Arī diriģen-

te Silvija Cīrule un viņas 

kora dziedātāji ir Kokne-

ses zudušo dārgumu acu-

liecinieki.

Sarmīte Rode 

Anitas Šmites foto 

Mums katram ir pasaulē ir 
vieta, kuru saukt par savējo, 
kuru paņemt līdzi, kad jādodas 
tālumā un turēt sev cieši klāt 

kā vislielāko dārgumu. Olgai 
Bundzeniecei (1923-1999) šī 
vieta bija Koknese, kur Rīgā 
dzimusī meitene pavadīja sa-
vas bērnības vasaras no 1928. 
līdz 1935.gadam. 

Atmiņu stāsta autore savu 
dzīvi veltīja skolotājas darbam, 
bet jaunības gados darbojusies 
žurnālistikā, ir izdotas vairā-
kas bērnu grāmatas. Viņas dzī-
ves lielākā daļa pagājusi Cēsīs, 
tur izaudzināti dēli Aigars un 
Gundars. 1993. gadā, dzīvojot 
Jūrmalā, ar literāro darbu "Va-
saras Koknesē" rakstniece pie-
dalījās Kultūras fonda Dauga-
vas programmas izsludinātajā 
literāro darbu konkursā. Lai 
arī Olgas Bundzenieces darbs 
tika atzinīgi novērtēts, tas ne-
tika izdots. 1999. gadā 76 gadu 
vecumā Kokneses krāšņuma 
iemūžinātāja aizgāja mūžībā, 
bet uzrakstītais manuskripts 
gaidīja savu zvaigžņu stundu. 
Pagājušā gada vasarā Kokne-
ses novada pašvaldība saņēma 
dāvinājumu – rakstnieces dēls 
Aigars Bundzenieks uzdāvinā-
ja atmiņu stāsta manuskriptu 
un bagātīgu fotogrāfi ju klāstu 
par Koknesi 20. gadsimta 20. – 
30. gados. 

Mums ir sava 
Pērses meitene

Tagad mēs varam ar lepnu-
mu sacīt – ne tikai Staburagam 
ir Staburaga bērni – mums 
koknesiešiem ir sava Pērses 
meitene! 

Olga Bundzeniece savās 
piezīmēs 1994. gadā rakstīju-
si: "Koknesē, mājās "Palejas", 
pavadīju bērnības vasaras no 4 
līdz 14 gadu vecumam, augām 
dienām dzīvodama turienes 
dabas jaukumos, pazinu arī 
ciema sabiedrisko sadzīvi. Pēr-
ses klinšainie raksti, ūdenskri-
tums, augstais pilsdrupu kalns 
Daugavas malā, visa turienes 
teiksmainā senatne iznīcināta. 
Pastāv vien Visuma klišejās 
– kā it viss, kas uz Zemes reiz 
bijis. Kad rakstīju bērnības 
atmiņas par Koknesi, kādu to 
redzēju pirms 65 gadiem, biju 
pārliecināta, ka tāds darbs ir 
vajadzīgs – piemiņa iznīcinā-
tajam Kokneses dabas krāšņu-
mam, kuru jaunākās paaudzes 
neredzēs, par to varēs uzzināt 
tikai no bildēm un grāmatām. 
Pazudināto Staburagu vēl pie-
min, lasa "Staburaga bērnus". 
Bet manā grāmatā dzīvo Kok-
neses bērni, viņu piedzīvoju-
mi. Tur staigāts arī pa Blau-
maņa Purva bridēja pēdām 
un sastapta Peņģerota kundze, 
kas uzdevusies par Kristīnes 
prototipu. Savu personīgo pie-
dzīvojumu stāstu papildināju 
ar tā saucamo izziņas materiā-
lu – par Jauno pili un baronu 
kapiem, par ciema bodītēm, 
tirgu, proģimnāziju, profesoru 
vasarnīcām, bruņinieku pils 
vēsturi utt. Tur vieta arī Kok-
neses izloksnei, kas jau sen iz-
zudusi, bet valodnieku rakstos 
par to gaužām trūcīgas ziņas. 
Un Kokneses bildes ir krātas 
kopš bērnības dienām. 

Rakstīju ar misijas apziņu 
– saglabāt citiem uztveramas 

zīmes par šo vietu, jo cits ne-
viens nevar to izdarīt, rakstnie-
ku saimē nav neviena paša, kas 
dzīvojis Koknesē. Esmu pārlie-
cināta, ka dzīva cilvēka saikne 
ar bijušo būs vērtīgāka piemi-
ņas zīme nekā  parkā "iestādī-
tais" stabiņš pretī tai vietai, kur 
Pērses klinšainajā gravā reiz 
šalcis slavenais ūdenskritums. 
Tas bija mīlestības darbs vairā-
ku gadu garumā, kuru izpildī-
jusi izjutu gandarījumu."

Paldies 
koknesiešiem par 
atbalstu grāmatas 
tapšanā!

Bundzenieku ģimenes sap-
nis ir piepildījies - grāmata 
"Vasaras Koknesē" par pašval-
dības līdzekļiem izdota tipo-
grāfi jā "Erante" Jēkabpilī. Tā 
būs pieejama novada biblio-
tēkās un būs lieliska dāvana 
Kokneses viesiem, kā arī grā-
matu var iegādāties Kokneses 
tūrisma centrā. Ilustrāciju grā-
matas vākam bija izvēlējusies 
pati autore, skats no pilsdrupu 
loga uz Daugavu, mudina do-
ties atmiņu ceļojumā. 

Grāmatas atvēršanas svēt-
kos Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris 
pirmo grāmatas eksemplāru 

uzdāvināja Aigaram Bundze-
niekam un pateicās ģimenei 
par vērtīgo dāvanu Koknesei 
Latvijas valsts simtgadē. Olgas 
Bundzenieces mazmeita Katrī-
na dalījās atmiņās par vecmā-
miņu un atklāja, ka viņas ma-
nuskripts daudzkārt noderējis 
gan skolas gados, gan studējot 
augstskolā kā vērtīgs kultūr-
vēstures materiāls. Savukārt 
tagad idejas no "Vasarām Kok-
nesē" projekta darbiem smeļas 
mazmazdēls. 

Pirmajā tikšanās reizē Ai-
gars Bundzenieks mums novē-
lēja atrast māju, kura reiz nesu-
si "Paleju" vārdu. Olga Bundze-
niece var pasmaidīt no māko-
ņa maliņas, jo viņas bērnības 
"Palejām", tagad 1905. gada 
ielai 26, skaistai un sakoptai 
sētai, ir krietni saimnieki Ingu-
na un Andris Žogoti. Tikšanās 
reizē Inguna Žogota pastāstīja, 
ka šajās mājās  dzīvo no 1996. 
gada un ir patīkami uzzināt, ka 
tajās reiz bijusi autores bērnī-
bas paradīze.

  Pasākumā sirsnīgs paldies 
izskanēja skolotājai Mārai Cit-
ko par palīdzību grāmatas ma-
keta sagatavošanā. Grāmatas 
tapšanā noderēja arī citu kok-
nesiešu atsaucība. Lasot atmi-
ņu stāstu, uzzināsiet par mazās 

Pērses meitenes draudzību 
ar Lulliņu no "Jaunpalejām". 
Lulliņa, īstajā vārdā Dzidra Jir-
gensone, ir mākslinieka Alda 
Dobenberga mamma, grāmatā 
ir skatāmas fotogrāfi jas no viņa 
ģimenes albuma, kurās abas 
mazās meitenes ir kopā.

Pagājušā gada rudenī paš-
valdības izdevumā Kokneses 
Novada Vēstīs bija aicinājums 
atsaukties iedzīvotājus, kuriem 
būtu fotogrāfi jas, kas vēstītu 
par Koknesi 20. gadsimta 30. 
gadiem un kurās būtu redza-
mas Kokneses ielas un daudzie 
veikaliņi, kurus atmiņu stāstā 
piemin rakstniece. Paldies par 
atsaucību Rutai Viļumsonei, 
arī foto no viņas personiskā ar-
hīva noderēja šo atmiņu ilus-
trēšanai. Savukārt koknesiete 
Mirdza Briģe dalījās atmiņās 
par veikaliem un bodītēm, iz-
stāstot, kuros namos Koknesē 
tie ir darbojušies. 

Pasākumam kā gaišs stars 
cauri vijās kora "Alaine" 
dziesmas, kuras ar Kokneses 
dzejnieku vārdiem un Andra 
Kristona mūziku arī ir dāvana 
koknesiešiem. 

Lai Pērses meitenes atmiņu 
stāsts ir iedvesmas avots ikvie-
nam uzrakstīt savu stāstu par 
Koknesi! 

Olgas Bundzenieces atmiņu stāsts – dāvana Koknesei

Kokneses kultūras nama jauktais 
koris „Alaine” kopā ar diriģenti 

Silviju Cīruli, komponistu Andri 
Kristonu un rakstnieces dēlu 

Aigaru Bundzenieku.

Paldies par atsaucību pasākuma dalībniekiem!

Olgas Bundzenieces grāmata – bērnības atmiņas 
par Koknesi.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris pateicas Aigaram Bundzeniekam par 
dāvanu koknesiešiem.  

Olgas Bundzeneices ģimene un pašvaldības 
pārstāvji atklāšanas pasākumā.

Kokneses novada matemā-

tikas un informātikas meto-

diskās apvienības informā-

tikas skolotāji organizēja 

zīmējumu konkursu “Mana 

latvju zīme”. 

Šajā konkursā piedalījās Kok-
neses novada izglītības iestāžu 5. 
- 7.klašu audzēkņi. Skolēni savu 
zīmi veidoja Microsoft  program-
mā molberts, izmantojot latvju 

zīmes.
Prieks par skolēnu radītajiem 

darbiem. Katra novada skola 
izvirzīja labākos darbus. Darbu 
vērtēšanā piedalījās skolēni un 
skolotāji gan Pērses sākumskolā, 
gan Kokneses internātpamatsko-
las - attīstības centrā, gan I.Gaiša 
Kokneses vidusskolā. Lai ērtāk 
būtu izvērtēt darbus, Bebru pa-
matskolā visi zīmējumi tika ie-

vietoti virtuālā plakātā. Vērtējot 
skolēnu darbus, skolotājas seci-
nājušas, ka zīmju izvēle parāda 
skolēna intereses un raksturu. 

Labākie darbi Kokneses inter-
nātpamatskolas - attīstības cen-
tra audzēkņu vidū bija Agnim 
Mitrovskim (6.akl.), Kristeram 
Blauam (6.akl.), Leldei Bērziņai 
(7.akl.), Maratam Koļesņikovam 
(6.bkl.). Pērses sākumskolā vis-

lielāko atzinību pelnījuši 6.klases 
skolnieki Krista Lašinska, Anete 
Zeimuļa Priževoite, Līga Riek-
stiņa un Endijs Rudzons. Bebru 
pamatskolā virtuālā balsošanā 
visvairāk balsu ieguvuši Agija 
Vērdiņa, Keisija Vidiņa, Valters 
Gerču, Edmunds Bērziņš, Tīna 
Cīrule (5.kl.), Amanda Krista 
Kosmačevska (6.kl.), Daniela 
Valainaite un Matīss Šutka (7.kl.). 

I.Gaiša Kokneses vidusskolā la-
bākie darbi bija Rūtai Dardzānei 
(5.a kl.),  Dāvim Freibergam (5.a 
kl.), Mārcim Briģim (5.a kl.), 
Patrīcijai Bērzkalnai (6.a kl.), 
Danielam Stomam (6.a kl.), Ed-
garam Butānam (6.a kl.), Annijai 
Dumpei (6.a kl.). 

Vislielāko atzinību šajā kon-
kursā izpelnījās Patrīcijas Bērz-
kalnas, Matīsa Šutkas, Anetes   

Zeimuļas Priževoites un Kristera 
Blaua darbi. 

Konkursa labākie darbi tiek 
izmantoti skolas noformēšanai 
Latvijas simtgadei. 

Paldies skolotājām Svetlanai 
Gžibovskai, Līgai Krauklei, Dacei 
Biķerniecei, Lolitai Kalniņai par 
atsaucību, uzņēmību un radošu-
mu organizējot konkursu, izvēr-
tējot audzēkņu darbus skolās. 

Zīmējumu konkurss “Mana latvju zīme”
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24. novembrī Rīgā, kul-

tūras pilī Ziemeļblāzma, 

svinīgā pasākumā "Gada 

brīvprātīgais 2018" tika  

godināti gada aktīvākie 

brīvprātīgā darba darī-

tāji un organizētāji, kuri 

devuši ievērojamu iegul-

dījumu sabiedrības labā, 

kā arī brīvprātīgajiem 

draudzīgākās nevals-

tiskās organizācijas un 

pašvaldības. Brīvprātīgo 

godināšanas mērķis ir 

veicināt Latvijas iedzī-

votāju interesi par brīv-

prātīgo darbu un sekmēt 

gan dažāda vecuma 

cilvēku, gan organizāciju 

iesaistīšanos brīvprātī-

gajā darbā. Goda nozīmi 

un titulu "Gada brīv-

prātīgais 2018" saņēma 

septiņi brīvprātīgā dar-

ba veicēji, viņu vidū arī 

Pērses sākumskolas un 

pirmsskolas grupas sko-

lotāja, Latvijas Sarkanā 

Krusta  (LSK) Kokneses 

nodaļas brīvprātīgā Dai-

ga Andersone. Sirsnīgi 

sveicam mūsu novad-

nieci ar augsto viņas 

brīvprātīgā darba novēr-

tējumu! 

Sarmīte Rode 

Foto no Daigas 

Andersones personiskā 

arhīva 

Šo apbalvojumu piešķīra 
arī Jelgavas pilsētas domei,   
Cēsu novada pašvaldībai un 
Insultu pārcietušo cilvēku un 
viņu radinieku psiholoģiskā 
atbalsta biedrībai "VIGOR".

Izvirzīt godināšanai "Gada 
brīvprātīgais 2018" labā-
kos brīvprātīgā darba vei-
cējus vai organizatorus līdz 
26. oktobrim varēja jebkurš 
Latvijas iedzīvotājs, nevals-
tiskā organizācija, valsts vai 
pašvaldību iestāžu pārstāvis. 
Visus pieteikumus izvērtēja 
organizatoru izveidota žūri-
ja, kurā bija pārstāvētas vai-
rākas Latvijas nevalstiskās 
organizācijas, pašvaldības un 
valsts institūcijas. Kā patei-

cību Daigai Andersonei par 
pašaizliedzīgu darbošanos, 
ieteikumu viņas domubiedru 
un atbalstītāju vārdā no LSK 
Kokneses nodaļas   iesniedza 
Lība Zukule. 

Brīvprātīgo 
loma sabiedrībā 
kļūst arvien 
nozīmīgāka

Svinīgo pasākumu kultū-
ras pilī Ziemeļblāzma vadīja 
diriģents un NVA brīvprātīgo 
projekta vadītājs Ints Tete-
rovskis un Latvijas Nacionā-
lā teātra aktrise Dita Lūriņa. 
Atklājot pasākumu, Ints Te-
terovskis uzsvēra: "Brīvprātī-
go godināšana norisinās jau 
piekto reizi, kas pierāda to, 
ka brīvprātīgo loma mūsu 
ikdienā ieņem arvien nozī-
mīgāku vietu. Šogad Latvijas 
simtgadē to var izjust jo īpaši 
– gan lielos notikumos gal-
vaspilsētā, gan ikkatrā svētku 
reizē novados. Šī ir lieliska 
iespēja pateikt lielu paldies 
ikvienam, kurš nesavtīgi da-

rījis mūsu ikdienu labāku." 
Savukārt Dita Lūriņa atklāja, 
ka šogad žūrija saņēma 175 
pieteikumus un katrā no tiem 
izteikta pateicība sava novada 
vai pilsētas brīvprātīgā darba 
veicējiem. 

Apbalvojumu pasniegšanai 
pasākuma organizētāji bija 
uzaicinājuši gan valsts amat-
personas, gan Latvijā pazīsta-
mus cilvēkus – izcilas perso-
nības, kuras ar savu piemēru 
iedvesmo darboties sabiedrī-
bas labā. 

Sirsnīgu pateicību brīv-
prātīgā darba veicējiem vel-

tīja Labklājības ministrs un 
brīvprātīgā darba patrons 
Jānis Reirs, Latvijas kultūras 
ministre Dace Melbārde, Lat-
vijas Futbola federācijas pre-
zidents Kaspars Gorkšs, tautā 
iemīļotais aktieris Gundars 
Āboliņš, Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis, Lielās talkas vadī-
tāja Vita Jaunzeme un citi. 

Katram   nominantam kāds 
no apbalvojuma pasniedzē-
jiem dāvāja savus ceļa vārdus 
turpmākajam darbam, kā arī 
video sižetos varēja vērot, kā 
ikdienā norit brīvprātīgo darbs 
un kā to vērtē viņu līdzcilvēki. 
Muzikālus sveicienus dāvāja 
populārais mūziķis Jānis Aiš-
purs ar grupu "Svētku trio". 

Ar savu komandu 
pārtop par 
Ziemassvētku 
rūķiem

Video sižetā Daigas An-
dersones aktīvo un mērķtie-
cīgo  darbošanos brīvprātīgajā 
darbā raksturoja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris. "Apbrīnojama 
ir Daigas neizsīkstošā enerģija 
palīdzēt ar padomu, ar savu ra-
došo izdomu vai materiālo zie-
dojumu,. Viņa vienmēr nonāk 
pie gaidītā rezultāta," video 
stāstā atzina bērnudārza "Bitī-
te" darbiniece Inese Skuja, bet 

Kokneses Mūzikas skolotāja 
Iveta Bērziņa novēlēja, lai top 
jauni un interesanti pasākumi, 
kuros Daiga prot aizraut un 
iesaistīt arī citus. Mīļus vārdus 
savai māmiņai veltīja dēlēns 
Valters un meita Estere. Vi-
deo sižetā Daiga pastāstīja, ka 
pirms vairākiem gadiem, kad 
viņas draudzene ar mazulīti 
nonākusi slimnīcā Ziemas-
svētku laikā, radusies ideja 
sameklēt Ziemassvētku vecīti, 
lai kopā ar viņu aizvestu dāva-
niņas un sagādātu svētku prie-
ku. Tā no šī notikuma Daiga ik 
gadu kopā ar savu draugu un 
radinieku komandu pārtop par 
Ziemassvētku rūķiem, sarūpē 
dāvanas un dodas iepriecinot 
vientuļos pensionārus un ģi-
menes ar bērniem, līdzi ņemot 
arī svētku dziesmas un labus 
vēlējumus. Arī ikdienā Daiga 
atrod laiku darboties LSK akti-
vitātēs, kā arī saviem mazajiem 
pirmsskolas grupas bērniem 
mācot šo visskaistāko no pras-
mēm – palīdzēt tiem, kuri tas 
ir visvairāk vajadzīgs. 

Gundars Āboliņš, sveicot 
Daigu un visus klātesošos, 
brīvprātīgā darba veicējus sa-
līdzināja ar brīvprātīgajiem 
ugunsdzēsējiem, jo arī viņi 
ir kādas problēmas glābēji, 
tie, kuriem ir brīvs prāts un 
laba sirds. "Mums līdzās ir tik 
daudz cilvēku, kuri ziedo savu 
laiku, zināšanas un prasmes 
citu labā, bet ir arī liela daļa 
sabiedrības, kuri sūkstās un 
nevar atrast savai dzīvei jēgu," 
teica aktieris, kurš no sirds 
priecājas par tiem, kas dzī-
ves jēgu redz palīdzēt priekā. 
Svētku brīdī Daiga Andersone 
saņēma arī Kokneses novada 
domes apsveikumu. 

Pasākumā starp apbalvo-
jumu saņēmējiem bija vairā-
ki jauni cilvēki, jaunākais no 
viņiem – Toms Veiss, Alfrēda 
Kalniņa Cēsu mūzikas vi-
dusskolas audzēknis. Daiga 
Andersone, pēc apbalvojuma 
saņemšanas, sacīja: "Priecājos, 
ka mūsu vidū ir tik daudz jau-
niešu. Arī manā komandā ir 
pavisam mazi ķipari un skolas 

bērni, kuri izaugs lieli un ie-
sākto turpinās. Mēs mācāmies 
dalīties. Ja pusotra gada vecs 
bērniņš ziedo savu uzlīmīti 
Ziemassvētku apsveikumam 
senioram, esmu par viņu lep-
na! Paldies manai ģimenei un 
atbalstītājiem!" Bet Gundars 
Āboliņš vēl piebilda: "Mēs, 
pieaugušie, zinām, ka Ziemas-
svētku vecītis ir! Taču viņš ir 
viens pats, tāpēc aktieri reizēm 
dodas viņam palīgā, bet ne 
vienmēr to dara brīvprātīgi. Es 
no savas puses apņemos to da-
rīt brīvprātīgi!" 

Vissvarīgākais 
– radīt prieka 
sajūtu

Vita Jaunzeme, sveicot titu-
lus saņēmējus par viņu sirds 
darbu, atklāja: "Es šo brīvprā-
tīgo darbu daru priekš sevis. Jo 
ātrāk mēs to apjautīsim, ka to 
darām priekš sevis, jo laimīgā-
ka būs mūsu valsts."

Kopīgi dziedātā Jāņa Aiš-
pura dziesma "Kalniem pāri" 
bija kā apsolījums nekad ne-
apstāties pie sasniegtā, jo katra 
jauna diena ir sākums jaunam 
darbam. 

Pēc ofi ciālās daļas pasāku-
ma dalībniekus gaidīja siltas 
pusdienas un izcili garda torte. 

Mājupceļā Daiga ar saviem 
sveicējiem vēl paguva izdarīt 
vienu labu darbu – iebraucot 
ciemos Lielvārdē pie ģimenes, 
kura cietusi ugunsnelaimē un 
kurai jau koknesieši ir sniegu-
ši savu palīdzību, bet šajā reizē 
ģimenes jaunākās atvasītes bija 
priecīgas par saldumu paci-
ņām.

Šobrīd, gaidot gada visbal-
tākos svētkus, Daiga Ander-
sone kopā ar savu komandu 
jau domā par Ziemassvētku 
dāvaniņām, kas svētku laikā 
aizceļos pie Bebru pagasta ve-
cļaudīm, pie senioriem pan-
sionātos un mazajiem svētku 
gaidītājiem. 

Daiga teic: "Dāvināšanas 
brīdī apjaušam, ka vissvarīgākā 
ir mūsu klātbūtne. Pabūt kopā, 
ieklausīties un radīt prieka sa-
jūtu." 

Daiga Andersone – "Gada brīvprātīgais 2018"

 Daiga ar saviem palīgiem 
un NVA brīvprātīgo projekta 

vadītāju Intu Teterovski.

Daigai Andersonei balvu pasniedza tautā iemīļotais aktieris 
Gundars Āboliņš, kurš brīvprātīgi pieteicās kļūt par Ziemassvētku 

vecīti.

13. decembrī  Kokneses 

Mūzikas skolas kora, 

fl autas un klavieru klases 

audzēkņi ieskandināja 

tuvojošos Ziemassvētkus 

Kokneses Tūrisma un 

informācijas centra zālē, 

ļoti mājīgā un mīļā gai-

sotnē,  koncertā „… skan 

melodija Ziemassvētkus 

gaidot…”  

Kokneses Mūzikas 

skolas informācija

Koncertā skanēja dziesmas 
un mūzika par Ziemassvētku 
tematiku. Neskatoties uz to, 
ka skolotāja Lelde Kamzole 
– Gagaine šobrīd atveseļo-
jas, viņas audzēkņi Haralds 
Nungurs, Luīze Eglīte, Evija 

Jansone, Anete Zeimuļa – 
Priževoite, Līga Riekstiņa, 
Ketija Jekaterina Kmita Kris-
tas Strazdiņas un Viktorijas 
Lenoras Kraukles saorganizē-
ti ļoti lieliski tika galā gan kā 
solisti, gan ansamblī.

Koncerta Ziemassvētku 
noskaņu radīja flautas klases 
ansamblis, savos priekšnesu-
mos izmantojot zvaniņu tem-

brus un ģitāras skaņas.
Arī klavieru klases ansam-

bļi digitālajām klavierēm bija 
piemeklējuši svētku noskaņas 
tembru.  1. klavieru klases 

audzēknei Bernardai Kuk-
revičai – Krutkovskai šī bija 
pirmā debija. Kopā ar savu 
skolotāju Ilonu Makareni  vi-
ņas ar klavierēm lieliski imi-

tēja zvanu skaņas.
Paldies audzēkņiem un 

viņu skolotājiem Leldei Kam-
zolei – Gagainei, Gundegai 
Ermičai un Ilonai Makareni.

Skan melodijas Ziemassvētkus gaidot

Mirklis no koncerta. 

Kokneses novada 
domes darba laiks
Pirmdien: 
8.00 – 13.00; 
14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, 
ceturtdien: 8.00 – 
13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00

Pašvaldības 
darbinieku 
apmeklētāju 
pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 
no plkst. 9.00 – 13.00; 
14.00 – 18.00
Ceturtdienās 
no plkst. 8.00 – 13.00; 
14.00 – 17.00
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17.novembrī - Latvijas Re-

publikas Neatkarības dienas 

priekšvakarā,  Iršu klubā no-

tika Latvijas simtgadei veltīts 

svētku koncerts "Es esmu Lat-

vija". Svinīgo pasākumu atklāja 

P.Barisona Aizkraukles Mūzikas 

skolas koklētāju ansamblis 

"Eola kokle" ar Marti Pokela 

skaņdarbu "Konevicas baznīcas 

zvani". Latviešu tautas mūzikas 

simbola - kokles skaņas – zālē 

acumirklī  radīja svētku noska-

ņu.

Aija Martuzāne,

Iršu kultūras darba 

organizatore 

 Pārvaldes vadītāja Raina Līcīte uz-
runājot klātesošos uzsvēra, ka   esam 
unikāla tauta – tādas otras uz zemes-

lodes nav. Latvija ir vienreizēja savā 
neatkārtojamā skaistumā.  Īpašs ir arī 
Iršu pagasts ar unikālo vēsturi.  Mēs 
varam lepoties ar savu pagastu, savām 
iestādēm, kolektīviem, cilvēkiem, kas 
šeit vēl joprojām dzīvo un strādā. 

Koncertā ar raitu deju soli un jau-
niem tērpiem VPDK "Irši" dejotāji 
iepriecināja apmeklētājus ar Latvijas 
simtgadei veltītām dejām. Pērses sā-
kumskolas mazie dejotāji un ansam-
bļa dalībnieki bija sagatavojuši jaukus 
priekšnesumus: dejas, dziesmas un 
dzejoļus, kas iesildīja ikviena skatītāja 
sirdi. Dziedot patriotiskas dziesmas, 
pasākuma apmeklētājus ar savām ska-
nīgajām balsīm priecēja Iršu sieviešu 
ansambļa meitenes. Vijoles savdabī-
go skaņu burvībā mūs "ieveda" bijusī 
Pērses sākumskolas audzēkne Monta. 

Pasākuma noslēgumā Iršu sie-

viešu un   Pērses sākumskolas bērnu 
ansambļu kopīgi nodziedātā G.Rača 
dziesma "Daudz laimes, Latvija" ra-
dīja īpašu kopības sajūtu. Zālē bija 
jaušams saviļņojums un lepnums par 
koncerta dalībniekiem. Prieks, ka arī 
bez dārgu viesmākslinieku piedalīša-
nās mēs spējam izveidot sirdij tīkamu 
koncertu un iepriecināt pasākuma 
apmeklētājus. Pēc koncerta katram ir 
sava piedzīvotā un redzētā "pēcgar-
ša". Tas, kurš nāca baudīt koncertu, 
domās dziedāt, dejot un runāt līdzi 
savējiem, guva patīkamas emocijas. 
Ja kāds skatījās uz notiekošo ar kri-
tisku aci un vērtēja, kā dalībnieki un 
vadītāji tiek galā ar savu uzdevumu - 
raiti un bez starpgadījumiem ritinot 
priekšnesumu pavedienu, lai piedod 
arī kļūmītes. Kopīgi veidotais svētku 

koncerts bija sirds darbs mūsu Latvi-
jai simtgades jubilejā! 

Pasākuma dienā kluba foajē ap-
meklētājiem bija iespēja skatīt izstādi 
ar iršēnietes Ainas Lazdiņas jaunības 
dienās tapušajām zīmējumu skicēm 
un portretiem. 

Svētkus radīt palīdzēja ļoti daudzi. 
Paldies pārvaldes vadītājai Rainai, 
bibliotēkas vadītājai Dacei, Pērses 
sākumskolas direktorei Santai, mājtu-
rības skolotājai Vitai, skolas remont-
strādniekam Gundaram, skaņu ope-
ratorei Olitai un skolotājai Līgai! 

Paldies kolektīvu vadītājiem: Intai 
Balodei, Dainai Delverei, Valdai Kal-
niņai, Sandrai Paļčevskai un Madarai 
Jankalānei! Paldies Ainai Lazdiņai!  
Paldies daudzajiem skatītājiem un 
klausītājiem! 

Latvijas simtgades svinības Iršu pagastā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” ar prieku piedalās pagasta svētku pasākumos.
Pērses sākumskolas bērni ir braši dziedātāji un dancotāji!

16.novembrī, gaidāmo svētku 

noskaņās, Pērses sākumskola 

sveica Latviju tās simtgadē 

ar pasākumu "Es mīlu 

Tevi, Latvija!". Šis svinīgais 

pasākums vairoja valsts 

svētku sajūtas un emocijas.

Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas 

direktores p.i. 

Skolēni,  pirmsskolas grupiņu bēr-
ni un audzinātājas bija sagatavojuši 
katrs savu sveicienu Latvijai svētkos. 
6.klases skolēni lika atskatīties uz 
Latvijas vēsturiskajiem notikumiem. 
5.klases skolēni priecēja deklamējot 
dzeju. 4.un 2.klase vienojās ierindas 
soļošanā. Skolēni rādīja savu pras-
mi  nostāties taisnā rindā, soļot vienā 
ritmā un dziedāt patriotisku dziesmu. 
Ierindas soļošanu precīzi komandē-

ja 4.klases skolniece Džeina. 1. un 
3.klases audzinātāja un skolēni savu 
mīlestību un cieņu pret Latviju - savu 
dzimteni, izteica kopējā dzejolī un 
aizdegtās sveču  liesmiņās, kas sildīja. 
Pirmsskolas grupiņas bērni bija īpaši 
sagatavojušies. Katram mazajam ķi-
param bija vienots latvisks elements 
- izšūta rokassprādze ar tautiskiem 
ornamentiem, zēniem - tauriņš, bet 
meitenēm - skaists, latviskām krāsām 
veidots matu pušķis. Neizpalika arī 
bez Latvijas karodziņiem.  Pirmssko-
las grupas bērni un audzinātāja Lat-
vijai veltīja dziesmas un deklamēja 
dzeju. 

Pēc svinīgās līnijas skolā nori-
sinājās erudīts "Es mīlu Tevi, Lat-
vija!", kurā skolēni ieguva jaunas 
zināšanas, kā arī nostiprināja jau 
sen iegūtās. Pavisam tika izveidotas   
piecas komandas un tikpat stacijas, 

kas bērniem bija jāiziet. Uzdevumi 
bija visdažādākie. Vienā no stacijām 
skolēni atbildēja uz jautājumiem par 
Latviju,  asināja savus prātus atmiņas 
spēlē, kur   vajadzēja atcerēties Lat-
vijā nozīmīgākos objektus un tēlus. 
Skolēniem bija jāatceras Latvijas vēs-
turiskie novadi, liekot puzli, jākrāso 
latviskie ornamenti, jāmin vecvārdi. 
Skolēni ļoti prasmīgi veica uzdevu-
mu, kur bija jāsavieno novads ar tam 
piederošo tautisko tērpu. Šis uzde-
vums vislabāk padevās tautisko deju 
dejotājiem. Skolēniem, izmantojot 
interaktīvo tāfeli, bija iespēja apce-
ļot Latviju, meklējot kartē dažādas 
Latvijas pilsētas, ezerus, paugurus 
un upes. Kādā no stacijām skolēni 
varēja sacensties pastalu ātrsiešanas 
konkursā. 

Dienas laikā pirmsskolas grupiņas 
telpā pašiem mazākajiem   Pērses sā-
kumskolas ķipariem norisinājās ra-
došā darbnīca.   Pirmsskolas grupas 
mazie bērni iepazina latvju rakstu 
zīmes, meklēja tās šallēs, cimdos un 
grāmatā, kā arī izkrāsoja savus orna-
mentus. Bērni  uzmanīgi atbildēja uz 
jautājumiem par Latviju. Katram bēr-
nam bija iespēja no koka klučiem ra-
dīt savu sarkanbaltsarkano karogu, kā 
arī skolas gaitenī veidot Baltijas ceļu 
karoga veidolā. Mazie aktīvisti dar-
bojās graudu darbnīcās, konstruēja 
mūsdienu latviešu celtnes, piepildīja 
Latvijas kontūru ar ziediem, kokiem, 
dzīvniekiem, putniem un taureņiem. 
Neizpalika arī kopīga muzicēšana. 

Šī bija lieliska diena, kurā Pērses 
sākumskolas kolektīvs, skolēni un 
bērni parādīja savu prasmi sadarbo-
ties, runāt publikas priekšā, parādīt 
savas zināšanas par Latviju. 

Es mīlu Tevi, Latvija!

Mazs sveiciens Latvijas lielajos svētkos.

„Dzeguzītē” 
svin Pateicības 
dienu
29. novembrī ĢAC "Dzeguzīte" 

pieaugušo sociālās aprūpes 

nodaļā viesojās Kokneses, Beb-

ru un Iršu pensionāru pārstāvji. 

Ciemiņi bija atbraukuši, lai 

kopīgi ar nodaļas iemītniekiem 

atzīmētu Pateicības dienu. 

 Evija Millere, 

 ĢAC "Dzeguzīte" pieaugušo 

sociālās aprūpes nodaļas  

sociālā darbiniece   

Viesi pastāstīja par   Pateicības 
dienas   aizsākumiem Amerikā, par 
šīs dienas tradīcijām citās valstīs. 
Ciemos ieradās arī skolotāja Daiga 
Andersone kopā ar Iršu pirmsskolas 
bērniem, kuri mums   dāvāja dzies-
mas un dejas. Apsveicām Daigu ar 
iegūto titulu "Gada brīvprātīgais 
2018”, jo arī pie mums viņa ar bēr-
niem ir biežs viesis. 

Liels  paldies Daigai par ieguldī-
to sirds darbu. Ciemiņi mums la-
sīja dzeju, stāstīja anekdotes, visi 
kopīgi dziedājām dziesmu "Še kur 
līgo priežu meži" un citas latviešu 
tautasdziesmas. Visi kopīgi dzērām 
kafi ju un cienājāmies ar ciemiņu at-
vestajiem saldumiem. Esam no sirds 
pateicīgi, Kokneses, Bebru, Iršu pen-
sionāriem par jauko viesošanos pie 
mums - pieaugušo sociālās aprūpes 
nodaļā. Esiet vienmēr mīļi gaidīti 
"Dzeguzītē"! 

Ar šīm rindiņām par eglīti 7.de-
cembra pēcpusdienā Iršu pagasta 
laukumā iesākās Ziemassvētku eg-
les iedegšanas pasākums. Uz centra 
laukumu bija atnākuši lieli un mazi 
iršēnieši. Ziemassvētku mūzikas no-
skaņā, svētku karaliene – egle, tika 
izgreznota ar pašgatavotām rotām.  
Īstais krāšņums bija skatāms, kad visi 
kopā, vienoti,  ar vārdiem: “Eglīt, de-
dzi spoži, dedzi gaiši!” panācām Zie-
massvētku egles iedegšanos visā savā 
skaistumā.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir 
laiks, kad cilvēku sirdis ir atvērtas 
visam labajam un patiesajam, kad 
gribas iet rotaļās un sajust kopību, 
kad bērni gaida Ziemassvētku vecīti, 
dāvanas un saldumus, un ir gatavi da-
žādiem brīnumiem.

Divi omulīgi rūķi aicināja visus 
eglītes godināšanas rotaļās.  Viņi 

dāvināja katram brīnumsvecīti un, 
kā zināms, katrā brīnumsvecītē mīt 
brīnumiņš, kurš pie eglītes ielīksmo-
ja sirdis lieliem un  maziem. Darot 
rūķu darbus, visi iemācījās soļot rūķu 
maršu, darināt dāvanas, samīļot savus 
draugus un, pats galvenais, izcept īs-
tas piparkūkas, kuras tik labi garšoja. 
Un rūķi nebija skopi, katram tika zie-
massvētku kārums.

Iršu pagasts ir svētku rotā. Pagasta 
iedzīvotājus priecē skaisti noformētie 
Pērses sākumskolas, „Dzeguzītes”  un 
Iršu pagasta pārvaldes ēku logi. Katrā 
ir kāds stāsts. Lai Ziemassvētki ikkat-
ra sirsniņu piepilda ar cerību, prieku, 
svētību, mīlestību un laimi. Lai gaišs 
un mierpilns ir šis svētku laiks!

Aija Martuzāne, 
Iršu kultūras darba organizatore

Dace Grele, 
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja 

“Mežā auga eglīte citām eglēm 
blakus, / Tur mēs viņu satikām, 
brienot meža taku…”
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Valsts dižsvētku runas beigu-

šās, patriotisma pilnie koncerti 

izskanējuši, grandiozais svētku 

salūts sabiris Daugavā un cilvēku 

atmiņās. Godam esam iegājuši 

Latvijas otrajā simtā. Kāds bija  

mūsu, Bebru pamatskolas, pie-

nesums simtgadnieces Latvijas 

suminājumā? Kādus akcentus 

likām mēs, un kas palicis kā ne-

zūdoša vērtība? Tā ir vienotība 

pie mājturībā klāta svētku galda 

īsi pirms valsts dzimšanas dienas, 

kad 8. un 9. klases skolnieces 

apkalpoja viesus, cienājot ar 

salātiem un desertu, iepriecinot 

ar svinīgām galda kartēm. Tā bija 

visus vienojoša svētku koncerta 

koncepcija. Tikai kopīgiem spē-

kiem Latvijas valsts tika dibināta, 

kopīgiem spēkiem neatkarība 

atgūta, un visiem kopā tā jāsargā 

šodien, rīt.

Linda Šmite, 

Dz. Sniedzes foto 

Esiet viens, un būsiet stipri, māca 
literatūras klasika. Koncerta laikā 
stipri savā vienotībā bija skolēni, 
skolotāji, tehniskais personāls un 
vecāki. Atskaites punkts, kas to ap-
liecina – mājturības skolotāja Alda 
Piliena kokā griezta Latvijas kontū-
ra, kuru, dziedādami un dejodami, 
dzeju lasīdami un gaišu nākotni sev 
vēlēdami, pa gabaliņam vien, atse-
dzām un ieguvām košu, dzīvīgu, vi-

tālu, cerīgā nākotnē vērstu Latvijas 
teritoriju. 

Kopš 16. novembra šī koka Latvi-
ja   ir kā piemiņas zīme no simtgades 
svētkiem, kā simbols tam, ka viss, ko 
izglītības iestādē darām, tiek veltīts 
Latvijai. Mēs augam un veidojamies 
Latvijai. Arī Sprīdītis, kurš koncerta 
sākumā aizgāja pasaulē mantu celt, at-
griezās Latvijā, tiesa – bez pils, bez citas 
mantas. Bet tukšā viņš nepārnāca, viņš 
pārnesa mūsu skolēnu sacerētos dzejo-
ļus par Iršiem, Bebrupīti, Latviju, tātad 
radītspēju kā visvērtīgāko no prasmēm, 
un atziņu, ka vienīgi šīs zemes akmens, 
koks un mākoņi mums ir vispiemērotā-
kie, vispalīdzīgākie. 

Vēl ilgi pēc svētku koncerta skolas 
pagalmā ar tumsu spēkojās mūsu sveču 
liesmiņu simts. Mūsu valsts ir pierādī-
jusi, ka gada vistumšākajā laikā ir iespē-
jams piedzimt visgaišākajam – brīvai 
valstij 1918. gadā un patiesā mīlestībā 
sakņotai ticībai Latvijas saules mūžam  
2018. gadā. 

Atsegta koša, dzīvīga, 
vitāla Latvija

Prieks satikties svētkos!

1888., 1918., 1988., 2018. Ma-

ģiskais astotnieks, tik liktenīgs 

un nozīmīgs latviešu tautas un 

valsts vēsturē, bezgalību, mūžī-

bu saturošs. Gada skaitlis un īss 

komentārs, trīs aizdegtas sar-

kanbaltas sveces, tā divas dienas 

pirms Lāčplēša dienas  Bebru 

pamatskolas skolēni, vēstures 

skolotājas Ievas Puniņas aici-

nāti, iesāka Patriotisma nedēļu. 

Tai skolēni gatavojušies jau 

novembra sākumā, papildinot 

zināšanas par Latvijas valsti un 

tās simboliem. Ikviens iesaistījās 

konkursā “Es pazīstu savu Tēvze-

mi”, izpildot testus un jautājumu 

lapas, krāsojot simbolu attēlus. 

Bebru pamatskolas 

informācija, 

Dz. Sniedzes foto 

Kopā ar Bebru pārvaldes vadītāju Ilzi 
Pabērzu un vēstures skolotāju 9. klases 
zēni pabija Jaunbebros, Pirmā pasaules 
karā kritušo atdusas vietā. Nekas nav 
aizmirsts, neviens nav aizmirsts – tā no-
vembra pelēkajā miglā kā grāmatā raks-
tīja tur atstātās sveču liesmiņas. 

11. novembrī mūsu skolas skolēnu, 
skolotāju un vecāku nestās sveces  Zu-
tēnu kapsētā pārvērtās gaišos uguns zie-
dos kā pateicība pieciem bebrēniešiem 
– Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. 
“Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, 

viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs 
sien”, šīs V. Plūdoņa dzejas rindas klau-
soties, patiesi pārņēma pagātnes, tagad-
nes un nākotnes nešķiramības sajūta. 

12. novembrī, apgūstot publisko 
runu, skolas saimi uzrunāja 7. klases 
skolēni, skaidrojot tādus jēdzienus kā 
“Satversme”, “Demokrātija”, “Saeima”, 
“Ministru kabinets” un citus. Šajā pe-
lēkajā rudens dienā skolas otrā stāva 
koridorā kā ziemas dārzā uzplauka 
neparasts koks – Vēlējumu koks. Uz 
katras no vairāk nekā astoņdesmit sar-
kanbaltsarkanās koka lapiņas ar bērna 
roku uzrakstīts sirsnīgs, cieņpilns un 
rakstītprasmes apguvi apliecinošs vēlē-
jums savai valstij 100. dzimšanas dienā. 
Zem koka kuplajiem zariem vietu atra-
da sākumskolas skolēnu darinājums no 
dabas materiāliem – liels kastaņu un 
zīļu vainags, simbolizējot gala un sāku-
ma, cikliskā gadskārtu rituma un viss ir 
viens ideju. 

Informātikas stundās datorgrafi kā 
tapušie latvju raksti apliecina, ka māks-
linieciski izpausties var arī, izmantojot 
datortehnikas iespējas. Vizuālās mākslas 
stundās skolēnu zīmētie plakāti par Lat-
vijas simtgades tēmu teicami harmonē 
ar datorgrafi kām. Dažādos žanros sace-
rētie dzejoļi (haiku, trioletas, soneti, ver-
librs) dzimtenei pauž to, ka Latvija sākas 
ar mīlestību uz tuvāko: dzimto pagastu, 
mājas slieksni, vietējo ražojumu, Likteņ-
dārzu Koknesē un Daugavu. 

Patriotisma nedēļas izskaņā 8.klases 
skolēni aicināja uz Patriotisma stundu 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, kurā katrs 
skolēns kodolīgi izstāstīja par noteiktu 
notikumu Latvijas vēsturē: pirmo, otro 
un trešo nacionālo atmodu. Stāstījumi 
mijās ar patriotiskām dziesmām no ro-
koperas “Lāčplēsis” un citām. 

Lai mūžam dzīvo Latvija un labos 
darbos apliecināta mūsu mīlestība uz 
to! 

Latvijas simtgadi sagaida ar 
patriotisma nedēļu

11. novembrī mūsu skolas skolēnu, skolotāju un vecāku nestās sveces  Zutēnu 
kapsētā pārvērtās gaišos uguns ziedos kā pateicība pieciem bebrēniešiem – 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.

7. decembra pēcpusdienā Kok-

neses tūrisma centrs bija pārvēr-

ties par omulīgu Ziemassvētku 

tirdziņu. Gardi un veselīgi našķi, 

smalkas rotas un dāmu cepures, 

rakstaini cimdu pāri, daudzas 

citas skaistas lietas čaklu roku 

sarūpētas pārsteidza ar savu ori-

ģinalitāti un radošumu. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto  

Ideja par amatnieku, mājražotāju 
un rokdarbnieku tirdziņu Kokneses 

tūrisma centrā radās pagājušajā gadā, 
kad reizē ar lielās egles iedegšanu tika 
piedāvāta iespēja izbaudīt to jauko 
noskaņu, kas sajūtama tikai Ziemas-
svētku tirdziņā. „Šogad nebija šaubu 
– labi iesāktais jāturpina! Priecāja-
mies, ka arī šajā reizē mums izdevās 
sapulcināt vietējos amatniekus un 
mājražotājus, ar kuriem mēs ļoti lepo-
jamies, gan arī tos, kas mēroja tālāku 
ceļu uz Koknesi. Domāju, ka daudzi 
no tirdziņa mājup atgriezās ar kādu 
jauku Ziemassvētku dāvaniņu,” teic 

Anita Šmite, Kokneses novada domes 
Tūrisma un sabiedrisko attiecību no-
daļas vadītāja. Tirdziņa apmeklējums 
bija arī lieliska iespēja apskatīt tikko 
atklāto Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas dizaina pulciņa izstādi „Roku 
Rokā” un iepazīties ar citiem tūrisma 
centra jaunumiem.

Jāteic, ka tieši amatnieku tirdziņos 
valda īpaša gaisotne, kā arī patīkami 
pārsteidz cilvēku izdoma un radīt 
prieks. Katrs savas preces tirgotājs 
labprāt dalījās savā pieredzē, un tie-

ši šī savstarpējā komunikācija dau-
dziem izvērtās sirsnīgās sarunās.  

Tagad noteikti daudzi zina, ka 
bebrēniešu Pumpuču ģimenes dārzā 
izaug pasakaini skaisti āboli un no 
Vecbebru pļavām z/s „Dravas” bitītes 
sanes visgardāko medu. Savukārt Gi-
tas un Haralda Mārcēnu-Ancānu pie-
dāvāto ražojumu klāstā ir savi īpašie 
lauku labumi: visdažādākie garšvielu 
maisījumi (rabarberu, bazilikas, ru-
kolas pulveri), ābolu čipsi, zāļu tējas, 
arī pupas un zirņi Ziemassvētku gal-

dam. Apmeklētāji atzinīgi novērtēja 
Gitas Tenisas gatavotos aromātiskās 
sāls maisījumus, tāpat kā z/s „Jana-
vas” saimnieces Antas Kučeres labi 
zināmo un veselīgo produkciju un 
Ģirta Ločmeļa radītos ogu pulverus 
no īstām un dabīgām izejvielām. Par 
siltu Ziemassvētku dāvanu varēja iz-
vēlēties prasmīgo rokdarbnieču Ai-
nas Reinsones, Laimas Antonevičas, 
Spodras Briedes un Olgas Noreikas 
tamborējumus un adījumus. Daiļā 
dzimuma pārstāves ilgāk pakavējās 
un uzlaikoja Sandas Ezeriņas cepuru 
darbnīcā tapušās dāmu cepures un 
apbrīnoja Ilgas Lapas darinātās dabī-
gā akmens rotas. Arī mums Koknesē 
ir sava rotu māksliniece Ieva Minde, 
kuras darbi ir skaista dāvana jebku-
ros svētkos. Kāds noteikti vismīļākos 
vārdus ierakstīs Ievas Ūtēnas veidota-
jos apsveikumos, bet Evita Briņķe ir 
koknesiešiem pazīstama kā rotaļlietu 
un tērpu veidotāja mazām dāmām un 
jaunskungiem, kura arī šajā reizē at-
klāja savu radošumu.

Arī folkloras kopas „Urgas” dzie-
dātājas pabija tirdziņā, ielīksmojot ar 
Ziemassvētku melodijām un vēlot vi-
siem svētīgu un bagātu nākamo gadu. 

Amatnieku tirdziņā dāvanas svētkiem

Saimniece Anta Kučere piedāvā veselīgo z/s „Janavas” produkciju. Jaunā gada vēstnese. Rokdarbniece Olga Noreika novēl pārticīgu nākamo 
Cūkas gadu.

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2018. gada NOVEMBRĪ:

• reģistrētas 3 laulības:  
2 – Dzimtsarakstu 
nodaļā;  1 – ev.lut.draudzē

• reģistrēti 
4 jaundzimušie;.

• reģistrēti 8 mirušie:
Vilis Viļumsons (1939.)
Kate Mukāne (1994.)
Rasma Kalniņa (1943.)
Janīna Dubro (1928.)
Osvalds Kļaviņš (1947.)
Olga Krieva (1939.)
Vija Baltcere (1933.)
Ruta Vītoliņa (1939.) 
(miršana reģistrēta Aizkraukles 
novada Dzimtsarakstu nodaļā)

No 2018. gada 1. janvāra, kad 

elektronisko recepšu izrakstīša-

na valsts apmaksātajiem medi-

kamentiem ir obligāta, tiek no-

vērots, ka arvien vairāk pacientu 

nedodas vizītē pie sava ģimenes 

ārsta,  bet, piezvanot pa telefo-

nu, lūdz izrakstīt zāļu recepti.

Sarmīte Rode

Kokneses novada ģimenes ārsts 
Ziedonis Mauliņš uzskata, ka me-

dikamentus nevar izrakstīt, nere-
dzot pacientu, jo uzskata, ka pirms 
receptes sagatavošanas ir jāpārbau-
da pacienta veselība. Visvairāk to 
viņš attiecina uz sirds slimniekiem, 
kuriem vismaz 3-4 reizes gadā jā-
pārbauda sirds ritms. „Cilvēkiem 
atbildīgāk jāizturas pret savu vese-
lību, protams, ir gadījumi, kad var 
izrakstīt recepti,  piesakot to telefo-
niski, bet nedrīkst aizmirst, ka šis 
pakalpojums nenozīmē, ka ģimenes 

ārsts vairs nav jāapmeklē klātienē,” 
teic Ziedonis Mauliņš. Tāpat ģime-
nes ārsts norāda, ka ikvienam vaja-
dzētu painteresēties par savu gados 
vecāku tuvinieku veselību, noskaid-
rojot, vai viņi apmeklē ģimenes ār-
stu, vai nav vajadzīga palīdzība no-
kļūšanai pie ārsta.

Ģimenes ārsts Ziedonis Mauliņš 
novēl saviem pacientiem Jaunajā 
gadā būt apzinīgākiem un vairāk 
domāt par savu veselību!

Lai saņemtu recepti, ir jāapmeklē ģimenes ārsts
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Kokneses tūrisma centrs ir 

kļuvis par radošu mājvietu 

jauniem talantiem un jau 

pieredzējušiem mākslinie-

kiem. Gaidot gada baltā-

kos svētkus, tūrisma centrā 

jūtama piparkūku smarža, 

bet izstāžu zāle pārvērtu-

sies par vietu, kur gaismu 

izstaro visneparastākās 

lampas un kā Ziemassvēt-

ku brīnums ir darbu radītā-

ju fantāzijas lidojums.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

6. decembra vakarā izstāžu 
zālē atklāja pārsteigumiem ba-
gātu izstādi "Roku Rokā", kuras 
idejas autore ir dizainere Gita 
Tenisa, bet izstādi veido Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidussko-
las dizaina pulciņa dalībnieku: 
Kates, Marutas, Danas, Artūra, 
Evelīnas, Roberta, Zitas, Paulas, 
Dārtas, Elzas, Signes, Paulas, 
Raimonda darbi, kā arī līdzās 
jauniešu vēstījumam ir kokne-
sieša Ulda Bērziņa lampas, kas 
ieguvušas jaunu veidolu.

Lauma Āre, tūrisma un infor-
mācijas speciāliste, izstādes atklā-
šanā uzsvēra trīs lietas: "Pirmo 
reizi Kokneses tūrisma centrā 

skatāms jaunu mākslinieku vei-
kums, pirmo reizi izstādi veido 
daudzi autori un pirmo reizi iz-
stādes atklāšana notiek vakarā!"

Vai esiet bijuši izstādes atklā-
šanā, kas sākas ar modes skati? 
Šajā izstādes atklāšanā tieši tā 
notika – skanot pazīstamai bēr-
nu ansambļa "Dzeguzīte" melo-
dijai, sešas atraktīvas meitenes 
un viens puisis nodemonstrēja 
T kreklus, kuriem paši īpašā 
tehnikā izveidojuši interesantu 
apdruku.

Dizaina pulciņa vadītāja Gita 
Tenisa, iepazīstinot ar izstādi, 
pastāstīja: "Mēs esam čakli pa-
strādājuši, tāpēc savu paveikto 
gribējām parādīt arī citiem. Tas 
ir mūsu pulciņa pusotra gada 
darbs. Šī ir nevis izcili nostrā-
dātu darbu, bet radošas domas 
izstāde. Ja redzat kādu šķībāku 
vīlīti, tas pieder pie lietas! Jaunā 
izstāde ir daļa no mācību proce-
sa, jo šādi mēs mācāmies izstādi 
iekārtot, uzstāties, pastāstīt par 
sevi.  Izstādes pamatā ir  sadar-
bības ideja  - sadarbība ar māks-
liniekiem, amata   meistariem, 
skolotājiem un skolēniem,  teh-
noloģijām, dabu un pašiem ar 
savu  talantu." 

Izstādē aplūkojami zīmējumi, 

gleznojumi, papīra izstrādājumi, 
rokdarbi dažādās tehnikās, T-
krekli un citi dizaina priekšmeti. 
Par radošo darba procesu stāsta 
fotogrāfi jas. Izstādes pievienotā 
vērtība ir lampas, kuras jauna-
jiem māksliniekiem uzdāvinājis 
Uldis Bērziņš. Izrādās, gadu gai-
tā viņa klētī sakrājušās dažādu 
formu un izmēru lampas, kura 
šķiet tā vien gaidīja to brīdi, kad 
atkal varēs iemirdzēties. Patei-
coties Gitas Tenisas ierosmei un 
lampu saimnieka labvēlībai tas 
ir noticis. Izstādē pārsteidz jau-
niešu improvizācijas spējas un 
māka katrā gaismeklī uzburt tā 
neparasto stāstu. Jāteic, ka tikpat 
labi viņiem izstādes atklāšanā 
izdevās pastāstīt citam par citu, 
uzsverot spilgtākās īpašības.  Arī 
tā ir sadarbība – iepazīt vienam 
otru, lai palīdzētu un atbalstītu.

Uldis Bērziņš priecājās, ka arī 
viņš tiek pieskaitīts pie jauna-
jiem māksliniekiem un atzina, 
ka ideju nekad netrūkstot, to pa-
skaidrojot šādi: "Pēc horoskopa 
esmu Dvīnis un man ir laimējies 
piedzimt Vērša gadā. Dvīņiem 
baudu sagādā darba process, tā 
tas ir arī man. Paldies Gitai par 
rosinājumu lampām iedot otru 
dzīvi! Dzīve mūs iespiež visā-
dos rāmīšos, tāpēc es apbrīnoju 
Gitas prasmi strādājot ar pus-
audžiem paplašināt viņu izziņas 
rāmjus, domāt un sajust plašāk." 
Vienu no Ulda Bērziņa veido-
tajām lampām izstādē grezno 
viņa sievas Solvitas darinātais 
vainags.

"Kā iela ar apgaismotām la-
ternām", teica vairāki izstādes 
vērotāji, priecājoties par savda-
bīgo mākslas darbu izpausmi.

Lai izstādes apmeklētājam 

būtu vieglāk uztvert jauniešu 
darbus, pie tiem ir novietotas 
planšetes, uz kurām uzrakstīts 
skolotājas Gitas dotais darba uz-
devums, tehnika un materiāls, 
kā arī kāds cits jaunietis ir de-
vis savu vērtējumu, kā darbs ir 
tapis. Starp citiem darbiem labi 
pamanāmas ir meiteņu šūtās so-
mas, kuras rotā viņu pašportreti.

"Ja māksliniekam ir ideja, tā 
neliek mieru, kamēr tā nav rea-
lizēta. Zināju, ka būs negulētas 
naktis un dubultslodze, bet es 
ļoti lepojos ar saviem audzēk-
ņiem!" – teic Gita Tenisa.

Izstādes dalībnieki veltī-
ja pateicības vārdus Kokneses 
tūrisma centram, pateicās par 
atbalstu skolas direktoram Mā-
rim Reinbergam un palīdzību 
skolotājam Aigaram Skopānam, 
sacīja paldies saviem saprotoša-
jiem vecākiem un vēl daudziem 
citiem, bez kuru atsaucības ne-
būtu tik daudz sasniegts. Sirsnīgi 
un reizē atraktīvi pulciņa dalīb-
nieki sveica savu skolotāju Gitu 
Tenisu.

Savukārt izstādes dalībnie-
kiem daudz radošu ideju no-
vēlēja Kokneses tūrisma centra 
kolektīvs.

Izstādes laikā līdz 31.decem-
brim, vienojoties ar darbu auto-
riem, tos varēs arī iegādāties.

Vēl priekšā viens jauks no-
tikums, jo dizaina pulciņš ir 
iecerējis izstāžu zālē aicināt in-
teresentus uz Ziemassvētku de-
koru gatavošanas darbnīcu. Par 
notikuma datumu tiks paziņots!

Esiet gaidīti Kokneses tūris-
ma centrā, lai šajā Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā gūtu iedvesmu 
un pārliecinātos, cik daudz gais-
mas mums ir visapkārt!

Kokneses tūrisma centrā atklāta 
izstāde "Roku Rokā"

Izstādes autore Gita Tenisa ar saviem audzēkņiem.

Ziemassvētki ir laiks, 

kad atveram sirds durvis 

priekam un labestībai. 

Visskaistākā dāvana, ko 

varam uzdāvināt paši sev ir 

labā griba palīdzēt citiem, 

iepriecināt kādu mazu 

cilvēkbērnu. 8. decembrī 

Kokneses kultūras namā 

tradicionālajā Kokneses 

novada amatierkolektīvu 

Ziemassvētku labdarības 

koncertā dāvinātāji bija 

gan brīnišķīgie koncerta 

dalībnieki, gan atsaucīgie 

skatītāji, jo labdarības 

organizācijas ziedot.lv 

atbalstam kopīgi saziedoti 

255 eiro 62 centi.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

„Kārtējais gada aplis straujajā 
skrējienā ieved mūs brīnišķī-
gajā Ziemassvētku laikā, raisot 
ikkatrā jaukas svētku sajūtas. 
Taču mums atkal tiks dotas 365 
dienas, kuras piepildīsim ar jau-
niem darbiem. Lai mūsos mājo 
godaprāts un griba palīdzēt!” – 
koncerta vadītāju - amatierteāt-
ra dalībnieku Marinas Liepas un 
Sanda Miglas sacītais uzrunāja 
ikvienu palīdzēt gribošu sirdi.

Tradicionālais labdarības 
koncerts ir ne tikai iespēja zie-
dot, bet arī kopā redzēt kuplo 
novada amatierkolektīvu saimi. 
Latvijas simtgades gads mūsu 
novada tautas mākslas tradīcijas 
turpinātājiem bijis īpašs ar spilg-
tiem un nozīmīgiem notiku-
miem. Kokneses novada vārds 
izskanēja Dziesmu un Deju 
svētkos, starptautiskajā folkloras 
festivālā „Baltica” un daudzos 
Latvijas valsts dižo svētku veltī-
tos pasākumos. Arī šajā koncer-
tā amatierkolektīvi atklāja savu 
dziesmas un dejas mīlestību.

Kokneses kultūras nama pū-
tēju orķestris kopā ar savu izcilo 
vadītāju Ziedoni Puķīti koncer-
tam patriotisku noskaņu piešķī-
ra ar pazīstamu tautas dziesmu 
un karavīru dziesmu melodijām. 
Ar sirsnīgiem aplausiem tika 
sveikts mūzu zelta fonds – jau-
kā kora „Alaine” dziedātāji un 
diriģente Silvija Cīrule. Bebru 
pagasta vokālais ansamblis „Ni-
anse” un vadītāja Liāna Harito-
nova ar savu lirisko dziedājumu 
uzbūra sirsnīgu svētku gaisotni. 
Ziemassvētkus dziesmā pār 
nama slieksni aicināja sieviešu 
koris „Anima” un diriģente Lel-

de Kamzole-Gagaine, koncert-
meistare Ilona Makareni. Dejas 
solī savu dzīvesprieku un degs-
mi izteica vidējās paaudzes deju 
kolektīvi „Liepavots” (vadītāja 
Inta Balode), „Rats” (vadītāja 
Laura Freimane), „Irši” (vadītāja 
Inta Balode), Kokneses kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs 
(vadītājas Kornēlija Reisnere 
un Agra Bērziņa). Savu uzticī-
bu dejai apliecināja dāmu deju 
kolektīvs „Tik un tā” (vadītāja 
Kornēlija Reisnere) un atraktī-
vās Kokneses līnijdeju dejotājas 
(vadītāja Inguna Ozoliņa). Kā 
krāsaini taureņi dejā lidinājās 
jaunās līnijdejotājas. Koncertā 
izskanēja suminājums folkloras 
kopai „Urgas” un vadītājai Ingu-
nai Žogotai par Latvijas Folklo-
ras biedrības balvas piešķiršanu 
godā ceļot latvisko dzīvesziņu. 
Savā dziesmotajā sveicienā „Ur-
gas” aicināja dziedāt līdzi Kok-
nesē pierakstītu meldiju. 

Jau vairākos pasākumos sevi 
pieteikusi ziņģētāju grupa „Kok-
neses zēni”. Arī šajā reizē brašie 
kungi un akordeoniste Ināra Ma-
čuļska saņēma skatītāju gaviles, 
ziņģējot „Labi dzīvot Koknesē!”

Koncerta noslēgumā Kokne-

ses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, pateicoties ama-
tierkolektīviem, uzsvēra, ka gan-
drīz katrā Kokneses novada ģi-
menē ir kāds pašdarbnieks. „De-
jas un dziesmas prieks pārman-
tojas no paaudzes paaudzē, ko 
varējām redzēt arī šajā koncertā. 
Bet panākumu pamatā ir neat-
laidīgs ikdienas darbs mēģinā-
jumos. Paldies jums par izturību 
un darboties gribu!” – novēlēja 
pašvaldības vadītājs Dainis Vin-
gris. Kokneses novada domes 
Atzinības rakstus pateicībā par 
ieguldīto darbu amatiermākslas 
attīstībā pasniedza vadītājiem, 
kuru kolektīvi uzstājās šajā kon-
certā, kā arī pašvaldības sarūpē-
to pateicību saņēma Vecbebru 
jauniešu deju kolektīva „Kāre” 
vadītāja Sarmīte Plūme, vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Kok-
na” vadītājas Kornēlija Reisnere 
un Jolanta Pīķe, kapelas „Aize-
zeres muzikanti” vadītāja Inese 
Skuja, amatierteātra režisore In-
guna Strazdiņa un Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas jauniešu 
deju kolektīva „Kāpēc” vadītāja 
Laima Antoneviča.

Vakara turpinājumā amatier-
kolektīvi līksmoja ballē dueta 

Marika un Druvis pavadījumā.
Ziemassvētku labdarības 

koncerts izskanējis, bet labestī-
bas ceļš turpinās. 

Labdarības koncertā visskaistākais ir dāvināšanas prieks 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”.

Jaunās līnijdejotājas.

Kokneses pūtēju orķestris.

1.decembrī Aizkraukles 

sporta centrā norisinā-

jās Aizkraukles novada 

sporta skolas sezonas 

atklāšanas sacensības 

vieglatlētikā U14 vecuma 

grupas sportistiem, bet 

8.decembrī šādās pašās 

sacensībās sacentās U16, 

U18 un U20 grupu viegl-

atlēti.

Kokneses sporta centrs

U14 vecuma sacensībās 
Kokneses sportistu pulkā bija 
10 sportisti. Elza Lazdiņa uz-
stādīja jauno personīgo rekor-
du augstlēkšanā, pārvarot 1.35 
metrus un izcīnot 1.vietu, bet 
trīssoļlēkšanā Elzai 3.vieta. 
Pie otrās vietas 60m sprintā ar 
augstvērtīgu rezultātu 8.8 se-
kundes tika Estere Bīriņa. Sig-
ne Dzērve bija labākā no kok-
nesietēm trīssoļlēkšanā – 8.09 
metri un 2.vieta. Aigai Kon-
dratei šoreiz labākās veiksmes 
tāllēkšanā, sasniedzot 3.70 
metrus un 4.vietu, bet Keirai 
Ozoliņai labākais sasniegums 
augstlēkšanā, pārvarot 1.25 
metrus. Patrīcija Bērzkalna 
startēja 60 metros un distanci 
veica 9.8 sekundēs.

Puišu konkurencē 1.vieta 
augstlēkšanā ar atkārtotu per-
sonīgo rekordu Henrijam Kal-
niņam, pārlecot 1.45 metrus. 
60m sprintā Henrijs trešais 
ar 8.60 sekundēm. Trīssoļlēk-
šanā labākais Oskars Saulītis, 
kurš aizlēca 7.78 metrus, bet 
60 metros 10.vieta. 60 met-
ros otrs ātrākais koknesietis 

bija Kristers Lutinskis, kurš 
distanci veica 8.7 sekundēs, 
bet tāllēkšanā Kristeram 3.82 
metri. Kristera Beļajevs ieguva 
2.vietu trīssoļlēkšanā, kā arī 
piedalījās 60 metru sprintā un 
tāllēkšanā.

U16 vecuma grupā vēlamies 
izcelt šādus rezultātus: Annijai 
Dumpei 1.vieta 60 metros ar 
8.7 sekundēm, Gundegai Be-
ķerei 1.vieta 600 metros, Rai-
tim Trūbam 3.vieta 60 metros, 
Matīsam Circenim 2.vieta 
600 metros, Tomam Kroičam 
3.vieta 600 metros   un 2.vieta 
tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā.

U18 vecuma grupā godal-
gotajās vietās šādi Kokneses 
sportisti: Unai Gadzānei 2.vie-
ta 60 metros, 1.vieta 600 met-
ros un 2.vieta tāllēkšanā, bet 
īpaši izceļams Unas rezultāts 
trīssoļlēkšanā – 10.11 metri. 
Otto Bērzkalnam 3.vieta 60 
metros, tāllēkšanā un 2.vieta 
trīssoļlēkšanā, Gustavam Ozo-
liņam 3.vieta trīssoļlēkšanā un 
augstlēkšanā.

U20 vecuma grupā startēja 
tikai viena mūsu pārstāve – 
Līna Gražule. Līnai šoreiz 8.3 
sekundes 60 metros un 1:48.4 
600 metros. Līna ar šiem re-
zultātiem izcīnīja divas pirmās 
vietas.

Janvāra mēnesī sāksies arī 
lielāka mēroga sacensības 
vieglatlētikā un sāksies arī Lat-
vijas čempionātu sacensības. 
Vēlēsim veiksmes arī mūsu 
vieglatlētiem augstāka līmeņa 
startos un lai medaļām ražīgs 
jaunais gads!

Vieglatlētiem 
sezonas pirmie starti 
Aizkrauklē
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1.decembrī Kokneses 

kultūras namā notikušais 

koncerts "BEZ TEVIS NE-

VARU" bija īpašs ar to, ka 

tas bija varens sadancis, 

kurā ar koknesiešiem: 

Kokneses kultūras nama 

jauniešu deju kolektīvu 

un vidējās paaudzes deju 

kolektīvu "Rats" dejas 

diženumu godā cēla cie-

mos gaidīti draugi – seši 

deju kolektīvi: "Rūdis" 

(Ērgļi), "Žuburi" (Lubā-

na), "Dīdeklis" (Viļķene), 

"Kodoliņš" (Jaunjelgava), 

"Spāre" (Suntaži), "Del-

veri" (Krustpils). Otrs 

nozīmīgais fakts - skatī-

tāju atzinīgi novērtētais 

koncerts bija Latvijas Uni-

versitātes  Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas 

fakultātes Studiju prog-

rammas "Deju un ritmi-

kas skolotājs"  3. kursa 

studentes Agras Bērzi-

ņas  diplomdarbs. 

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto 

Koncerta norisi vērtēja 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
pasniedzējas: Gunta Bāliņa, 
Sandra Vītola un Guna Ezer-

male. Ar deju saistītās peda-
goģes Agras Bērziņas veikumu 
novērtēja ar visaugstāko balli 
10. Jāteic, ja būtu atzīme jautāta 
skatītājiem – tā būtu līdzvērtīga 
žūrijas lēmumam, jo koncertā 
virmoja pozitīva enerģija un 
dejas mīlestība, liekot arī klāt-
esošajiem padomāt par lietām, 
bez kurām dzīve nav iedomā-
jama.

Starp deju un 
arhitektūru

Agra Bērziņa pirms dažiem 
gadiem ieguvusi inženieres 
grādu arhitektūrā, bet dejot 
prieks radies jau skolas gados, 
kad vispirms desmit gadus 
dejojusi sporta dejas pie savas 
mammas skolotājas Ingunas 
Kalniņas, bet vidusskolas laikā 
savaldzinājušas tautas dejas, 
kuras mācījusi pieredzējusī 
deju pedagoģe Kornēlija Reis-
nere. Pēc arhitektūras studi-
jām Agra apjautusi, ka arī bez 
dejas viņas tālākā dzīve nav 
iedomājama. Sākotnēji iestā-
jusies Rīgas Pedagoģijas un 
Izglītības vadības augstskolā, 
bet pēc augstskolas reorgani-
zācijas mācības turpinājušās 
Latvijas Universitātē Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātē. Lai īstenotu sapni un 
kļūtu par deju un ritmikas sko-
lotāju, Agra ir pateicīga Kornē-
lijai Reisnerei, kura uzaicināja 
būt par otru vadītāju Kokneses 
kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvam. Kornēlija Reisnere 
bija arī studiju prakses vadītāja 
un daudz palīdzējusi koncerta 
- diplomdarba sagatavošanā. 
Pagājušajā mācību gadā topo-
šā deju skolotāja strādāja arī ar 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas jauniešiem, bet šoruden 
ikdienas darbu arhitektu birojā 
viņa veiksmīgi apvienoja ar 
studijām augstskolā un vakaros 
ar deju mēģinājumiem kultūras 
namā. 

Par diplomdarba sagatavoša-
nu un koncerta afi šā redzamo 
tandēma riteni Agra Bērziņa 
stāsta: "Koncerta ideja: runā, 
ka mēs varam gandrīz visu. Bet, 
kas ir tas, bez kā mēs nevaram? 
Izrādās, tādu lietu nav maz. Tā-
pēc šai tēmai arī veltīts vesels 
koncerts. Tajā apskatītas jomas, 
kuras ir vitāli svarīgas, lai mēs 
nonāktu pie sakārtotām attiecī-
bām ar sevi un citiem. Tandē-
ma ritenis kā koncerta simbols 
izvēlēts tādēļ, ka visām šīm lie-
tām ir jābūt līdzsvarā. Tikai tā 
mēs varam nonākt pie miera un 

sajūtas, ka braucam vienā ritmā 
un virzienā ar pasauli, sevi un 
savu otru pusi."

Divām dejām 
izveido 
horeogrāfi ju

Lai koncerts izvērstos tik 
vērienīgs, ciemos tika aicinā-
ti draugu kolektīvi, ar kuriem 
koknesieši jau sadancojuši ci-
tos koncertos. Agras uzdevums 
bija salikt kopā koncerta prog-
rammu, kā arī sagatavot horeo-
grāfi ju divām dejām un vēl ie-
studēt divu citu Latvijā pazīsta-
mu horeogrāfu dejas. Savām ie-
studētajām dejām diplomande 
bija izvēlējusies Latvijā popu-
lāru mūziķu skaņdarbus. Kok-
neses kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs koncertu atklāja 
ar Agras Bērziņas horeogrāfi ju 
dejai "Bez tevis nevaru" ar Kār-

ļa Lāča mūziku, bet koncerta 
noslēgumā ikvienu patīkami 
pārsteidza Intara Busuļa kom-
pozīcijas "Reiz tu nāksi klusu-
mā" atainojums dejā. Arī Jāņa 
Ērgļa deju "Sasatiku puisīti" 
un Žannas Kļavas radīto "Cita 
tautasdziesma" deju kolektīva 
puiši un meitas nodejoja izcili, 
jo, kā pēc koncerta pastāstīja 
jaunieši: "Mums tā bija liela at-
bildība, jo ļoti vēlējāmies savu 
skolotāju nepievilt!"

Vēl šis koncerts bija savā-
dāks ar to, ka deju pieteikumi 
un Lienes Bērziņas brīnišķīgie 
teksti bija iepriekš ierakstīti 
skaņu ierakstu studijā. 

"Ir tik daudz lietu, ko es 
varu, ja vien gribu un daru. 
Bet tad ir tādas, bez kurām ne-
kādi. Tās, bez kurām negriež 
nazis ass un viss lielais šķiet 
pliekans un mazs. Manas mā-

jas, ģimene, maize un daba ir 
lietas, kas visam ir pamatā. Bez 
tām es jūtos kā lamatās. Lai kas 
man būtu, ar to nešķiet gana, ja 
tam saknē nav kaut kā pa īstam 
mana,"- šie vārdi skanēja kon-
certa ievadā un tie sasaucas ar 
Agras Bērziņas dzīves izjūtu 
un redzējumu. Arī koncerta 
programmā dejas savijas kopā, 
izsakot dzīves pamatvērtības, 
ikdienas svinēšanu, pretstatus, 
cilvēku savstarpējās attiecības, 
lai nonāktu pie atziņas: "Kad 
man kļūst gana pašam sevis, 
es klusītēm sāku meklēt pēc 
Tevis. Beidzot ir ritenim pe-
dāļi abi, un diez vai līdz šim ir 
bijis tik labi. Mēs varam viens 
otram blakus mīties, nevis kā 
apmāti pakaļ dzīties. Mēs do-
damies ceļā noapaļoti, un ceļš 
no tā iegūst ļoti, ļoti. Kā tandē-
ma ritenī brauciens ir jauks, un 
priekšā mums vēl nebeidzams 
lauks."

Ar labi padarīta darba sajūtu 
Agra Bērziņa teic: "Paldies, ka 
ļāvāt piedzimt arī šim koncer-
tam. Jūs katrs bijāt nozīmīga 
daļa, bez kuras mēs vienkārši 
nevarējām. Lai arī jums ne-
trūkst lietu, cilvēku un sajūtu, 
kas vairo jūsu varēšanu! Īpašs 
paldies Kornēlijai Reisnerei, 
Kokneses kultūras namam un 
Ingūnai Strazdiņai, Kokneses 
tūrisma informācijas centram - 
Anitai Šmitei un Laumai Ārei, 
Druvim Andriksonam, Lienei 
Bērziņai, Didzim Bērziņam, 
visiem vieskolektīviem un to 
vadītājām un vissirsnīgākais 
paldies maniem dejotājiem un 
viņu vecākiem!"

Koncertu atbalstīja: Kokne-
ses kultūras nams, Kokneses 
tūrisma informācijas centrs un 
SIA "Pelava". 

Novēlam, lai Agrai Bērziņai 
priekšā skaists un radošs ceļš 
un lai tajā pavada drosme, ie-
dvesma un uzdrīkstēšanās! 

Kā tandēma ritenī brauciens ir jauks, un priekšā mums vēl 
nebeidzams lauks

Koncerta dalībnieku kopbilde.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rats” 
(vadītāja Laura Freimane).

Lielisks tandēms.Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvs 
un Agra Bērziņa.

Kokneses novada do-

mes īstenotā projekta 

“AttractiveFORyou” jeb 

“Ilgtspējīgu tūrisma pa-

kalpojumu attīstība un 

tūrisma infrastruktūras 

pieejamības uzlabošana” 

Nr.LLI-211 ietvaros noti-

kušas trīs vadošu Latvijas 

tūrisma nozares speciā-

listu lekcijas Kokneses un 

apkārtējo novadu tūris-

ma uzņēmējiem, tūrisma 

nozares speciālistiem un 

interesentiem.

27.novembrī Kokneses no-
vada domē Vidzemes augstsko-
las docents, tūrisma un vides 
eksperts Juris Smaļinska lekcijā 
“Kā dabas un kultūras mantoju-
mu izmantot tūrisma produkta 
veidošanā un mārketingā?” bija 
iespēja uzzināt kā izmantot da-
bas resursus tūrismā, tūrisma 
produkta veidošanā un veicinā-
šanā. Lekcijas dalībnieki varēja 
iepazīt un analizēt labās prakses 

piemērus aktīvajā, dabas, kultū-
ras tūrismā, tika sniegti tūrisma 
produktu mārketinga piemēri 
un aplūkota sociālo tīklu joma. 
Varēja gūt ieskatu lauku tūrisma 
visdažādākajos rakursos, iepazīt 
garo distanču trašu veidošanu ar 
Jūrtakas un citiem piemēriem. 
Tika analizēts Zaļais sertifi kāts 
un latviskais mantojums. Kā 
nozīmīgs un aptverošs tika pie-
dāvāts ieskats Daugavas ceļa iz-
mantošanas iespējās.

Gan tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji, Kokneses apkārtnes 
iedzīvotāji, gan pašvaldības pār-
stāvji un I. Gaiša Kokneses  vi-
dusskolēni   3.decembrī  Kok-
neses Tūrisma informācijas 
centrā klausījās Latvijas kultūras 
akadēmijas profesora Jura Urtā-
na lekciju “Kokneses cietokšņa 
priekšnocietinājumi senatnē un 
mūsdienās”. Bija interesanti uz-
zināt, kā un kāpēc 17.gadsimtā 
tika rakti pils priekšnocietinā-
jumi Koknesē, kopumā vairāk 

kā trīs kilometru garumā, 
kas daudzviet redzami un 
saskatāmi karšu pārlūkos un 
daudzviet dabā. Pēc stāstīju-
ma telpās, lekcijas dalībnieki 
iepazina priekšnocietināju-
mus dabā, apmeklējot skan-
stis Baznīcas kapu teritorijā, 
pie „Ragāļu kroga”, kā arī Pēr-
ses otrā krastā.

11.decembrī Kokneses 
tūrisma informācijas centrā ar 
lekciju “Kokneses novada kon-
kurētspēja tūrismā: pašvaldības 
un uzņēmēju stratēģijas” vieso-
jās Vidzemes augstskolas asoci-
ētais profesors Andris Klepers. 
Tūrisma speciālistiem  tika dota 
iespēja ne tikai izvērtēt savas 
uzņēmumu stratēģijas, bet ie-
pazīt un sev piemērot piecu soļu 
stratēģiju, izmantojot iedvesmu, 
plānošanu, pieredzējumu, pēc-

pieredzi un dalīšanos, vērtējot 
klienta vēlmes un mērķus, un 
uzņēmēja mērķus. Katrs lekcijas 
dalībnieks varēja iepazīt tirgve-
dības stratēģijas piemēru, attie-
cinot to uz savu uzņēmumu. 

 Projekta “AttractiveFORyou” 
jeb „Ilgtspējīgu tūrisma pakal-
pojumu attīstība un tūrisma 
infrastruktūras pieejamības uz-
labošana” Nr.LLI-211, mērķis ir 
attīstīt Latvijas un Lietuvas pil-
sētu pievilcību un konkurētspē-

ju, uzlabojot esošo 
tūrisma pakalpoju-
mu un infrastruktūras pieejamī-
bu, palielinot interesi potenciālo 
tūristu vidū, reklamējot vienotus 
tematisko pārrobežu tūrisma 
maršrutus.

Projekta vadošais partneris ir 
Kokneses novada dome, partne-
ri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
Rokišķu tūrisma un tradicio-
nālās amatniecības informā-
cijas un koordinācijas centrs 

un Pluņģes rajona pašvaldība. 
Projekta īstenošanas ilgums ir 
no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.
gada 31.decembrim. 

Kopējās izmaksas ir 
471  234,46 euro, Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda fi nansē-
jums ir 400 549,29 euro Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014-2020 ietva-
ros. 

Lekcijas tūrisma nozares speciālistiem un uzņēmējiem

J. Smaļinska lekcija "Kā 
dabas un kultūras mantojumu 

izmantot tūrisma produkta 
veidošanā un mārketingā?".

J. Urtāna lekcija 
"Kokneses cietokšņa 
priekšnocietinājumi 

senatnē un mūsdienās”.
 A. Klepera lekcija "Kokneses novada 

konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un 
uzņēmēju stratēģijas".



12KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 103 390 2018. gada 18. DECEMBRĪ 12

1.decembrī Kokneses Mūzikas 

skolā notika XIV Starptautiskais 

P. Čaikovska klaviermūzikas iz-

pildītāju solistu un klavierduetu 

konkurss. Konkursā piedalījās 

62 dalībnieki no Latvijas – 

Ādažu MMS, Maltas MS, Rīgas 

3.MS,Juglas MS, Pārdaugavas 

MMS, Talsu MS, KārsavasMMS, 

Tukuma MS, Pilsrundāles MMS, 

A. Žilinska Jēkabpils MS, Baus-

kas MS, J. Norviļa Madonas MS, 

Vecumnieku MMS, Birzgales 

MS, Ikšķiles MMS, E. Dārziņa MS, 

Ulbrokas MMS,  Valmieras MS, 

Ozolnieku MS, Smiltenes MS, 

Bolderājas MMS, Rīgas Doma 

kora skola, St. Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolas, Jelgavas 

Mūzikas vidusskolas un Kokne-

ses MS, no Lietuvas – Klaipēdas J. 

Karosas Mūzikas skolas, Utenas 

mākslu skolas un Č. Sasnauskas 

Visaginas mākslu skolas, no 

Krievijas – D. Šostakoviča bērnu 

mūzikas skolas.

Iveta Bērziņa,

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Konkursā strādāja žūrijas komisija 
triju cilvēku sastāvā – Vaiva Purlīte – J. 
Karosas Klaipēdas mūzikas skolas sko-
lotāja, eksperte, pianiste, komponiste, 
Elīna Bambāne – St. Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas skolotāja, pianiste, 
metodiķe un Kaspars Bumbišs – Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas un J. Medi-
ņa Mūzikas vidusskolas skolotājs, starp-
tautisku konkursu laureāts, Kokneses 
mūzikas skolas absolvents. 

Dalībnieki startēja trijās grupās un 
atskaņoja P. Čaikovska skaņdarbu kā 
obligāto un 16.,17.,18. gs. komponista 

skaņdarbu pēc izvēles. Žūrijai bija ļoti 
grūti izvērtēt laureātus, jo visi dalīb-
nieki bija ļoti gatavojušies un muzicēja 
aizraujoši. 

Prieks par mūsu skolas klavierspēles 
3. klases audzēkni Aritu Niedri, viņai 
III vieta, paldies skolotājai Ilonai Ma-
kareni. 

Tomēr 100 euro GRAND PRIX nau-
das balvu par veiksmīgāko P. Čaikovska 
skaņdarba interpretāciju žūrija dalīja 
4 daļās – A grupā Anastasijai Lečicka-
jai ( Č. Sasnauskas Visaginas Mākslas 
skola), Poļinai Petrovai ( PIKC NMV 
E. Dārziņa mūzikas skola), B grupa – 
Georgijam Maķim ( Rīgas 3. Mūzikas 
skola), Jekaterinai Maskovai ( D. Šosta-
koviča bērnu mūzikas skola). 

Visi dalībnieki saņēma mūsu skolas 
sarūpētus suvenīrus, bet skolotāji saņē-
ma apliecības par profesionālo pilnvei-
di. 

Kokneses Mūzikas skolā 
aizvadīts XIV Starptautiskais 
P. Čaikovska klaviermūzikas 
konkurss

III vietas ieguvēja Arita Niedre ar 
skolotāju Ilonu Makareni.

Stāstnieku konkurss "Teci, 

teci, valodiņa", kas katru gadu 

notika visos Latvijas novados, 

bet fi nāls Rīgā. Konkursa fi nālu 

2018.gada 1.decembrī Rīgas 

Tehniskajā universitātē varēja 

vērot visi interesenti. To rīkoja 

VISC un Rīgas Latviešu biedrī-

bas Folkloras komisija, vērtēja 

tradicionālās kultūras speciā-

listu komisija un bērnu žūrija, 

piešķirot Mazā stāstnieka, Lielā 

stāstnieka, Dižā stāstnieka un 

Stāstnieku ķēniņa nosauku-

mus. 

Inguna Žogota, 

Piedaugavas novada 

koordinatore

No I.Gaiša Kokneses vidussko-
las šajā konkursā piedalījās 3 meitenes: 
Egija Dardete (1.b klase), Samanta 
Dardete (4.a klase) un Krista Strazdi-
ņa (8.a klase). Meitenes piedalījās gan 
skolas konkursā, pēc tam Piedaugavas 
novada pusfi nālā Ķegumā, bet nu - fi -
nālā, Rīgā. Visas saņēma Lielā stāstnie-
ka nosaukumu, diplomu un dāvanas. 

Liels paldies vecākiem par atbalstu, 
līdzi jušanu un skolotājiem par palī-
dzību repertuāra apguvē! 

Lai kļūtu par labu stāstnieku, šī 
prasme jākopj visu laiku, visu gadu. 
Jo, ja ieskatās konkursa vērtēšanas 
kritērijos, tad uzvarēt nav tik viegli. 

Svarīgi izvēlēties atbilstošāko teks-
tu, kuriem jābūt atbilstošam stāstnieka 
vecumam. Jādomā par  priekšnesuma 

izveidi (tekstu sagatavošana un 
piemērošana stāstīšanai, stās-
tījuma raitums un gludums, 
stāstījumu sasaistīšana, precīzs 
ievads un nobeigums, teksta iespēju 
izmantošana – dialogi, mūsdienu kon-
teksti, klausītāju iesaistīšana). Svarīga 
ir attieksme pret žanru tradīcijām un 
tekstu saturu (stāstu žanriskās piederī-
bas apzināšanās, kompozīcijas skaidrī-
ba, izpratne par to, kas un kāpēc tiek 
stāstīts un kāds ir šī stāsta vēstījums, 
saskaņa ar stāstītāja dzīves pieredzi, 
klausītajiem nezināmo vai nesaprota-
mo vārdu un reāliju paskaidrošana). 
Ļoti nozīmīga ir spēja piesaistīt un no-
turēt klausītāju uzmanību un  valodas 
precizitāte, izteiksmīgums (dzirdamī-
ba, saprotamība, izrunas un intonāci-

jas precizitāte, nesamākslotība, pauzes, 
domas skaidrība, konsekvents valodas 
stila un izloksnes lietojums). Un vis-
beidzot arī stāstnieka tēls ir jāpārdomā 
(apģērbs, stāja, „stāsts par sevi”) un ne-
verbālo izteiksmes līdzekļu lietojums 
(nesamāksloti žesti, mīmika, saziņas 
prasmes, iejušanās stāsta tēlos un no-
tikumos. 

Atliek teikt - meklējiet un stāstiet 
pasakas, krājiet atgadījumus no dzī-
ves, stāstiet anekdotes, spoku stāstus 
un runājiet ātrrunas! Ja tā būs, tad 
tiksimies atkal pēc gada nākamajos 
Stāstnieku konkursos! 

Stāstnieku konkursā 
“TECI, TECI, VALODIŅA”

Kokneses stāstnieces Evija un 
Samanta.

„Lielā stāstniece” Krista Strazdiņa.

Ir pienācis Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks, kad cilvēki steidz iepriecināt cits 
citu ar apsveikumiem un sirsnīgām 
dāvaniņām. Ģimenes atbalsta centrā 
„Dzeguzīte” decembris ir dāsniem cie-
miņiem bagāts mēnesis. 9.decembrī 
„Dzeguzītē”  ciemojās koknesiete Valija 
Fedotova ar savu čaklo rūķu koman-
du.  Ciemiņi   ar līdzcilvēku palīdzību, 
ņemot talkā sociālos tīklus, bija sarūpē-
juši dāvaniņas 38 pansijas iemītniekiem 
un darbiniekiem, kā arī "Dzeguzītes" 
Atbalsta nodaļas bērniem un darbi-
niekiem. Atbraucēji bija sarūpējuši 

arī  priekšnesumus: Ziemassvētku dze-
joļus un fl autas skaņās izspēlētu skaisto 
melodiju  "Klusa nakts, Svēta nakts". 

Šajā dienā mūsu iestādes zālītē 
bija   sirsnīga un mīļa noskaņa, kopīgi 
dziedot Ziemassvētku dziesmas, pārru-
nājot mūsu iestādes ikdienu un cienā-
joties ar Ziemassvētku tēju un piparkū-
kām. Ļoti ceram, ka sadarbība ar mūsu 
labdariem turpināsies. Milzīgs paldies 
Valijai ar komandu!
ĢAC "Dzeguzīte" pieaugušo sociālās 

aprūpes nodaļas iemītnieku vārdā 
sociālā darbiniece Evija Millere

„Dzeguzītē” ierodas 
rūķi no Kokneses

Prieka rūķi - ciemiņi no Kokneses.

Šā gada oktobra un no-

vembra mēnesī – projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras 

atbalsts izglītojamiem vispārē-

jās un profesionālās izglītības 

iestādēs"  ietvaros norisinājās 

KAA pasākums “Profesijas čipsu 

ražošanā.” 

Olita Ruža,

Pedagogs – karjeras konsultante

Pasākuma laikā I. Gaiša Kokneses 
vidusskolas 5.-7.klases, Bebru pamat-
skolas 5.,7.,9., kā arī Kokneses inter-
nātpamatskolas – attīstības centra 1.-9. 
klases skolēniem bija iespēja iepazīties 
ar profesijām, kas ir iesaistītas kartu-
peļu pārstrādes procesā no noliktavas 
līdz veikala plauktiem. Tika stāstīts par 
profesiju daudzveidību, apguves iespē-

jām, mācību ilgumu, par pozitīvajiem 
un negatīvajiem aspektiem saistībā ar 
šīm profesijām, kā arī par nepieciešamo 
prasmju vajadzību un to attīstīšanas ie-
spējām jau tagad.

Skolēni iepazina arī darba vidi, attie-

cīgo profesiju pārstāvju darba apstākļus. 
Neizpalika gan interesējošie jautājumi, 
gan arī tika saņemtas atbildes. Ar šo 
visu viņiem palīdzēja iepazīties “Ādažu 
čipsu ražotne” kolektīvs Ādažos. Par to 
viņiem sakām lielu paldies. 

KAA pasākums 
“Profesijas čipsu ražošanā”

Strauji tuvojas gada nogale un Zie-
massvētku apdāvināšanās laiks jau 
klauvē pie durvīm. Kokneses tūrisma 
informācijas centrā (1905.gada ielā 7, 
Koknesē) var rast idejas dāvanu iegādei. 

2019.gada galda kalendāri ar Kokne-
ses parka fotoattēliem iepriecinās gan 
koknesiešus, gan viesus. Ar lielu interesi 
daudzās ģimenēs tiek lasīta Olgas Bun-
dzeniecas grāmata „Vasaras Koknesē”, 
kas uzbur atmiņu ainas ar pielikumiem 
un komentāriem no pagājušā gadsim-
ta trīsdesmito gadu vasarām Koknesē. 

Grāmatu var iegādāties Kokneses tū-
risma informācijas centrā un tā var būt 
kā lieliska dāvana Ziemassvētkos, lai 
pārdomu laikā lasot grāmatu izstaigātu 
pagātnes takas. 

Šeit pieejami  Kokneses novadā izga-
tavoti un ražoti produkti. Ziemassvētku 
galdu klājot, noderēs garšīgais „Ievas 
siers” , bērnus iepriecinās tamborētas 
rotaļlietas, pieejama „Janavu” kosmē-
tika, „Mazās Kāpas” ādas izstrādājumi, 
zivju tīrāmie dēlīši, adīti pulsa sildītāji, 
apsveikuma kartiņas, pirts skurbis un 

garšaugu sāls. Kā vienmēr, var iegādā-
ties suvenīrus ar Kokneses simboliku: 
krūzes, glāzes, rakstāmpiederumus, 
atslēgu piekariņus, Kokneses - Hanzas 
pilsētas T kreklus,  magnētus u.c. 

Līdz gada beigām aplūkojama 
I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņu 
dizaina izstāde „Roku Rokā”, kas veido-
ta skolotājas G.Tenisas vadībā, savukārt  
romantisku gaisotni izstādē rada U. 
Bērziņa izgatavotās lampas. 

Gaidām Kokneses tūrisma informā-
cijas centrā!

Ziemassvētku vēsmas Kokneses tūrisma 
informācijas centrā
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Labdien! Te Jums raksta Pi-

parkūku vīriņš. Gribu Jums ko 

pastāstīt un lūgt. Dienu pirms 

pirmās adventes Kokneses 

tūrisma centrs bija  pārvērties 

līdz nepazīšanai. Uz šejieni 

pašā rīta agrumā ceļu mēroja, 

meklēja, un atrada “Ozollādes” 

meitenes no tālās Rundāles pils 

(gribu Jums pačukstēt, ka viņas 

gatavo ne tikai ēdienu, bet arī 

lielisku piparkūku mīklu, no 

kuras izgatavo arī manus vār-

da brāļus). Bet nu par visu pēc 

kārtas. 

“Ozollādes” meitenes uzsāka dar-
bu: galdi tika pārklāti ar galdautiem, 
uz tiem rindā stājās piparkūku māji-
ņu sagataves, tad vēl trauciņi ar rotā-
jumu detaļām, trauki garnējuma vei-
došanai, piparkūkas, ko var notiesāt, 
būvējot mājiņas un vēl, un vēl - visu 
jau nemaz nevar izstāstīt. Drīz pēc 
tam vērās durvis un ieradās lielāki un 
mazāki bērni kopā ar vecākiem. Ne-
daudz nobijušies, bet pilni apņēmības 
gatavoties Ziemassvētkiem. Nu visi 
ātri mazgāt rokas! Un tad tik sākās! 

Bļodās tika putota glazūra, lēnām 
iemaisīts pūdercukurs, visu jau ne-
maz nevar aprakstīt. Bet, vai ziniet, 
kā ir, kad viens maisa un pārējie vēro, 
kad sirsniņa nepacietībā deg, jo ātrāk 
gribas sākt būvniecību? Tomēr atkal 
mirklis jānogaida, un tikai tad var 

sapildīt glazūras masu speciālās  tūti-
ņās. Tas nu nemaz nav viegli, jo gla-
zūras masa negrib klausīt, bet ir labi, 
nu to var nogaršot, kaut nolaizot no 
sava pirksta, kur tā netīšām pielipusi. 
Un atkal brīdi jānogaida, jo tūtiņām 
galā jāveido caurums, pa kuru tad 
paklausīgi vai ne tik ļoti, glazūra sāks 
savu ceļu pie piparkūku mājiņas un 
būs svarīgākā būvniecībā izmantotā 
saistviela. 

Beidzot! Piparkūku mājiņu saga-
tavē jāsameklē pamatne. Darīts!   Nu 
jābūvē sienas, jāizspiež glazūra, jāno-
stiprina siena. Kas nu atkal? Jāgaida, 
jo glazūrai nedaudz jāsakalst. Un tad 
jau tiek būvētas mājiņas. Citam durvis 
vērsies uz āru, citam uz iekšu, tad vēl 

logi, un tad jau jumts. Iedomājaties, kā 
ir veidot jumtu no divām pusēm, tas 
negrib turēties kopā, nokrīt un asara 
ieskrien acī, bet tad nāk palīdzīgas 
rokas un problēma ātri novērsta. Būv-
niecībā tēta un mammas gādīgā roka 
ir tāds atbalsts! Un visu zina, palīdz 
un skaidro “Ozollādes” darbinieces. 
Un tad jau sākas dekorēšanas darbi 
un glazūra veido tik dažādus rakstus. 
Bet kāda pacietība nepieciešama! Ne-
var saprast, kuram vairāk - bērniem 
vai vecākiem. Kopā būšana ir tik patī-
kama un pamazām norimst kņada, jo 
darbs ir nopietns un mājiņas top tik 
dažādas, ka nenopriecāties! Kad ma-
zākajiem būvniekiem spēki izsīkuši, 
atskan ziņa, ka pirmā mājiņa pabeigta 

un ir  interesanti vērot, kā tā cēli tiek 
nogādāta tūrisma centra zāle un no-
likta goda vietā. Tad  blakus atceļo nā-
kamā un nāk vēl, un kopā izveidojas 
ciematiņš no piecpadsmit pasakaini 
skaistām, ļoti atšķirīgām piparkūku 
mājiņām! Ciematiņa veidotāji pulcē-
jas uz kopēju bildi un ir laiks saņemt 
pateicības diplomu par mājiņu veido-
šanu no “Ozollādes”. To saņemt dodas 
Everts, Emīlija, Rūdolfs, Renāte, Jānis, 
Paula, Luīze, Laura, Toms, Rūta, Rai-
ners, Karlīna, Megija, Agate un Kate. 
Prieks par paveikto mirdz acīs un tad 
vēl uzmetot smaidošu skatienu burvī-
gajām mājiņām, bērni pošas mājup. 

Ir labi, ka ir garda, paša dekorē-
ta piparkūka, ko paņemt rokās, ejot 
mājās, jo piparkūku mājiņas paliek 
ciematiņā. Un tagad man lūgums, 

iegriežaties Tūrisma informācijas 
centrā līdz 6.decembrim, aplūkojiet 
mājiņas, gūstiet iedvesmu izveidot 
savu mājiņu un prom ejot, novēr-
tējiet bērnu un vecāku gatavotās 
piparkūku mājiņas. Un 7.decembrī 
(dienā, kad no plkst. 15.00 Tūrisma 
informācijas centrā būs amatnieku 
tirdziņš un plkst. 16.00 Zaļajā tirgus 
laukumā tiks iedegta lielā egle) , kad 
bērni un vecāki nāks pēc piparkūku 
mājiņām, Jūsu balsojuma pirmās 
vietas ieguvējs saņems pārsteigu-
ma balvu no Tūrisma informācijas 
centra. Bet nu man   jāteic ardievas 
un jāsteidz savos darbos, jo Ziemas-
svētki tuvojas un Piparkūku vīriņus 
visur gaida. 

Cieņā, 
Jūsu Piparkūku vīriņš 

Radošā piparkūku mājiņu veidošanas darbnīca tūrisma 
informācijas centrā

Ar radošu izdomu un prieku tapa piparkūku mājiņas.

Visgardākā izstāde Kokneses tūrisma centrā!

Sākot ar 1. decembri, Kokneses 
pagasta bibliotēkā apskatāmi visda-
žādākie rokdarbi! Decembris mums 
jau tradicionāli ir izveidojies par 

rokdarbnieču mēnesi! Aicinājumam 
veidot izstādi kopā atsaucās:   Aelita 
Siliņa, Ineta Fedotovska, Maija Birz-
niece, Biruta un Annija Blaus, Vilija 
Čunčule, Dzintra Liepiņa, Sanita Ši-
ballo, Asnate Višķere. Darbi tiešām ir 
radīti ar mīlestību, pacietību un izdo-
mu! Ja vēlies aplūkot 2 mēnešu garu-
mā tapušu galdautu, dekoru no vien-
reizlietojamajām dakšiņām, 4 metrus 
garu lupatdeķi, zeķes, cimdus (arī ar 
Kokneses rakstiem), austas jostas, 
ādas somiņas, apgleznotus kreklus, 
visdažādākos adījumus, tamborēju-
mus, tad nāc ciemos līdz 21. decem-
brim! Daļa darbiņu jau atraduši savus 
nēsātājus, bet ir iespēja sev vēlamos 
arī pasūtīt, iegādāties, sazinoties ar 
autorēm.

Vēlreiz paldies darbu autorēm par 
radīto pirmssvētku noskaņu bibliotē-
kā!

Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

„Bibliotēkā kā skaistu lietu krātuvē!” 
– teic Ingrīda Grūbe.

Rokdarbu izstāde Kokneses 
pagasta bibliotēkā

Kokneses pagasta bibliotēkas 

apmeklētāji vienmēr tiek luti-

nāti ar interesantām tikšanām! 

Mēs ļoti mīlam savējos un vien-

mēr gaidām viņus ciemos.

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre 

1. decembra pēcpusdiena bija īpa-
ša, pēc kuras ar pārliecību varu teikt, 
ka mēs to jau sen bijām pelnījuši. Il-

gas kundze gan piebilst, ka arī viņa to 
bija pelnījusi. Programma bija sagata-
vota ar īpašu rūpību un izdomu - mi-
niatūras, ironiska proza, burlakstās-
tiņi, sadziedāšanās, dzejoļi, bet pāri 
visam - fantastiska pasaules, dzīves, 
notikumu uztvere! Ja mēs mācētu uz 
daudzām dzīves situācijām palūkoties 
tā, kā prot Ilgas kundze, mēs dzīvotu 
daudz krāsaināk un laimīgāk!  

Ilgas kundze ir bijusi fantastis-
ka ģeogrāfi jas skolotāja, ilgus gadus 
strādājusi par gidi. Vēl tagad viņai ir 
saglabāti darbi, kuros viņas audzēkņi 
ceļo uz dažādām vietām neklātienē. 
Jā, tagad nešaubos, ka viņa spēja ap-
burt savus audzēkņus, saņemt mīles-
tības apliecinājumus, zīmējumus un 
arī mīlestību! Viņa apbūra arī mūs, 
noturot visu apmeklētāju uzmanību, 
liekot smieties un iztēloties viņas at-
ainotos notikumus. 

Mans un pārējo   ieteikums Ilgas 
kundzei - šo programmu rādīt vēl 
citiem, nenolikt plauktiņā. Tādēļ, ja 
kāda no kolēģēm interesējas par ie-
spēju iepriecināt savus lasītājus ar 
šādu pasākumu, jautājiet - visu izstās-
tīšu! 

 Paldies Ilgas kundzes meitai Mārai 
par atbalstu! 

Brīnišķīga tikšanās ar 
Ilgu Sīli

Ilga Sīle prot aizraut ikvienu 
klausītāju!

Decembris Kokneses pagasta bib-
liotēkā  jau ceturto gadu ir aizmār-
šīgo lasītāju un Piparkūku mēnesis! 
Atceries par bibliotēkā paņemtajām 
grāmatām, nāc ciemos, nosauc paroli 
“Piparkūka” un pretī saņem gardu pi-
parkūku! Ja ir jautājumi, zvani mums-
t. 65161719, meklē sociālajos tīklos.

P.S. Izrādās, ka arī saldajai pipar-
kūkai ir garoziņa-bibliotēku sistēma 
Alise atklāj visus apmeklētāju parā-

dus, tādēļ, lūdzu, nesagādājiet sev 
nepatīkamus pārsteigumus (ilglasī-
tāji, kuri neatsaucas mūsu zvaniem, 
vēstulēm, diemžēl tiek atskaitīti un 
nevar saņemt grāmatas arī citās bib-
liotēkās!!!)

Lai jauks mums kopā svētku un 
Baltā gaidīšanas laiks!

Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre 

Kokneses novada represēto no-
daļas biedri 21. decembrī pulksten 
14 aicināti uz Ziemassvētku eglīti 
Rīgā, Latviešu biedrības namā, kur 
tiksies 1941. un 1949. gada Sibīri-

jas bērni. Vairāk interesēties pie Lī-
bas Zukules pa tālruni: 26423431. 
Uz kopīgu Ziemassvētku tikšanos 
Kokneses novada represēto nodaļas 
biedri būs gaidīti 2018. gada 19. de-

cembrī pulksten14 Kokneses novada 
Sociālā dienesta zālē. Pasākumā tiks 
demonstrēta  fonda “Sibīrijas bērni” 
uzņemtā fi lma par 2018.gada vasaras 
braucienu uz Sibīriju.

Vislatvijas represēto eglīte Latviešu 
biedrības namā

Decembris – aizmāršīgo lasītāju 
un piparkūku mēnesis

DZIRKST DEBESĪS 
ZVAIGZNES

UN SVECĪTES EGLĒ,
LAI DVĒSELE ZINA

KUR GAIŠUMU MEKLĒT.
ES PACEĻU ACIS

UN ATVERU SAUJAS,
SIRDS BIJĪBAS PILNA

MAN BRĪNUMAM ĻAUJAS.
KĀ MIERPILNA GAISMA

ŠAI ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ
PA PASAULI RĀMI

DIEVS SVĒTĪDAMS STAIGĀ.
V. AIZUPE

Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas kolektīvs novēl 
baltus Ziemassvētkus un 

sirsnīgi sveic Jaunajā gadā 
bijušos skolotājus un tehniskos 

darbiniekus!
 Lai Jaunajā gadā stipra 

veselība, gaišas domas un 
sirdsmiers dvēselē!
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Vismīļākie – pašu rokām gatavoti 
apsveikumi

Aktuālie kultūras pasākumi
18.decembris 
plkst.17:00

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ceļā uz 
Ziemassvētkiem”.

Kokneses 
kultūras nams

18.decembris no 
plkst.16:00 – 19:00 Ziemassvētku radošās darbnīcas. Bebru pagasta 

bibliotēka
18.decembris 
plkst.18:00

Vakara sarunas dvēselei „Kas to būtu domājis…”
Vada stāstniece Anita. Radošā māja

20.decembris 
plkst.18:00

Čigānu gājiens un bluķa vilkšana no Kokneses kultūras nama 
pa Hanzas, Dzeņu, Parka, Miera, Austrumu ielu līdz biedrības 

“Baltaine” Radošajai mājai. Turpinājumā - Bluķa vakars, 
ugunskurs ar veco nelaimju sadedzināšanu, danči, rotaļas, 

zīlēšana un kočas baudīšana. 

No Kokneses 
kultūras nama

23.decembris 
plkst.12:00

Ziemassvētku eglīte Bebru pagasta bērniem, kuri neapmeklē 
bērnudārzu.

Vecbebru 
tehnikuma zāle

26.decembris 
plkst.12:00

Ziemassvētku eglīte mazajiem kopā ar Ziemassvētku vecīti un
leļļu izrāde “BALTO SVEČU PASACIŅAS” pēc M.Stārastes 

pasaku motīviem. Ieeja: brīva. 
Par Ziemassvētku vecīša dāvanu maisu interesēties 

pa. t.26574538.

Kokneses 
kultūras nams

27.decembris 
plkst.14:00

Senioru balle 2018 „Brīnuma pieskāriens”. Spēlēs duets: Marika 
un Druvis. Dziedās jauktais koris „Alaine”. Konkurss „Šalles 

un lakati kā svētku tērpa brīnumainā pārvērtība”. Līdzi jāņem 
groziņš. Ieeja bez maksas. Aicina senioru klubiņš „Pīlādzītis”.

Kokneses 
kultūras nams

28.decembris 
plkst.21:00

JAUNGADA BALLE kopā ar grupu „BRUĢIS”. Ieeja: 5 eiro. 
Pasākuma dienā 7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu 
rezervēšana līdz 21. decembrim Iršu pagasta pārvaldē 2.stāvā 

vai pa tālruni 29494024 (Aija).

Pērses 
sākumskola

31.decembris 
plkst.22:00

VECGADA BALLE un JAUNĀ GADA sagaidīšana.
Spēlē: Kristīne un Alvis.

Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 6 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana līdz 28. 

decembrim Bebru pagasta pārvaldē 3. stāvā, tālr. 27294969

Vecbebru 
tehnikuma zāle

2019.g.1.janvāris 
plkst.01:00

JAUNGADA BALLE.
Spēlē: grupa “BRĪVDIENA”. Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 
6 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana 

kultūras namā, vai pa t.26574538.

Kokneses 
kultūras nams

Līdz 3.janvārim Modrītes Spilbergas fotogrāfi ju izstāde. Kokneses pa-
gasta bibliotēka

11.janvāris 
plkst.17:00

Animācijas fi lma ĪGŅAS VALSTĪBA.
Ieeja: 1 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

11.janvāris 
plkst.19:00

Spēlfi lma JAUNGADA TAKSOMETRS.
 Ieeja: 3 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

29.janvāris 
plkst.18:00

Cirka izrāde "Alise aizspogulijā".
Cirka kolektīvs “Argo” no Mariampoles (Ukraina).

 Tēlaina, teatralizēta cirka programma aizvedīs jūs uz maģis-
ku bērnības pasauli, kurā satiksiet Alisi, češīras kaķi, ultravio-
letos spokus, kāpurus, gigantiskos sienāžus, milzu taureņus 

un, protams, siržu karalieni…
 Biļetes cena: 8 eiro. Ar skrejlapu - biļetes iepriekšpārdošanā tikai 
7 eiro. Pasākuma dienā biļetes cena 8 eiro (skrejlapas atlaide ne-
darbojas pasākuma dienā). Bērni līdz 3 gadiem pieaugušo pava-

dībā ielaižami bezmaksas, neaizņemot papildu vietu.

Kokneses 
kultūras nams

 8.decembrī Kokneses pagasta bib-
liotēkas Bērnu literatūras nodaļā mazi 
un lieli apmeklētāji Zanes Rudzītes va-
dītājā radošajā darbnīcā mācījās gata-
vot apsveikuma kartiņas.

Zane Rudzīte  apsveikuma kartiņas 
izgatavo jau vairākus gadus, šo māku 
apgūstot pašmācības ceļā. Darbojoties 
projektā „Proti un Dari”, viņai tika pie-
dāvāta iespēja organizēt radošo nodar-

bību arī citiem.   
Radošajā nodarbībā piedalījās 15 

bērni un arī daži vecāki, kuri deva 
savus padomus mazajiem apveikumu 
gatavotājiem

Zane stāsta: „Apmeklētājiem va-
rēja veidot apsveikuma kartiņas pēc 
saviem ieskatiem un idejām. Radošā 
nodarbība izdevās kā plānota – bērni 
un vecāki izveidoja jaukas Ziemassvēt-

ku apsveikumu kartiņas. Bērniem ļoti 
patika darboties, jo varēja strādāt ar 
dažādiem materiāliem, griezt, locīt, lī-
mēt, zīmēt, veidot. Ja būtu tāda iespēja, 
noteikti organizētu vēl kādu šāda veida 
radošo nodarbību. Liels paldies pro-
jekta programmas vadītājai Antrai Va-
siļevskai un mentorei Agnesei Koško.”

Foto: Antra Vasiļevska

Radošā gaisotnē darboties prieks!
Pašu rokām radīts skaistums.

No šī gada jūlija uzsākta četru Kok-
neses novada kapsētu digitalizācija 
(„Atradzes kapi”- 5,75 ha, „Baznīcas 
kapi”- 1,0669 ha, „Jaunie kapi” (Zutēnu 
kapsēta) – 3,63 ha un „Kapsēta” (Iršu 
kapsēta) – 1,25 ha).

Kapsētās tiek veikti digitālie uz-
mērījumi (kapsētas infrastruktūras, 
objektu, attālumu u.c. mērījumi, kuri 
tiek pārnesti digitālajā vidē atbilstošā 
mērogā attiecībā pret dabā esošajiem 
izmēriem), kā arī kapu kopiņu uzskaite, 
to reģistrēšana un fotofi ksēšana. Tā re-
zultātā līdz 2019.gada maijam tiks izvei-
dota datubāze, kā arī pie katras kapsētas 
tiks uzstādīts stends ar kapu izvietoju-
ma plānu. Darbus veic SIA «Cemety».

Pēc projekta īstenošanas iedzīvotāji 
varēs  attālināti veikt apbedīto meklēša-
nu, apbedīto un kapa vietu informācijas 
papildināšanu (foto, dzīvesstāsti, piemi-
ņas ieraksti u.c.) un saņemt kapsētu ak-
tuālo informāciju (kapu svētki, svecīšu 
vakari u.c. notikumi).

Darbi tiek veikti projekta  „Kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšana 
Kokneses novadā” Nr.18-04-AL08-
A019.2201-000009  ietvaros. Projekta 
mērķis ir veikt Kokneses novada kapsē-

tu digitalizāciju, lai atvieglotu iedzīvotā-
jiem informācijas ieguvi par brīvajām 
apbedījuma vietām un sniegtu iespēju 
apzināt savu senču atdusas vietas, no-
drošinot kvalitatīvu un sasniedzamu 
pakalpojumu pieejamību.

Kopējās izmaksas ir 9 885,70 eiro, tajā 
skaitā 5 128,46 eiro - Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalsts un 4 757,24 eiro - Kokneses no-
vada domes līdzfi nansējums. 

Projekts īstenots ”Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
LEADER 2015.-2020.gadam pieejas 
īstenošanai 19.2. apakšpasākuma ”Dar-
bības īstenošana ar sabiedrības vietējās 
attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātes 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodro-
šina Kokneses novada attīstības prog-
rammā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA:  https://ec.europa.
e u / a g r i c u l ture / r u r a l - d e ve l op -
ment-2014-2020_lv

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Aktīvi norit Kokneses novada 
kapsētu digitalizācija

26.novembrī Koknesē ieradās 
Veselības ministrijas Projektu vadī-
bas nodaļas vecākā referente Sibilla 
Neimane un Slimību profi lakses un 
kontroles centra Slimību profi lakses 
nodaļas koordinētāja Elīna Meikšāne, 
lai veiktu ESF projekta „Koknese – 
veselīgākā vide visiem!” uzraudzību. 
Veselības ministrija un Slimību pro-
fi lakses un kontroles centrs ir Eiropas 
Sociālā fonda fi nansētās veselības 
veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumu programmas sadarbības 
iestādes. 

Abas minēto iestāžu pārstāves 
apmeklēja vienu no projekta pasā-
kumiem – fi zioterapeites Žanetes 
Vingres vadīto lekciju „Bērna attīs-
tība pirmajos dzīves gados”, kas no-
tika Kokneses Tūrisma centra telpās. 
Pasākumā tika vērtēta tā struktūra, 
atbilstība pasākuma programmai, pa-
sākuma dalībnieku informēšana par 
projektu un par organizatoriskajām 
lietām. Tāpat arī tika vērtēta pasāku-
ma vadītāja prasme saistoši pasniegt 
tēmu, pasākuma atbilstība politikas 
plānošanas dokumentiem, rekomen-

dācijām, defi nētajām veselības jo-
mām, vai pasākumā sniegtā informā-
cija ir viegli uztverama un saprotama 
apmeklētājiem, vai tā ietver arī pado-
mus turpmākai rīcībai pēc pasākuma, 
tādējādi veicinot veselības paradumu 
maiņu. Pasākuma novērtēšanas kritē-
rijos bija arī informācijas izplatīšana 
par pasākumu (vai tā notikusi laicīgi), 
materiāltehniskais novērtējums (pie-
ejams projektors, ekrāns, palīglīdzek-
ļi), atsauksmju ievākšana no apmek-
lētājiem. 

Visos kritērijos Kokneses novada 
dome ieguva augstāko novērtējumu, 
tādējādi gūstot apliecinājumu, ka 
projektā ieguldītais laiks un resursi ir 
nesuši rezultātus. Uzraugošo personu 
skatījumā šis pasākums ir atbilsto-
ši organizēts, vērsts uz bērnu fi zisko 
attīstību, motorikas attīstību, zīdaiņu 
pareizu nēsāšanu un var tikt ieteikts 
kā labās prakses piemērs. Projekts 
„Koknese – veselīgākā vide visiem!” 
notiek jau otro gadu, projekta vadītāja 
Ieva Rusiņa gadā administrē līdz 200 
pasākumu īstenošanu vietējiem iedzī-
votājiem saskaņā ar projekta pasāku-
mu plānu, kas izstrādāts 3 gadiem. 

Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk 
apmeklēt projekta pasākumus un ak-
tīvi sekot līdzi informācijai projekta 
Facebook lapā https://www.facebook.
com/veseligikoknesesnovada/, paš-
valdības mājaslapā http://koknese.lv/
koknese_veseligaka_vide_visiem un 
Kokneses Novada Vēstīs. 

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Ar labiem rezultātiem notikusi 
projekta „Koknese – veselīgākā 
vide visiem!” uzraudzība

Kokneses 
kultūras namā 
8. janvārī no 
pulksten 
10 līdz 13
Valsts asinsdonoru 
centrs rīkotā
DONORU DIENA
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Jau vairākus gadus pašvaldība bija 
saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumus iz-
veidot bērnu rotaļu laukumu pie Ģime-
nes atbalsta dienas centra, Vērenes ielā 
1, Koknesē.  Saņemot fi nansējumu no 
Lauku atbalsta dienesta, šogad Kokneses 
novada dome ir īstenojusi projektu „Bēr-
nu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses 
Ģimenes atbalsta dienas centra”.

Lai bērni varētu kvalitatīvi pavadīt 
brīvo laiku, aktīvi kustoties un spēlējoties 
brīvā dabā, pie dienas centra ir izveidota 
aktīvās atpūtas zona ar tādām rotaļu ie-
rīcēm kā mašīna ar slidkalniņu, divvietī-
gās šūpoles (krēsliņš arī pašiem mazāka-
jiem), šūpoles - balansieris, vingrošanas 
komplekss, karuselis, slidkalniņš, āra 
trenažieris, kā arī ierīkots gumijas se-
gums vietās, kur tas ir nepieciešams, lai 
samazinātu bērnu sasišanās iespējamī-
bas risku. Laukuma konstrukcijas ir spe-
ciāli veidotas dažāda vecuma bērniem, 
lai katrs atrastu sev tīkamu aktivitāti. 
Darbošanās rotaļu laukumā attīsta un 
pilnveido bērnu kustību koordināciju un 
veiklību, kam ir svarīga nozīme bērnu 
kaulu un muskuļu sistēmas attīstībā, tiek 

sekmēta fi ziskā, garīgā, sociālā attīstība, 
panākts draudzīgs kontakts ar vienau-
džiem, veicināts veselīgs dzīves veids ne 
tikai bērnu vidū, bet arī vecāku un vec-
vecāku vidū.

Rotaļu laukumu ierīkoja SIA „Ksil 
Baltic”. Uzsverot Ģimenes atbalsta cen-
tra apsaimniekotās barona Lēvenšterna 
ēkas vēsturisko nozīmi, pie rotaļu lau-
kuma ir uzstādīts informatīvais stends ar 
foto un aprakstu par ēkas kultūrvēsturi 
un nozīmīgumu.

Projekta izmaksas ir 17829.21 eiro, 
tajā skaitā 90% jeb 16046.29 eiro - Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA atbalsts un 10% jeb 1782,92 
eiro - Kokneses novada domes līdzfi -
nansējums. Projekta Nr. 17-04-AL08-
A019.2201-000004.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodro-
šina Kokneses novada  attīstības prog-
rammā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agri-
culture/rural-development-2014-2020_lv

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

MAIJA STEPĒNA
***
Gaiss vibrē 
siltu jūtu pārpilns.
Mūžība piestāj, 
lai varu šeit kavēties...
Tikai vienreiz gadā
 tik gaišas, tīras
jūtu straumes
uz Debesīm palo -
pazūd tālumi,
par tuvumu topot...
Tu esi man blakus,
es jūtu tevi,
kaut esi kaut kur 
man nezināms,
liec manās rokās,
ko nevari panest,
es laimīga tapšu 
tev palīdzot.

***
Tik pazīstams un tuvs 
ir Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks -
kad savas domas sakārtot, 
un jūtas šķīstīt,
lai tīrs un starojošs 
šo svēto dienu vari sagaidīt.
Ne mazums nevajadzīga,
ne mazums sveša
kā smagu nastu esi līdzi nesis -
tas laika upē jāatstāj,
lai nepazustu debesis.

***
Svecītes lāso.
Stingst baltas asaras 
eglītes zaros.
Ne ņemot, bet dodot,
tās izdzīvo mūžu -
īsu un skaistu, 
šai brīnišķai naktij
sevi ziedojot.
Cik skaisti! -
spulgo mazo acis...
Kā bērnībā! -
Arī man acīs valgums mirdz...
Bet svecītes lās,
stingst klusējot asaras ... -
mežam atvadas 
čukst eglītes sirds.

ĀRIJA ĀRE
***
Viss sākās reiz kā pasakā,
tur bijām Tu un Es,
tai Ziemassvētku vakarā
pie svētku eglītes.

Tur mūsu skati satikās
kā spožas svecītes,
un egles zarā iedegās
sveču liesmiņas.

Skrien gadi prom, deg svecītes,
ko dedzām Tu un Es,
un jaunas, mīļas zvaigznītes
mums baltos gadus nes.

Lai mums gados baltajos
sniegos rīti mirdz,
un egles zaros zaļajos
lai kvēlo sveces sirds.

Sargāsim šīs liesmiņas
kopā-Tu un Es,
lai nebeidzas vēl pasakas
pie svētku eglītes.

***
Mazu, siltu svētku gaismu
vēlos sirdī liet
un ar gaitu, vieglu, vieglu,
viņai līdzās iet.
Mazu, jauku svētku smaidu
vēlos lūpās liet
un ar siltu sveču liesmu
visas skumjas segt.
Mazu, mīļu, klusu vārdu
vēlos eglei dot,
lai tā spētu viņu tīru
gaismā izstarot.

***
Skaties -
kāds mirdzums visapkārt!
Tas ir Ziemsvētku starojums.
Sūti pretim tam savu gaismu,
kura acīs un sirdī mīt.
Dalies ar vārdiem mīļiem,
kuri spēj dvēseles sasildīt.
Nevajag neko daudz -
atļauj savai gaismai
kādu gaišu staru degt,
lai tas spēj kā sniega pārslas
mirdzēt, sasildīt un skumjas segt.

***
Ziemassvētku laiks,
balts un kluss -
kā pārdomu un vēlmju ceļš - 
cik stipra bija ticība,
cik stipra bija cerība?
Vai pietika mīlestības,
vai pietika gaismas?
Ej pa šo pārdomu
un vēlmju ceļu -ej!
Ej, pretim veiksmei,
pretim laimes stariem,
pretim labestības gariem,
pretim Ziemassvētku zvaigznei
spožākai -
tā rādīs ceļu, lai nenomaldītos.
Ej pa šo ceļu, tas mums visiem 
viens,
bet ejam to katrs savādāk...

OLGA KĻAVIŅA
Viņu mīlestībai…
Uz Mīlestības tilta viņi satikās,
tad bija dienas vidus
un saule Zenītā.
Pie viņu laimes noteicējs
vai bija tilts?
Jo satuvināja
tos viņu acu skatiens silts.

Daudz gadi aizskrējuši.
Tilts kļuvis viņiem mīļš,
jo margās pieslēguši
solījumus trīs.
Turp, kad viņi nonāk
atdzīvojas viss,
jo domās stāv, ko teica.
Šķiet, vakar tas ir noticis.

Un, tā var saprast vārdi
nekur jau nepazūd,
tepat vien apkārt riņķo
kā svēteļi virs mums.
Un, tas, kas ļoti svarīgs
nav aizmirstams nekad.
Mīlestība skaistā
zied mūža garumā!

Par sapņiem
Katram pieder sava sapņu sala,
vēl kāds gluži nepiepildīts stāsts,
tas ir labi, ja ko atlicinām
darāmajam vēl uz priekšdienām.

Tikai tā var sajust, ko tu dari,
apdoma priekš tam ir mūsos likta
trīsreiz nomērīt, tad tikai 
nogriezt,
nevis griezt un pēc tam piemērīt.

Būsim pacietīgi visās lietās,
otru nemācamies steidzināt!
Laiks ir tas, kas nostāda 
un vietā ieliek!
Laiks, kas arī sapņus piepilda!

Katram pieder sava sapņu sala,
vēl kāds gluži nepiepildīts stāsts,
sapņiem redzama nav otra mala,
sapņi jūtami kā vēja glāsts!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Tikai nepagurt...
Caur dubļu lāmām 
Jaunais gads brien raiti,
Pār plecu pārmests cerības 
maišelis zils.
Pland vējā smalkie, 
zvaigžņu austie svārki,
Pie mums viņš steidz 
no tālās sapņu pils!

Viņš nāk ar jauniem, 
nesapņotiem sapņiem,
Tos dāsni bārstot tā, 
lai visiem tiek!
Jel piepildiet, neviens 
lai neiet bojā,
Mums jaunu veiksmi 
ceļā jāsatiek!

Dos Jaunais gads mums 
iespējas un drosmi,
Veikt lielas lietas, gaismas 
bērniem būt!
Vien nespēs pasargāt 
no dzīves maldiem,
No kļūdu sekām, tās būs jāizjūt!

Tik nepagurt, lai cik 
tāls gala mērķis,
Tik nedomāt, cik ērkšķu ceļā klāts!
Vien balstot citus, 
pats uz priekšu tiksi,
No likteņrīkstes būsi pasargāts!

Sev vēlot veiksmi, 
vēli to arī citiem,
Lai taptu mīlēts, mīli visus pats!
Ar visu sirdi izjutīsi, cik daudz,
Tev laba dāvājis šis Jaunais gads!

JURIS SILIŅŠ
Svētā katedrāle
Tu manī ienāci kā poēzijas 
valdzinājums,
Kā balto liliju karaliskais zieds,
Kā debess mistērijas mūžīgs 
aicinājums
Un ceļš pie tevis pa sapni ilgi iets.

Tavs renesanses augums kā 
Svētās katedrāles tēls
Pār pulka mūžiem 
tavu daili spulgo.
Man skumji kļūst bez gala, kad 
rosās vakars vēls,
Bet tomēr minu tālāk savu taku 
muklo.

Es tevi sajūtu kā diena savu rītu
Pēc vēju nakts pie 
zemes krūtīm rimstot.
Kā puķu svītas dziesmu 
uzrakstītu, -
Kā viņas smaržo mīlestībai 
dzimstot.

Ak, dievīgā! – Ja ļautu – 
tev pieskartos ar delnu
Kā rīta vēsma naktsvijoles 
ziedam.
Man ilgās pārdomās, liekas gan, 
ka es jau to izsenis pelnu:
Pie tavām krūtīm dzirdēt 
Paradīzes putnus dziedam!

No 2018. gada septembra skolu 

jaunieši sāka dalību lielākajā Lat-

vijas valsts simtgades program-

mas iniciatīvā – „Latvijas skolas 

soma”. Lai nodrošinātu iniciatī-

vas darbību, Ministru kabinets 

apstiprināja MK noteikumus par 

iniciatīvas ieviešanu un fi nansē-

jumu sadalījumu šim gadam.

Inese Saulīte,

Kokneses novada domes

Izglītības darba speciāliste

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 
mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā 
mācību satura un procesa ietvaros katrs 
1. – 12. Klases skolēns klātienē izzina un 
pieredz Latvijas dabas un kultūras vērtī-
bas, kā arī iepazīst zinātnes sniegumus 
un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

MK noteikumi paredz, ka no 2018. 
Gada 1. Septembra līdz 2018. Gada 31. 
Decembrim pieejamā summa veidojas, 
ņemot vērā skolēnu skaitu novadā  un 
reizinot to ar 7 eiro, kopumā Kokneses 
novadam projekta ietvaros tika atvēlēts 
aktivitātēm 4620 eiro.

Līdzekļi paredzēti, lai skolēniem 
segtu ieejas biļešu maksu, transporta 
izmaksas, viesizrāžu un profesionālo 
radošo projektu un darbnīcu izmak-
sas. Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir 
lielākā valsts simtgades dāvana ikvie-
nam Latvijas 1. – 12. Klases skolēnam. 
Iniciatīva veidota kā kompleksa, starp-
disciplināra programma, lai stiprinātu 
jaunās paaudzes nacionālo identitāti, 
pilsoniskuma, valstiskās piederības ap-
ziņu un nacionālo identitāti, attīstītu 
kultūras izpratni, paaugstinātu izglītī-
bas kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo 
nevienlīdzību.

„Latvijas skolas soma” ietvaros tiek 
atbalstītas tādas metodes un formas 
kā profesionālo kultūras un mākslas 
institūciju (teātri, muzeji, bibliotēkas, 
arhīvi) apmeklējumi, radošo apvienību, 
kultūras jomas nevalstisko organizāci-
ju kultūras projektu apmeklējumi, kā 

arī dalība tādos pasākumos, kuri ietver 
starpdisciplināru pieeju saturiskajos 
jautājumos un izmantotajos izpausmes 
līdzekļos.

No 2018. Gada 1. Septembra līdz 
2018. Gada 31. Decembrim novada 
izglītības iestāžu skolēniem (no 1.-12. 
Klasei)  projekta ietvaros tika piedāvāts 
apmeklēt kopīgos novadā organizētos 
pasākumus- Latvijas Nacionālā teātra 
izbraukuma izrādi-lekciju 8.-12. Klašu 
skolēniem  „Kas ir teātris?!?”.   11. Ok-
tobrī Kokneses   novadā viesojās Ditas 
Balčus teātris ar divām izrādēm: „Vai 
pagaršot?” (izrādi apmeklēja   novada 
skolu 1.-4. Klašu skolēni), bet izrādi 
„Viņš ir pliks!” apmeklēja  novada sko-
lu  5.-7. Klašu skolēni.

Projekta ietvaros novada izglītības 
iestāžu skolēni apmeklēja arī teātra iz-
rādes Rīgā. Iecienītākais aizvadītajā pe-
riodā bija  Latvijas leļļu teātra apmeklē-
jums, kur I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
sākumskolas klašu  un Kokneses inter-
nātpamatskolas-attīstības centra sko-
lēni apmeklēja izrādes „Un atkal Pifs”, 
„Emīls un Berlīnes zēni”, „Sniegbaltīte 
un septiņi rūķīši”. Pērses sākumskolas 
skolēni novembrī apmeklēja Dailes 
teātra   izrādi „Planēta Nr.85”. Labākie 
mācībās   Kokneses internātpamatsko-
las-attīstības centra skolēni decembrī 
apmeklēs izrādi „Sudraba slidas” Na-
cionālajā teātrī.

Bebru pamatskolas 5.-9. Klašu sko-
lēni projekta „Latvijas skolas soma” 
aktivitāšu ietvaros oktobrī apmeklēja 
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur 
gida pavadībā iepazinās ar profesionā-
lās mākslas attīstību Latvijā.

Akcijas „Latvijas skolas soma” ietva-
ros I.Gaiša Kokneses vidusskolas 9.-12. 
Klašu skolēniem decembrī būs iespē-
ja noskatīties kustību izrādi „Kā man 
gribas iet”- dokumentālās piezīmēs un 
dzīvesstāstā balstītu neparastu kustību, 
vārdu un skaņu eseju par mākslinieci 
ratiņkrēslā, cimdu adītāju, 

Projekta „Latvijas skolas 
soma” aktivitātes Kokneses 
novadā

Jauns bērnu rotaļu laukums Koknesē
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Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas 
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Kokne-
se-veselīgākā vide visiem!" ietvaros, ar 
mērķi uzlabot Kokneses novada iedzī-
votāju pieejamību veselības veicinā-
šanas un slimību profi lakses pasāku-
miem, veicinot iedzīvotāju fi zisko un 
garīgo veselību, aktualizējot un risinot 
vietējās sabiedrības veselības problē-
mas, un izglītojot jautājumos, kuri ir 
pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes, drošas vides un veselības 
uzlabošanai. Nodarbības un lekcijas ir 
bez maksas, jo projekts tiek fi nansēts 
no Eiropas Sociālā fonda un valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Nodarbību sarakstā iespējamas 
izmaiņas un papildus pasākumi, tā-
pēc aktuālo informāciju aicinām ska-
tīt  www.koknese.lv  (sadaļā: Pašvaldī-
ba - Projekti), Facebook lapā: https://

www.facebook.com/veseligikokne-
sesnovada/  vai interesēties Kokneses 
novada domes Attīstības nodaļā, Tālr. 
65128569 vai 27298666,  ieva.rusina@
koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbī-
bām notiek individuāli, sekojot norā-
dītajai informācijai afi šās.

Tabulā ar krāsām ir apzīmēta no-
darbību norises vieta: zaļā krāsā - Kok-
nese, zilā krāsā - Vecbebri un dzeltenā 
krāsā - Irši.

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa  

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
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Eiropas Savienības projekts 

"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 

(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

Veselības veicināšanas un slimību profi lakses pasākumi 
2018.gada decembrī/2019.gada janvārī 
Kokneses novadā

DECEMBRIS
Otrdiena 18. decembris

“Bērna pozitīva disciplinēšana”, 
Kokneses Tūrisma centrs, 17:30
Piektdiena 21., 28. decembris

Peldbaseins iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 

18:00 - 20:00

JANVĀRIS
Otrdiena 8., 15., 22. janvāris
Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 

vecuma un fi ziskās sagatavotības 
iedzīvotājiem, Kokneses sporta 

centra baseins, 19:00
Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses 
sporta centra baseins, 20:00

Trešdiena 
9., 16., 23., 30. janvāris

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Ceturtdiena 
10., 17., 24., 31. janvāris
Ūdens vingrošana grūtniecēm, 
Kokneses sporta centrs, 18:30

2018. gadā Likteņdārza atzī-

mēja 10 gadus kopš projekta 

uzsākšanas. Tam par godu 

notika daudzi pasākumi, ko-

pējam apmeklētāju skaitam 

Likteņdārzā šogad sasniedzot 

70 000 cilvēku. Tuvojoties gada 

izskaņai vēlamies atskatīties 

nozīmīgākajiem notikumiem 

un pateikties ikvienam, kas ar 

savu atbalstu palīdz tapt Lik-

teņdārzam.

Mārtiņš Pučka,

Likteņdārza sabiedrisko 

attiecību speciālists

Lai nodrošinātu Likteņdārza sa-
glabāšanu, aizsardzību un pēctecību 
2018. gada 21. jūnijā LR Saeima pie-
ņēma īpašu Likteņdārza likumu. Tas 
paredz, ka Likteņdārza zeme bez at-
līdzības tiek nodoti Latvijas valstij un 
šī vieta turpmāk un nākotnē var tikt 
izmantota vienīgi kā Likteņdārzs. Sa-
vukārt «Kokneses fonds» tāpat kā līdz 
šim turpinās Likteņdārza projekta īs-
tenošanu, tai skaitā - būvniecību, lab-
iekārtošanu, pasākumu organizēšanu, 
kā arī nepieciešamo līdzekļu piesais-
ti. Šāds risinājums ļaus nodrošināt 
līdzšinējā fi nansēšanas mehānisma 
turpinājumu, vienlaikus nodrošinot 
Likteņdārza saglabāšanu, aizsardzību 
un pēctecību.

18. maijā Latvijas Pasts izlaida jau-
nu pastmarku Likteņdārzs – tautas 
dāvana Latvijai un Likteņdārzam vel-
tītu īpašu aploksni. Latvijas Pasta vel-
tījums mūsu valsts simtgadē ceļos uz 
tuvām un tālām zemēm visā pasaulē, 
popularizējot unikālo piemiņas vietu 
– Likteņdārzu, – vietu, kur satiekas 
pagātne, tagadne un nākotne!

14. jūnijā Likteņdārzā norisinājās 
Sajūtu jeb ģimenes diena ar daudz 
dažādām atrakcijām bērniem. Sajūtu 
diena ir īpašs laiks ko nesteidzīgi kopā 
ar ģimeni pavadīt skaistajā Likteņdār-
za ainavā – izjust vēja plūsmu, saules 
vilinošo siltumu, Daugavas ūdeņu 
mierīgo ritumu, ieklausīties dabā un 
būt kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem ra-
došā un pozitīvā gaisotnē, izglītojošās 
un jautrās nodarbēs.

22. jūnijā, Latvijas Banka izlaida 
Likteņdārzam veltītu sudraba ko-
lekcijas monētu. Tās mākslinieces ir 
Frančeska Kirke (grafi skais dizains) 
un Ligita Franckeviča (plastiskais vei-
dojums). Monētas priekšpusē attēlots 
Daugavas ūdeņu ieskautais Likteņ-
dārza amfi teātris, bet monētas aizmu-
gurē – cilvēku seju atspulgs sudrabā, 
kas simbolizē Latvijas tautu – pagātnē 
sakņotu un uz nākotni vērstu. Mo-
nēta izgatavota kaltuvē Koninklijke 
Nederlandse Munt (Nīderlande), bet 
iegādāties to joprojām var Likteņdār-

za informācijas centrā.
Atzīmējot 10 gadus, kopš uzsākts 

Likteņdārza projekts, un īpašā veidā 
veltot to Latvijas simtgadei, 11. au-
gustā Likteņdārza amfi teātrī notika 
krāšņs koncerts. Kopā ar Latvijas Na-
cionālo simfonisko orķestri, pianistu 
Vestardu Šimku, dziedātāju Dauman-
tu Kalniņu un Rīgas Doma zēnu kori 
koncertā baudījām krāšņu program-
mu – Imanta Kalniņa un Raimonda 
Paula tautā iemīļotos skaņdarbus, 
latviešu simfoniskās mūzikas klasi-
ku un īpaši šim koncertam rakstītus 
jaundarbus, ko komponēja Vestards 
Šimkus un Raimonds Tiguls. Kon-
certu apmeklēja visas Latvijas valsts 
augstākās amatpersonas.

Savukārt septembrī Likteņdārzā 
norisinājās tradicionālā ābolu balle 
kurā kopīgi vācām Likteņdārza ābolu 
ražu, spiedām sulu, vārījām ābolu ie-
vārījumu vairākas talkas.

Šogad turpinājās sabiedriskās ēkas 
būvniecība, kas ar ziedotāja – Vācijā 
dzīvojošā latvieša – Gaida Graudiņa 
un Latvijas Saeimas atbalstu tika uz-
sākta 2016. gadā. Ēkā atradīsies telpas 
konferencēm, pasākumiem, koncer-
tiem, kāzām un citiem īpašiem no-
tikumiem, kafejnīca, lūgšanu kapela 
un apmeklētājiem nepieciešamā in-
frastruktūra. Šobrīd ar SIA “Glass & 
Wood” palīdzību tiek pabeigti fasādes 

iestiklošanas darbi. Tad būs izdarīti 
aptuveni 2/3 no darbiem, tomēr lai 
pabeigtu ēku vajadzīgi vēl lieli līdzek-
ļi. 

Likteņdārza amfi teātra tuvumā, 
virzienā uz Skatu terasi, šogad ir uz-
stādīti arī vairāki soliņi, kas ir stu-
dentu korporācijas “Vendia” fi listru 
biedrības un SIA “Schoeller Allibert” 
veltījums Latvijai 100gadē;

Ar Latvijas pašvaldību atbalstu top 
Lielais kalns. Aicinām ikvienu vest 
zemi kalna būvniecībai un akmeņus 
amfi teātra akmeņu krāvumam. Katrs 
vedums un ziedojums tiek piereģis-
trēts Likteņdārza informācijas ēkā un 
pēc tam atspoguļoti mājas lapā www.
liktendarzs.lv;

Austrālijas Daugavas Vanagi Lat-
vijas simtgadē Likteņdārzam sagādā-
ja īpašu dāvanu – piecus 12 metrus 
augstus karogu mastus ar Latvijas 
karogiem, kā arī to uzstādīšanai ne-
pieciešamo darbu fi nansējumu. Katrs 
no karogiem ir veltīts savam Latvijas 
novadam - Kurzemei, Latgalei, Vidze-
mei un Zemgalei. Bet piektais karogs 
ir īpaši veltīts tiem, kas cietuši un at-
devuši savu dzīvību par Latviju.

Netālu no karogiem, amfi teātra 
kreisajā pusē pie Daugavas top tiltiņš 
Ulda Gravas piemiņai. Atvadoties no 
viņa, ģimene aicināja nenest ziedus, 
bet ziedot Likteņdārzam, kā rezultātā 

tika saziedoti vairāk nekā 9000 EUR. 
Tika nolemts par šiem līdzekļiem iz-
būvēt gājēju tiltiņu uz amfi teātri Ulda 
Gravas piemiņai. Tiltiņu plānots at-
klāt 2019. gada vasarā.

Turpinās Likteņdārza draugu ale-
jas bruģēšana. Šobrīd iebruģēti vairāk 
nekā 26  500 bruģakmeņu ar Likteņ-
dārza atbalstītāju vārdiem, kas ir ap-
tuveni 1/3 daļa no kopējā ceļa. Ja kāds 
vēl nav paspējis, aicinām arī šodien 
Likteņdārza Informācijas ēkā pasūtīt 
bruģi ar savu, draugu vai radu vārdu.

Likteņdārza draugu alejas sākumā 
top Piemiņas vieta visiem 1918.gada 
18.novembra Latvijas valsts dibinātā-
jiem un 1990.gada 4.maija neatkarī-
bas atjaunotājiem.

Savukārt Liktens gātes ekspozīci-
jas turpinājumā ar Latvijas Politiski 
represēto apvienības iniciatīvu top 
piemiņas vieta politiski represēto 
mātēm, ko plānots atklāt 2019. gada 
pavasarī.

Pēdējais šī gada pasākums Likteņ-
dārzā norisinājās 18. novembrī, kad 
amfi teātrī tradicionāli tiek sagaidīts 
saulriets, kas debesis un mūsu lik-
teņupi Daugavu iekrāso brīnišķīgās 
krāsās, bet klātesošos ar priekšnesu-
miem priecēja Jūrmalas tautas deju 
kolektīvu "Zālīte". Šogad par godu 
Latvijas Republikas simtgades svinī-
bām Likteņdārzs organizēja skolēnu 
sveču konkursu, kas noslēdzās ar 
necerēti lielu atsaucību – 150 klases 
no 74 Latvijas skolām savāca 1704,18 
kilogramus sveču materiāla, kas ar 
SIA „Baltic Candles” palīdzību tika 
izliets 826 jaunās lielās svecēs. Pirmo 
vietu un īpašo balvu no Likteņdārza 
draugiem - hokeja kluba "Dinamo 
Rīga"- iespēju apmeklēt hokeja spē-
li un tikties ar hokejistiem saņēma 
Ādažu vidusskolas 4.a klase, kuras 
skolēni bija savākuši 121.39 kg sveču 
materiāla. 18. novembrī plkst. 15.00 
Likteņdārzā notika pasākums, kurā 
tika apbalvoti konkursa uzvarētāji, 
godināti visi dalībnieki un aizdegtas 
no jauna izlietās sveces īpaši izveido-
tā piecu Latvijas reģionu sveču kom-
pozīcijā.

Likteņdārzā aizvadīts notikumiem bagāts gads

Austrālijas Daugavas Vanagi Latvijas simtgadē Likteņdārzam sagādāja īpašu 
dāvanu – piecus 12 metrus augstus karogu mastus ar Latvijas karogiem

18. novembrī Likteņdārzā apbalvoja sveču konkursa uzvarētājus. Vilis Vītols 
sveic konkursa dalībniekus.

ZIEMASSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI  
Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja draudzē
24. decembrī plkst. 16:00 – 
Ziemassvētku vigīlijas sv. Mise

25. decembrī plkst. 9:00 – 
Ziemassvētku Mise 

Vecbebru Sv. Ģimenes draudzē
25. decembrī plkst. 15:00 – 
Ziemassvētku Mise

Kokneses evaņģēliski luteriskās 
baznīcas draudzē
24. decembrī plkst. 19:00 – 
Ziemassvētku vakara dievkalpojums

25. decembrī plkst. 10:00 – 
Ziemassvētku rīta dievkalpojums

31. decembrī plkst. 10:00 – 
Vecgada dienas dievkalpojums


