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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Priecīgu un darbīgu pirmo pavasara mēnesi!

Šogad astoto reizi Koknesē notiks vērienī-

ga tūrisma sezonas atklāšana. Pasākums 

notiks 20. maijā un to organizē Kokneses 

pašvaldība un Kokneses tūrisma centrs 

sadarbībā ar novada tūrisma  pakalpojumu 

sniedzējiem un pasākuma atbalstītājiem. 

Daina Liepiņa,

KNDA „Kokneses tūrisma centrs” direktore 

Atzīmējot Kokneses 740. gadskār-
tu,  koknesiešiem un viesiem būs iespē-
ja iejusties viduslaikos. Šo senatnes no-
skaņu Kokneses viduslaiku pilsdrupās 
aicinās sajust Kokneses amatierteātris, 
atklājot, kā zemnieki un galma ļau-

dis dzīvoja, tirgojās un svinēja svētkus 
pirms vairākiem gadsimtiem.

Ludzas amatnieku centrs iepazīs-
tinās ar  seno latgaļu arodu prasmēm 
un amatniecības tradīciju saglabāša-
nu,  piedāvās iegādāties amatnieku un 
mākslinieku darbus. Estrādes laukumā 
norisināsies gadatirgus, darbosies ra-
došās darbnīcas, bērnu atrakcijas, vizi-
nāšanās pa Daugavu un Pērsi  ar kuģīti 
„Vīgante” un  vikingu kuģi „Nameisis”, 
u.c.

Savukārt aktīvās atpūtas cienītā-
jiem tiks organizēts tradicionālais Tvī-
da brauciens. Ar šo krāšņo braucienu 
simboliski atklāsim Kokneses vasaras 

tūrisma sezonu. Brauciena mērķis ir 
pulcēt velomīļotājus, kas tērpušies 20. 
gadsimta 30. gadu stila apģērbā ko-
pīgi dotos izbraucienā pa Kokneses 
ieliņām uz pilsdrupām. Kā ik gadu, 
notiks arī labāko tērpu un atraktīvāko 
dalībnieku apbalvošana. Ņemot vērā 
koknesiešu un viesu aktīvo dalību 
Tvīda braucienā, Sama modināšanas 
svētku lielā loterija tiks izlozēta tikai 
starp brauciena dalībniekiem. Galve-
nā balva būs Dāvanu karte 500 EUR 
vērtībā velosipēda iegādei. Visi, kuri 
nepiedalīsies velobraucienā, aicināti 
atbalstīt Tvīda brauciena dalībniekus 
ar ovācijām Kokneses ielās!

Dienas 
otrajā pusē 
Likteņdārzā 
Sama svētku 
dalībniekiem Raimonds  
Zommers ir apsolījis rādīt savu pavā-
ra prasmi un iespēju (par ziedojumu) 
nogaršot viņa īpašo zivju zupu. Bet jau 
vakarā  Kokneses pilsdrupās  apmek-
lētājiem koncertu sniegs postfolkloras 
grupa „RIKŠI” un noslēgumā estrādē 
zaļumballi spēlēs grupa „TirkizBand”.

Informācija par pasākuma 
programmu un brauciena maršru-
tu tiks publicēta mājas lapā www.
koknese.lv 

Kokneses novada tūrisma sezonu atklāsim 
ar Sama modināšanas svētkiem!

Sudrabots pūpolzars sveicina 
pirmo pavasara mēnesi, bet „Kok-
neses Novada Vēstis” nes sveicie-
nus saviem lasītājiem! 

Katru mēnesi ir kāda laba 
ziņa, kurā izskan mūsu novada 
vārds. Ja iepriekšējā mēnesī prie-
cājāmies par Matīsa Pastara panā-
kumiem  pasaules mēroga skais-
tumkonkursā, tad šoreiz pārņem 
liels lepnums par mūsu  jauno un 
talantīgo sportisti Patrīciju Eidu-
ku, kura Pasaules čempionātā So-
mijā uzrādīja vislabākos rezultā-
tus starp dalībniecēm no Baltijas 
valstīm. 

Aizvadītais februāris un mar-
ta sākums pagājis kultūras noti-
kumu zīmē. Mūsu zelts ir mūsu 
pašdarbnieki! Tā gribas sacīt, 
atminoties nesen notikušos brī-
nišķīgos koncertus, kuros viņi no 
jauna atklāja savu dejas un dzies-
mas mīlestību. Ikviens labs darbs 
tiek ieausts mūsu kopējā novada 
stāstā. 

„Aizstāvēt savu ģimeni un 
valsti ir goda lieta”, teic Jevgenijs 
Jakovļevs, Aizkraukles Zemes-
sardzes 55. bataljona 2. kājnieku 
rotas virsseržants. Cerams, ka 
saruna ar viņu kādam jaunam 
cilvēkam liks aizdomāties par 
turpmāko nākotni un rosinās būt 
zemessargu rindās.

Mums līdzās dzīvo cilvēki, 
kuri ar savu darbošanos prot ie-
dvesmot un aizraut arī citus. Kok-
nesiete Lonija Broka ir apliecinā-
jums tam, ka nekad nav par vēlu 
iemācīties kaut ko jaunu! 

Iršu pagasta bibliotēka vie-
tējiem ir kā sava mazā gaismas 
pils un kultūras centrs, un par to 
paldies jāteic Dacei Grelei, kura 
ar savu neizsīkstošo enerģiju prot 
iesēt gaismas stariņu tik daudzu 
sirdīs. 

Pirmais pavasara mēnesis 
vienmēr uzjundīs skaudras atmi-
ņas tiem, kam 25.marts pirms 68 
gadiem atņēma tēva mājas, bet 
neatņēma sapni par brīvu Latviju. 
Prieks par Kokneses novada poli-
tiski represēto nodaļas paveikto, 
lai jaunā paaudze izprastu latviešu 
tautas vēstures sāpīgākās lappu-
ses.

Lai zilās marta debesīs uzzied 
mūsu prieks par pavasari!

Sarmīte Rode

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 118. 

dzimšanas dienai veltīts tradicionālais, 

nu jau sestais jaunrades darbu kon-

kurss, kuru 2. martā rīkoja memoriālā 

māja-muzejs “Galdiņi” sadarbībā ar 

Bebru pamatskolu, aicinot skolēnus 

aplikācijās atainot Bebru pagasta skais-

tākās ainavas. 

Linda Šmite,

Dzintras Sniedzes foto

Konkursā piedalījās 53 sākum-
skolas un pamatskolas skolēnu, iz-
strādājot darbus A3 un A4 formātā. 
Neatlaidīgākie konkursanti pie sa-
vas ainavas strādāja pat 6 stundas. 
Plēstu, burzītu, grieztu un virpinātu 
papīru jaunie mākslinieki līmēja pie 
pamata, izmantoja dabas un netra-
dicionālus materiālus, lai radītu vis-
dažādākos skatus uz sava dzimtā pa-
gasta un novada vietām. Bērnus ne-
atstāja vienaldzīgus mūsu koki, ceļi, 
meži, muzejs, estrāde, mīļā māja un, 

protams, Bebru pamatskola visos ga-
dalaikos. 

Žūrija nolēma sākumskolas sko-
lēnu grupā 1. vietu piešķirt Katei 
Kondrātei par ainavu “Laiks dejot 
Bebru estrādē”, 2. vietu – Tīnai Cī-
rulei par ainavu “Mana māja” un 3. 
vietu – Amandai Kristai Kosmačev-
skai par ainavu “Aleja uz Jaunbeb-
riem”. 

Pamatskolas skolēnu grupā 1. 
vietu izcīnīja Daniela Caunīte (aina-
va “Mežs nākotnei”), 2. vietu – Lin-
da Saldava (ainava “Pavasara atmo-
da”) un 3. vietu Renāte Grinšpone 
(ainava “Ziema Vecbebros”). 

Šī konkursa atbalstītājs un sko-
lotāja V. Jākobsona skolnieks ārsts 
Andris Kristons 10. martā no Liepā-
jas mēroja tālu ceļu un ieradās savā 
pirmajā skolā, lai redzētu konkursa 
laikā tapušos mākslas darbus un 
pasniegtu savas simpātijas balvas. 
Viņam līdzi šogad uz konkursa no-

slēgumu ieradās klasesbiedrs Bebru 
pamatskolā Uldis Filipsons. Viņš 
vienmēr laimīgs atgriezties pirmajā 
skolā, kur dzīvs skolotāja V. Jākob-
sona vārds. 

Apsveikuma vārdus konkur-
santiem un ciemiņiem sacīja V. Jā-
kobsona memoriālās mājas-muzeja 
“Galdiņi” krājumu glabātāja Justīne 
Pastore un Kokneses novada sabied-
risko attiecību speciāliste Sarmīte 
Rode, kurai pateicoties izveidojusies 
ciešā sadarbība starp Bebru pagasta 
darbiniekiem, skolu un V. Jākobso-
na audzēkņiem. Viņas novēlējums 
bērniem: “esiet redzīgi, ieraugiet to, 
kas apkārt un lai ieraudzītais un sa-
justais paliek sirdīs!” Īpašs paldies 
vizuālās mākslas skolotājai Dzintrai 
Sniedzei par ikgadējo darbu, rosinot, 
atraisot skolēnu radošās prasmes un 
iegūstot vērtīgus darba augļus – sko-
lēnu mākslas darbus. 

Izveidotās 53 aplikācijas pierāda, 

ka īstenojies tēlnieka un skolotāja V. 
Jākobsona vēlējums iet un pasauli 
vērot ar redzīgām acīm. Bebru pa-
matskolas skolēni tur acis vaļā un 
redz savu pagastu krāsainu, intere-
santu. Katram sirdī tuvs un dārgs 
kāds dabas stūrītis. 

Daudzi konkursanti tika pār-
steigti arī ar veicināšanas balvām un 
atzinībām, bet Lielā simpātijas balva 
jaunāko skolēnu grupā no Andra 
Kristona tika 4. klases skolniecei 
Viktoriai Calanei, bet vecāko klašu 
grupā to saņēma 8. klases skolnieks 
Ainis Luste. 

Pasākuma gaitā Andris Kristons 
uzrunāja klātesošos, pajautājot, cik 
gadu jaunie mākslinieki šādā pasā-
kumā sacenšas un vai neesot gana, 
vai konkursam nevajagot likt pun-
ktu. Atskanēja skaļš apliecinājums 
tam, ka iesāktais jāturpina un jāsa-
tiekas atkal pēc gada martā, kad pū-
poli zied. 

Jaunrades konkursā atklāj skaistāko Jaunrades konkursā atklāj skaistāko 
Bebru pagasta ainavuBebru pagasta ainavu

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji kopā ar Bebru pamatskolas 
absolventiem – konkursa mecenātu  Andri Kristonu un Uldi Filipsonu.

ā
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Iršu pagasta sievietes, 8. marta priekš-

vakarā, saņēma sirsnīgus, emocionāli 

piesātinātus sveicienus no trīs novadiem 

- Kokneses, Pļaviņu un Gulbenes.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Iršu pagasta pārvaldes omulīgajā 
zālītē savu dzeju lasīja gulbeniete In-
grīda Zepa. Ingrīdas ikdiena ir saistī-
ta ar skaitļu pasauli, viņa strādā grā-
matvedes darbu, bet no 2006. gada - 
brīvajā laikā, Ingrīda kā pērles virknē 
savus domu graudus. Šobrīd viņa ir 
septiņu grāmatu līdzautore un ceļā 
pie dzejas cienītājiem ir  autorgrāma-
ta „Dzejas rozes dvēselei.” Pasāku-
ma idejas autorei Inesei Apsānei Irši 
nav sveši. Inese astoņus gadus ir bi-
jusi starp Iršu ļaudīm, strādājot ĢKC 
„Dzeguzīte”. Pagasta iedzīvotāji, vai-
rāk bijušie darba kolēģi, Inesi atceras 
kā  izpalīdzīgu, sirsnīgu,  dāsnu un 
darbīgu. Par to, ka jau no skolas lai-
kiem, Inese aizraujas ar dzejas raks-
tīšanu, uzzinājām tikai tikšanās reizē. 
Viņas domu vārsmas ir lasāmas sešās 
grāmatās, kurām Inese ir līdzauto-

re. Grāmata „Dvēseles pieskāriens” 
tapusi Varakļānos – izdevniecībā 
„Domu pērles”. Pati Inese saka, ka 
rakstīšanu iedvesmo notikumi, labi 
cilvēki un viņu vēstījumi.

Svētku pasākumu papildināja 
muzikālie pārsteigumi  un acis prie-
cēja iršēnietes Mārītes Jeršovas rok-

darbu izstāde – izšūti spilveni. Mū-
ziķis no Pļaviņām - Imants Siliņš ar 
savu  pārdomāto dziesmu repertuāru 
un izpildījumu vienkārši „apbūra” 
klausītājas. 

Paldies viesiem par radīto svētku 
noskaņu, paldies pagasta ļaudīm, ka 
tik kuplā pulkā nācāt to izbaudīt! 

2017. gada 22. februārī Kokneses novada dome NOLĒMA:

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības 
informēšanai

Esi saprātīgs!
Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm 

pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Pie-
ņemot lēmumus, valsts un pašvaldības iestādei jānodrošina samērīgums starp 
privātpersonu un sabiedrības interešu ievērošanu.

Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku tiesībām.

„Kā četri gadalaiki – tik mainīga ir 
sieviete” /I. Apsāne/

1.Pieņemt zināšanai  informāciju 
par Kokneses novada domes Attīstī-
bas nodaļas darbu (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv ).

2.Apstiprināt  Kokneses pašval-
dības aģentūras „Kokneses spor-
ta centrs” vidēja termiņa stratēģiju 
2017.- 2019.gadam (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv ).

3.Apstiprināt  Kokneses pašval-
dības aģentūras „Kokneses Sporta 
centrs” darba plānu 2017.gadam 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

4.Piešķirt naudas balvu  par sa-
sniegumiem sportā Kokneses novada 
sportistiem , komandām un trene-
riem. 

1.Veikt Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvidus-
skolas reorganizāciju ar 2017.gada 
31.augustu, nodrošinot  ERAF pro-
jekta „ Vecbebru profesionālās vidus-
skolas un Bebru  vispārizglītojošās 
internātpamatskolas optimizācija 
Vecbebru amatu internātvidusskolas 
izveidei” realizāciju Nr.3DP/3.1.3.2.0/ 
10/APIA/ VIAA/001.

2.Nodot Izglītības un zinātnes 
ministrijas Profesionālās izglītības 
kompetences centram Ogres teh-
nikums (juridiskā adrese: „Ogres 
meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu 
pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001, 
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 
4334002981) (turpmāk - Ogres teh-
nikums) 2017./2018. mācību gadā 
Vecbebru Profesionālās un vispāriz-
glītojošās internātvidusskolas:

2.1.profesionālās vidējās izglītī-
bas programmu - Ēdināšanas pakal-
pojumi ar profesionālo kvalifi kāciju 
ēdināšanas pakalpojumu speciālists 
(kods 33811021);

2.2.profesionālās tālākizglītības 
programmu (ieguves veids – tālmā-
cība) Biškopība ar iegūstamo profe-
sionālo kvalifi kāciju biškopis (kods 
30T621053);

2.3.profesionālās tālākizglītības 

programmu (ieguves veids – tālmā-
cība) Lauksaimniecība ar iegūsta-
mo profesionālo kvalifi kāciju lau-
ku īpašuma apsaimniekotājs (kods 
30T621003). 

3. Lēmuma otrajā punktā minēto 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas vietu noteikt Vecbebru 
Profesionālo un vispārizglītojošo in-
ternātvidusskolu (juridiskā adrese: 
Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses 
novads, LV – 5135, Izglītības iestādes 
reģistrācijas Nr. 4513902997 ).

4.Kokneses novada domei sadar-
bībā ar Ogres tehnikumu veikt darbī-
bas, lai nodrošinātu lēmuma 1. un 2. 
punktā noteikto. 

5.Vecbebru Profesionālajā un vis-
pārizglītojošajā internātvidusskolā 
no 2017. gada 1. septembra neuzsākt 
mācību procesu vispārizglītojošajās 
izglītības programmās. 

6.Vecbebru Profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
direktoram Jānim Bakmanim raks-
tiski informēt izglītojamos, vecākus, 
pedagogus, izglītības iestādes darbi-
niekus, tās pašvaldības, kuru izglī-
tojamie apmeklē Vecbebru Profesio-
nālo un vispārizglītojošo internātvi-
dusskolu Izglītības likuma 23.panta 
piektajā daļā noteiktajā kārtībā par 
mācību procesa neuzsākšanu vispār-
izglītojošajās izglītības programmās   
no 2017.gada 1.septembra un   pro-
fesionālo izglītības programmu rea-
lizācijas kārtību pēc 2017.gada 1.sep-
tembra.

7.Lēmumu nosūtīt Latvijas Re-
publikas Izglītības un zinātnes minis-
trijai.

6.Apstiprināt  Kokneses novada 
domes aģentūras „Kokneses Tūris-
ma centrs” darba plānu 2017.gadam 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

7.Pieņemt zināšanai informāciju 
par nekustamā īpašuma nodokļa ie-
kasēšanas gaitu (informācija pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv ).

8.Apstiprināt Kokneses novada  
izglītības iestāžu izdevumus vienam 
audzēknim 2017.gadā  (informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv ).

9.1.Palielināt SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” , reģ.Nr. 
48703001147 pamatkapitālu par 
11 000,00 euro (vienpadsmit tūkstoši 
euro).

Finansēšanas resursi: Kokneses 
novada domes pamatbudžets.

9.2.Apstiprināt SIA „ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” pamatka-
pitāla palielināšanas  noteikumus 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

9.3.Grozīt SIA „ Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” statūtus un 
apstiprināt tos jaunā redakcijā (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

9.4.  Statūti jaunā redakcijā stājas 
spēkā ar 2017.gada 1.martu.

9.5. Ar statūtu stāšanos spēkā, 
atzīt par spēku zaudējušiem SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
statūtus, kas apstiprināti ar Kokneses 
novada domes  23.12.2015. sēdes lē-
mumu Nr.4.1 (protokols Nr.14).

9.6. Uzdot SIA „ Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi” valdes loceklim 
A.Zīmelim reģistrēt statūtus jaunā 
redakcijā Latvijas Republikas Ko-
mercreģistrā.

10.1  Veikt nekustamā īpašuma 
8/100 domājamo daļu no nekusta-
mā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 
013 0415 ar adresi 1905.gada ielā 7, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā, novērtēšanu, pieaicinot 
sertifi cētu vērtētāju.

10.2. Kokneses novada domes  
Mantas vērtēšanas un objektu ap-
sekošanas komisijai noteikt minētā 
nekustamā īpašuma izsoles sākuma 
cenu. 

11.1.Apstiprināt Kokneses no-
vada, Kokneses pagasta, Kokneses 
ciema notekūdeņu savākšanas aglo-

merācijas robežu saskaņā ar Kokne-
ses notekūdeņu aglomerācijas shēmu 
(2.pielikums). 

11.2.Lēmums stājas spēkā 2017.
gada 23.februārī.

11.3.Ar šī lēmuma spēkā stā-
šanos, atzīt par spēku zaudējušu 
Kokneses novada domes 2012.gada 
25.janvāra  sēdes lēmumu Nr.4.5 “Par 
aglomerāciju robežu noteikšanu” 
(protokols Nr. 1).

12. Atstāt spēkā Kokneses nova-
da domes 2016.gada  28.decembra 
lēmumu  Nr.1.”Par SIA „ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi”  valdes lo-
cekli”.

13.No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem piešķirt  Kokneses Evaņģē-
liski luteriskajai  draudzei,  reģ. Nr. 
900000133478  , 1212,00 euro (viens 
tūkstotis divi simti divpadsmit euro) 
baznīcas atjaunošanas darbu tehnis-
kā projekta izstrādei.  

14. Izsludināt pieteikšanos uz  
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas nekustamo īpašumu speciā-
lista amatu.

15.1.Ar 2017.gada 28.februāri at-
brīvot  nodokļu administratori Aiju 
Āriņu no Komisijas lēmumu pieņem-
šanai par lauksaimniecības zemes ie-
gūšanu īpašumā locekles pienākumu 
pildīšanas.

15.2. Ar 2017.gada 20.martu  at-
brīvot nekustamo īpašumu  speciālis-
ti Elitu Ģēģeri no:

15.2.1. Komisijas lēmumu pie-
ņemšanai par lauksaimniecības ze-
mes iegūšanu īpašumā priekšsēdētā-
jas  pienākumu pildīšanas;

15.2.2. Izsoles komisijas locekles 
pienākumu pildīšanas;

15.2.3. Mantas vērtēšanas un ob-
jektu apsekošanas komisijas locekles 
pienākumu pildīšanas.

16.1.Atļaut uzsākt iepirkuma pro-
cedūru šķiroto atkritumu savākšanas 
laukuma izveidei Paugu ielā 1d, Kok-
nesē.

16.2.Laukuma izveidei ņemt aiz-
ņēmumu Valsts kasē. Par nepiecieša-
mā kredīta apjomu un nosacījumiem 
lemt pēc būvdarbu iepirkuma proce-
dūras pabeigšanas.

16.3.Atbildīgais par lēmuma iz-
pildi Kokneses novada domes izpild-
direktors Ilmārs Klaužs.

17.1.No jebkuras darbinieka iz-
vēlētās veselības apdrošināšanas po-
lises programmas pašvaldība vai tās 
iestāde sedz 46,86 euro (četrdesmit 
seši euro 86 centi), bet darbiniekam 
jāsedz izdevumi atlikušās polises 
summas apmērā.

17.2.Šis lēmums ir saistošs  Kok-
neses novada domei un visām tās 
iestādēm, t.sk. SIA “Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi”,  p/a „Kokneses 
Sporta centrs”, p/a „Kokneses Tūris-
ma centrs”, Ģimenes krīzes centram 
“Dzeguzīte”, Vecbebru Profesionāla-
jai un vispārizglītojošajai internātvi-
dusskolai , Kokneses internātpamat-
skolai – attīstības centram. 

17.3.Par lēmuma  izpildi atbild  
iestādes vadītājs.

Nākošā novada domes sēde notiks 
2017.gada 29.martā plkst.14.oo Meli-
oratoru ielā Nr.1 Kokneses pagastā un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautāju-
mi:

Par SIA “ Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” Gada pārskatu un audita 
rezultātiem;

Par SIA “Dziļā vāda” Gada pār-
skatu;

Par pagastu pārvalžu darbu;
Par 2016.gada 2.pusgadā pieņem-

to lēmumu izpildi;
Par elektroenerģijas apgādi Kok-

neses novadā;
Par grozījumiem Kokneses novada 

domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumos un noteikumos  to sa-
ņemšanai;

Par  autoceļa V922 ceļa kategoriju.
Sagatavoja domes sekretāre 

Dz.Krišāne

Ingrīda Zepa, Imants Siliņš un Inese Apsāne.
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Izdarīt Kokneses novada domes 2013. Gada 30. Oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokne-
ses Sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.6. Vecāki ar bērnu vai bērniem, kurš(i) mācās Kokneses novada  

pirmskolas izglītības iestādēs,  var apmeklēt sporta halli divas reizes ne-
dēļā bez maksas.”

2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
11. PELDĒŠANAS INVENTĀRA NOMA vienam apmeklējumam

Nr.
p.k. Inventāra nosaukums Nomas maksa euro, 

t.sk.,PVN
11.1. Peldcepure 0.50
11.2. Gumijas čības 0.15

3. Papildināt noteikumus ar 11.1.punktu šādā redakcijā:
“11.1. SLĒPJU KOMPLEKTA (SLĒ PES, ZĀBAKI, NŪJAS) NOMA”

Apmeklējuma reizes
Pieaugušajiem 

maksa euro,
 t.sk. PVN

Pārējiem* maksa 
euro,

t.sk., PVN
111.1. Viena stunda 3.00 2.00
111.2. Katra nākamā  stunda 1.50 1.00
111.3. Visa diena (no 5 līdz 24 stundām) 8.00 6.00

4. Papildināt noteikumus ar 13.1. punktu šādā redakcijā:
“13.1. Stadiona noma sacensībām 20 euro/h ,t.sk. PVN.” 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) 30.01.2017. 

D.Vingris

1.Izdarīt grozījumus 2016.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2016  „  Par pašvaldības līdzfi nansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības 
programmas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs” šādā redakcijā:

1.1.Svītrot saistošo noteikumu pielikumu;
1.2.Svītrot 4.punkta pēdējā teikumā vārdu kopu  “saskaņā ar tabulu (pie-

likumā).”
1.3.Papildināt 4.punktu  ar jaunu teikumu  šādā redakcijā:
“4. …Pašvaldības atbalsta detalizētā  atšifrējuma pa izdevumu pozīcijām  

izmaksas  tiek apstiprinātas katram gadam ar domes lēmumu.”
2.Saistošie noteikumi  piemērojami ar 2017.gada 1. janvāri.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) 30.01.2017. 

D.Vingris

Biedrība “Aizkraukles rajona 
partnerība” izsludina atklātu pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 
2.kārtu Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gadam 
pasākuma „Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai (sabiedrības 
virzīta vietējā attīstība)” apakšpa-
sākumā „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar SVVA stratēģiju”, atbil-
stoši Ministru kabineta 2015.gada 
13.oktobra noteikumiem Nr.590 
„Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanas kārtībai lauku 
attīstībai apakšpasākumā „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”” (turpmāk tekstā – MK 
Noteikumi Nr.590).

2.kārtas projektu iesniegumu 
pieņemšanas laiks – 03.04.2017. – 
03.05.2017., darba dienās no plkst. 
9.00 – 17.00

2.kārtai piešķirtais ELFLA 
publiskais finansējums EUR 483 
943.21. Rīcībai (R1) – Uzņēmuma 
izveidošana un attīstība EUR 483 
943.21

Projektu īstenošanas 
termiņš – 

1.Ja tiek veikta būvniecība, te-
ritorijas labiekārtošana – divi gadi 
no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma pieņemšanas par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem pro-
jektu īstenošanas termiņš ir viens 
gads no Lauku atbalsta dienesta lē-
mumam pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu 
iesniegšana –

Elektroniski:
 – Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
(EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

 – Elektroniska dokumenta vei-
dā, kas parakstīts ar drošu elektro-
nisko parakstu un apliecinot ar lai-
ka zīmogu Elektronisko  okumentu 
likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot 
uz Lauku atbalsta dienesta elektro-
niskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Papīra formā:
– Biedrības “Aizkraukles ra-

jona partnerība” birojā: Lāčplēša 
ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkr-
aukles novads, (3.stāvā). Jāiesniedz 
2 eksemplāros un tā elektronisko 
kopiju, kas ierakstīta ārējā datu 
nesējā.

Kontaktinformācija – Admi-
nistratīvā vadītāja: Alda Paura, 
Tālr. 29487108, e – pasts: Alda.
paura@aizkrauklespartneriba.lv 
mājas lapa: www.aizkrauklespart-
neriba.lv

Cita informācija –
Ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju, mērķiem, rī-
cībām, plānotajām darbībām, pro-
jektu vērtēšanas kritērijiem un mi-
nimālo punktu skaitu pozitīva at-
zinuma saņemšanai var iepazīties:

– biedrības „Aizkraukles rajo-
na partnerība” birojā: Lāčplēša ielā 
1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkrauk-
les novads, LV – 5101.

– biedrības mājas lapas www.
aizkrauklespartneriba.lv\

Informācija par projektu 
konkursu pieejama Lauku 
atbalsta dienesta mājas 
lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta 
– veidi/projekti – un – investicijas/
leader/pieteiksanas – termini – uz – 
pasakumu/

LAP 2014. – 2020. 
Aktivitātes 19.2.1. 
„Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis: M1 
Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbī-
bas attīstību

Rīcība 1. – Uzņēmuma izveido-
šana un attīstība

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam, EUR – 
līdz EUR 50 000,00

Maksimālā atbalsta intensitāte – 
70%, 80% – kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu 
Nr.590 5.1. punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakal-
pojumu radīšanai, esošo produktu 
un pakalpojumu attīstīšanai, to rea-
lizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produk-
tu pārstrādei, to realizēšanai tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu radī-
šanai;

5.1.3.vietējās produkcijas reali-
zēšanai paredzētas vides radīšanai 
vai labiekārtošanai, kā arī jaunu rea-
lizācijas veidu izveidošanai un to at-
pazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes 
kāpināšanai;

Rīcības apraksts
Rīcības ietvaros paredzēts atbal-

stīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un 
esošo uzņēmumu darbības uzlabo-
šanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un 
lauksaimniecības produktu pārstrāde; 
jaunu (neesošu) produktu un pakal-
pojumu radīšana, esošo produktu un 
pakalpojumu attīstīšana un to realizē-
šana tirgū, ieskaitot vietējās teritorijas 
sakārtošanu pakalpojumu pieejamī-
bai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcībā paredzēta arī vides radīša-
na vai labiekārtošana, kurā tiek reali-
zēta vietējā produkcija (tirdzniecības 
vieta) – tirgus vietas iekārtošana, uz-
labošana, labiekārtošana, kā arī citu 
veidu vietējās produkcijas tirgus no-
ieta sekmēšana (piemēram, interneta 
veikala ierīkošana).

Darbību ieviešanai paredzamie ie-
guldījumi:

 – jaunu pamatlīdzekļu un prog-
rammnodrošinājuma iegāde un uz-
stādīšana;

 – jaunas būvniecības, būves pār-
būves, būves ierīkošanas , būves no-
vietošanas un būves atjaunošanas, ja 
būve tiek tehniski vai funkcionāli uz-
labota ražošanas vajadzībām;

 – jaunu būvmateriālu iegāde;
– ar sabiedriskām attiecībām 

saistītas izmaksas, kas nepieciešamas 
produktu un pakalpojumu atpazīsta-
mības tēla veidošanai;

– patentu, licenču, autortiesību un 
preču zīmju saņemšanas vai izmanto-
šanas izmaksas; – vispārējās izmaksas;

– izmaksas par darbinieku dalību 
mācībās (kvalifi kācijas paaugstināša-
nas apmācības).

Darbību īstenošanas vieta: bied-
rības „Aizkraukles rajona partnerība” 
darbības teritorijā, izņemot gadījumus, 
ja projektā paredzēta dalība mācībās 
darbinieku produktivitātes kāpināšanai, 
ar sabiedriskām attiecībām saistītās dar-
bības, interneta veikala vai tīmekļvietnes 
izveide, tad šīs darbības var veikt arī ār-
pus biedrības realizētās vietējās attīstības 
stratēģijas teritorijas. Vietējās produk-
cijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota 
arī ārpus biedrības „Aizkraukles rajona 
partnerības” darbības teritorijas – pilsē-
tās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 
15 000 (izņemot Rīgu).

Ja projektā ir paredzēts iegādā-
ties vai aprīkot ar stacionārām iekār-
tām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 
37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai 
piekabi (transporta līdzeklis, kam nav 
motora, un kas paredzēts braukšanai 
savienojumā ar transporta līdzekli, 
tad projektā iegādāto vai aprīkoto at-
balsta pretendenta īpašumā esošo šo 
noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto 
mobilo tehniku un piekabes projekta 
uzraudzības laikā var izmantot arī ār-
pus vietējās attīstības stratēģijas īste-
nošanas teritorijas).

Pretendentam ir jāsasniedz vis-
maz 1 sasniedzamais rezultatīvais 
rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijā 
3.2. sadaļā –

Radīta jauna darbavietas;
Izveidots jauns uzņēmums;
Izveidots jauns pakalpojums/pro-

dukts;
Pilnveidots esošais pakalpojums/

produkts;
Produktivitātes kāpināšanas ie-

spējas izmantojuši darbinieki.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Biedrības 
„Aizkraukles rajona partnerība” paziņojums

Informatīvs 
seminārs 
lauksaimniekiem

Lauksaimnieki tiek aicināti uz 
ikgadējo bezmaksas pasākumu: 16. 
martā Iršu pagasta pārvaldē; 22. mar-
tā Pļaviņu pilsētas kultūras namā; 9. 
martā Aizkraukles pilsētas kultūras 
namā. Visās vietās pasākuma laiks: 
10.00 – 13.00.

Programmā:
1. Investīciju pasākumi 2017. gadā 

– plānotās kārtas, aktualitātes, kam 
pievērts uzmanību – biežāk pieļautās 
kļūdas.

2. Valsts atbalsts un LEADER pa-
sākumi. 2017. gada tiešo maksājumu 
sezonas aktualitātes.

3. VAAD kontrolētās Savstarpējās 
atbilstības prasības lauksaimniekiem.

4. Aktualitātes augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību izpildes 
kontrolē.

5. Attīstības fi nanšu institūcija AL-
TUM – valsts atbalsta iespējas uzņē-
mējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.
Ineta Sproģe, LLKC Kokneses novada 

lauku attīstības konsultants

Lai novērstu ceļa seguma 

bojāšanu mainīgajos laika 

apstākļos, 

LŪDZAM IEVĒROT 

UZSTĀDĪTĀS AIZLIEGUMA 

CEĻA ZĪMES  

Nr. 312 „Masas ierobežojums 

4 t” uz Kokneses pagasta 

ceļiem. 

Informācija par ceļiem 
Kokneses novada mājas lapā.

Kokneses novada domes
Saistošie noteikumi Nr.3/2017

Kokneses novada Kokneses pagastā

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes
2017.gada 25.janvāra sēdes lēmumu Nr.5.5  (protokols Nr.1)

Grozījumi Kokneses novada domes  2013. gada 30. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.15„Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses 

Sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu 
un Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Kokneses novada domes
Saistošie noteikumi Nr.2/2017

Apstiprināti ar Kokneses novada domes 
2017.gada 25.janvāra sēdes lēmumu Nr.5.3 (prot.Nr. 1)

Grozījumi 2016.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2016„  Par 
pašvaldības līdzfi nansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības program-

mas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto 
punktu, Izglītības likuma 14.panta pirmās daļas 36.punktu, 17.panta otro, 

otro1,otro2, otro3, ortro4daļām, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra no-
teikumiem Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, 

kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 

Kokneses novada mājas lapā www.koknese.lv

 sadaļā Pašvaldība 

pie informācijas par Kokneses pagasta 

Komunālo nodaļu 

VAR IEPAZĪTIES AR KOKNESES PAGASTA ATRADZES 

KAPSĒTAS SHĒMU.  

Kokneses pagasta Komunālajā nodaļā un Atradzes kapos pie 
kapu pārzines pieejams šai shēmai piesaistīts apbedīto personu 
saraksts. 
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Dzejnieces Maijas Stepēnas izdevniecībā „Jumava” izdotās 

dzejas grāmatas „Kā vaļā palaists rīta vējš” atvēršana notika 

pirmajā pavasara mēnesī tuvojoties vissievišķīgākajiem 

marta svētkiem. 

Sarmīte Rode

Ingrīdas Grūbes foto

Kokneses pagasta bibliotēkā 4. marta pēcpusdienā 
bija tikpat saulaina sajūta kā saules apmirdzētajā dienā, 
jo satikās savējie – viņas tuvie cilvēki, draugi, domu-
biedri no biedrības „Mazā taka”, Jaunjelgavas literātu ap-
vienības „Daugavas Dardedze” pārstāves un daudzi citi 
koknesieši, kuriem tuva Maijas Stepēnas dzejas pasaule. 
Pasākuma noskaņā lieliski iederējās Velgas Gredzenas 
spēlētā kokle un visu kopīgi dziedātās dziesmas.

Šī nebija pirmā reize, kad Kokneses pagasta bibliotēkā 
atvēršanas svētkus svin kāda no Maijas Stepēnas grāma-
tām. Bibliotekāre Ingrīda Grūbe lasītāju iemīļoto autori 
salīdzināja ar Imanta Ziedoņa reiz sacīto, ka dzejnieks ir 
kā sēņotājs. „Maijas kundze ir čakla sēņotāja, par ko esam 
lepni un priecīgi. Tas sēņu groziņš ir piepildīts ar viņas 
pasaku grāmatām un dzeju, kurā atrodama liela dzīves 
pieredze un mīlestība uz Koknesi,” sacīja Ingrīda Grūbe.

Bet pati dzejniece sirsnībā atklāja to, kas rakstīts 
grāmatas ievadā: „Šī dzejas grāmatiņa ir mīlestības veltī-
jums man tuvam un dārgam cilvēkam – manu mazmei-
tu, Lindas un Agneses, māmiņai Laimdotai Stepēnai.” 
Un tas noteikti bija saviļņojošs brīdis Laimdotai, kura arī 
bija klātesošo vidū un sirsnīgi pateicās Maijas kundzei 
par mīlestību daudzu gadu garumā.

„Grāmatā nav iztirzāta viena cilvēka dzīve, tie ir 
dvēseles stāsti, kas domāti ikvienai sievietei un katra 
tajā atradīs sev ko tuvu un pazīstamu,” pastāstīja Maija 
Stepēna un aicināja ieklausīties vairākās dzejas grāmatas 
lappusēs.

Viņasprāt, mīlestību nevajag nosaukt vārdā, vajag 
vienkārši ielūkoties sievietes jūtu pasaulē. Pirmais dzejolis 
grāmatai tapis, kad pagājušajā gadā pašvaldības izdevuma 
„Kokneses Novads Vēstis” marta numura dzejas lappusei 
vajadzēja dzejoli par mīlestību. „Tas bija kā negaidīts im-
pulss – no marta līdz maijam radās visi grāmatā izdotie 
dzejoļi. Paldies izdevniecībai „Jumava” par ilgstošo sadar-
bību un skaisto vāka noformējumu!” – teic autore.

Pēc kopīgi nodziedātās tautasdziesmas „Lēni, lēni 
Dieviņš brauca”, kas īpaši tuva dzejniecei, pasākuma 
dalībnieki pateicās viņai par visjaukāko dāvanu šajā 
pavasarī. Jaunjelgavietes Biruta Čūdere un Eleonora 
Pirktiņa nodēvēja Maiju Stepēnu par Pērses dzejnieci, 
jo, dzīvojot savas mīļākās upes krastā, dzimuši Pērsei 
veltīti dzejoļi, bet citi novēlēja piepildīt senu sapni – 
uzrakstīt mīlestības romānu.

Bet šajā pavasarī, lai jūs uzrunā un uz pārdomām 
vedina Maijas Stepēnas vārdi grāmatas pirmajā dzejolī:

Kas esmu es
uz Pasaules,
kad apkārt viss
tik tīrs vēl viz?
Kā vaļā palaists rīta vējš,
kas debesjumā krāsas jauc?
Vai nule pamodusies bite,
ko saulīte uz satikšanos sauc?
Vai pāri visam tomēr es –
vienkārša un nesaprasta
kā Sieviete uz Pasaules…

Dāvana  pavasara svētkos

Par ilggadēju tradīciju Iršu pagastā ir 

kļuvusi Valentīna dienas sagaidīšana 

ar svētku koncertu, kurā piedalās no-

vada pašdarbības kolektīvi. 

Sarmīte Rode

Pasākuma idejas izlolotāja ir 
Inta Balode, vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Irši” un vēl citu deju ko-
lektīvu vadītāja. Arī dejas un dzies-
mas mīlestība ir prieka un gaišuma 
avots, ar ko dalīties. Visu mīlētāju 
dienas nedēļā, 17. februārī, Pērses 
pamatskolas zālē pagasta iedzīvotā-
jiem svētku koncertu dāvāja vidējās 
paaudzes deju kolektīvi „Irši”,  „Lie-
pavots”, Pērses sākumskolas deju 
kolektīvs un vadītāja Inta Balode, 
Vecbebru Profesionālās un vispār-

izglītojošās internātvidusskolas 
jauniešu deju kolektīvs „Kāre” un 
vadītāja Sarmīte Plūme, Kokneses 
kultūras nama līnijdeju grupa un 
vadītāja Inga Ozoliņa, Iršu pagas-
ta sieviešu vokālais ansamblis un 
vadītāja Valda Kalniņa, kā arī   či-
gāndeju improvizācijas grupas „Ja-
ven” un vadītāja Ineta Seile. „Katru 
gadu cenšamies uz koncertu uzai-
cināt kādu jaunu kolektīvu. Šoreiz 
patīkams pārsteigums skatītājiem 
bija čigāndeju improvizācijas grupa 
„Javen”, kura pavisam nesen nosvi-
nēja pirmo dzimšanas dienu. Uz 
skatuves tik lielā koncertā pirmo 
reizi dancoja Iršu jaunā paaudze – 
pirmsskolas grupas bērni. Kopīgā 
dejā ar sākumskolas lielākajiem de-

jotājiem, šķita, ka uz skatuves dejo 
visi Pērses sākumskolas bērni!” – 
stāsta koncerta programmas veido-
tāja Inta Balode. 

Vēl viens jauks pārsteigums bija 
Iršu pagasta sporta pasākumu orga-
nizētāja Dzintara Greļa debija kon-
certa vadītāja lomā. Skatītāju  un 
pašdarbības kolektīvu dalībnieku 
aplausi apliecināja, ka Dzintars tika 
lieliski galā ar šo pienākumu!

Pēc sirsnīgā un pozitīvām emo-
cijām piepildītā svētku koncerta 
Valentīna dienas svinētājiem balli 
spēlēja Pēteris Leiboms. 

Paldies visiem koncerta dalīb-
niekiem un atsaucīgajiem skatītā-
jiem par kopīgo tikšanos mīlestības 
svētkos!

Tradīcijas, Tradīcijas, 
kas jāturpinakas jāturpina

25. februārī Kokneses kultūras namā 

koncertā „Ar mīlestību sirdī, ceļā 

uz deju svētkiem” vidējās paaudzes 

deju kolektīvi „Liepavots” un „Irši”, 

viņu vadītāja Inta Balode, ciemos uz 

kopīgu sadancošanu bija uzaicinājuši 

draugu kolektīvus: vidējās paaudzes 

deju kolektīvu „Kodols” (vadītāja 

Gunita Krievāne) no Jaunjelgavas, 

Vecbebru Profesionālās un 

vispārizglītojošās internātvidusskolas 

jauniešu deju kolektīvu „Kāre” 

(vadītāja Sarmīte Plūme), Jūrmalas 

pilsētas Kauguru kultūras nama 

vidējās paaudzes deju kolektīvu 

„Vēlreiz” (vadītāji Māris Subačs, Vita 

Pole).

Sarmīte Rode

„„Liepavots” dejotāji ciemiņus 
sagaidīja ar īpašām konfektēm, 
kuru nosaukumi atgādināja bagā-
to latviešu tautas deju pūru, kā arī 
viņi tika aicināti atstāt savus vēlē-

jumus gaidot Latvijas valsts simt-
gades Dziesmu un deju svētkus,” 
stāsta Inta Balode.

Koncertu vadīja „Liepavots” 
dejotāja Iveta Baikova, aicinot 
kolektīvus izdejot dejas gan no 
gaidāmo XXVI Vispārējo latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētku 
lieluzveduma „Māras zeme”, kā arī 
labi zināmas un iemīļotas dejas, 
kas nāk līdzi cauri gadiem un ir 
mūžam jaunas. Tālākie ciemiņi no 
Jūrmalas bija atveduši skaistas un 
mūsu pusē neredzētas dejas.

Lai iegūtu iespēju piedalīties 
Dziesmu un deju svētkos, kolek-
tīviem veiksmīgi jānodejo divās 
republikāniskās tautas deju kolek-
tīvu skatēs, viena no tām būs pa-
visam drīz Aizkrauklē, otra nāka-
majā gadā.

„Viens koncerts atsver trīs mē-
ģinājumus!” atzīst pieredzējusī deju 
kolektīvu vadītāja Inta Balode.

Ar mīlestību sirdī, ceļā 
uz deju svētkiem

28. februāra pēcpusdienā Kokneses 

pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļā 

noslēdzās lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, Jauniešu un Vecāku 

žūrija 2016”. Šogad bija 40 eksperti, 

kuri lasīja Žūrijas kolekcijas grāmatas 

un savu vērtējumu par izlasīto izteica 

elektroniskās anketās.

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļa

Uz Lielajiem Lasīšanas svētkiem 
šogad deleģējām doties Doniku ģi-
meni, vienu no lasošākajām Kokne-
ses ģimenēm, kura žūrijā piedalās jau 
vairākus gadus.

Kā jau ierasts, žūrijas noslēguma 
pasākumā bērni saņem pateicības un 
balviņas par paveikto darbu – izlasī-
tām un novērtētām grāmatām. Katru 
gadu visi žūrijas dalībnieki saņem 
īpaši šim gadam veidotu piederības 
suvenīru – šajā reizē tie ir 3D ani-
mēti magnēti ar diviem mainīgiem 
attēliem, dizaina autore ir ilustratore 

Elīna Brasliņa.
Noslēguma pasākumā dalībnieki 

noskatījās Latvijas Nacionālas biblio-
tēkas 2015. gadā veidoto video Bērnu 
žūrija un, sadaloties divās komandās, 
spēlēja erudītu zināšanu spēli “Grā-
matu Šurumburums”, kurā atbildot 
uz dažādiem jautājumiem par un ap 
grāmatām, krāja konfektes. Koman-
da, kura ieguva visvairāk konfektes, 
tika pie iespējas atklāt paslēpto garšī-
go pārsteigumu, ar kuru nobeigumā 
visi kopīgi mielojāmies pie tējas.

Liels prieks, ka bērniem un vecā-
kiem patika! Vēlmi piedalīties nu jau 
2017. gada žūrijā izteikuši gan esošie 
eksperti, gan jauni lasītāji.

Lasot citas grāmatas, gaidīsim va-
saras sākumu, kad startu sāks jauns 
žūrijas maratons.

Lielie un mazie eksperti, kuri ne-
bija uz pasākumu, nāciet uz bibliotē-
ku pēc savām balvām, jo tās saņem 
visi, kas piedalījās “Bērnu, Jauniešu 
un Vecāku žūrijā 2016”!

Uz tikšanos bibliotēkā!

Ar erudītu spēli „Grāmatu 
Šurumburums” noslēdzās 
„Bērnu, Jauniešu un 
Vecāku žūrija 2017”

Pērses sākumskolas Pērses sākumskolas 
dejotāju sveiciens dejotāju sveiciens 

svētkos.svētkos.

Liels prieks, ka bērniem un Liels prieks, ka bērniem un 
vecākiem patīk darboties!vecākiem patīk darboties!

Maijas Stepēnas autogrāfs 
Eleonorai Pirktiņai – 
viešņai no Jaunjelgavas.
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7. martā, dienā, kad spoži sildīja 

pavasara saulīte, arī Kokneses 

kultūras namā mazo talantu at-

rastuves noslēguma pasākumā „Kokneses 

Knīpa un Knauķis 2017” bija daudz saules 

un prieka, ko skatītājiem dāvāja mūsu 

mazie novadnieki. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Droši un pārliecinoši, apveltīti 
katrs ar savu talanta dzirksti, tādi bija 
šīs dienas galvenie varoņi – sešas mei-
tenes un divi zēni, kuriem tik ļoti pati-
ka būt uz skatuves, kas bija pārvērtusies 
par ziedošu hēlija balonu pļavu.

Mazo talantu atrastuves pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem notika 
trešo reizi, bet pirmo reizi tajā piedalījās 
ne tikai knīpas, bet arī knauķi. Pasāku-
ma organizatore Inguna Strazdiņa teic, 
ka savus talantus atklāt sākotnēji bija 
pieteikušies desmit bērni, bet diviem no 
viņiem būs iespēja piedalīties nākam-
gad, kad noteikti būs žirgti un veseli.

Ja divi iepriekšējie pasākumi nori-
tēja ziemā, tad šoreiz knīpas un knau-
ķus pavasara dvesmā kopā sasauca Lie-
lā Vabole, kura bija pamodusies no zie-
mas miega un arī gribēja redzēt bērnu 
talantus. Skaistos tērpos un smaidu sejā 
viņi iepazīstināja ar sevi un droši atbil-
dēja uz Lielās Vaboles jautājumiem.

Piecgadīgā Kate Āriņa sevi dēvē 

par mākslinieci, jo aizraujas ar dziedā-
šanu, dejošanu un gleznošanu. Savus 
mākslas darbus viņa labprāt dāvina 
draugiem un radiem. Vēl Kate grib ie-
mācīties spēlēt vijoli un bungas.

Arī Laurai Vildei ir pieci gadi, un 
viņai ļoti patīk doties uz bērnudārzu, 
dziedāt un dejot, palīdzēt mammai 
cept pankūkas. Šoziem meitene iemā-
cījusies slēpot pa zaļo trasi.

Amanda Briņķe ir piecus gadus 
jauna dāma, kurai patīk pucēties, dzie-
dāt un dejot. Amanda ir īsta saimniece, 
kura palīdz mammai rosīties virtuvē. 
Viņas mīļākā princese ir Pelnrušķīte.

Daina Lauska, lai arī augumā vis-
mazākā knīpa, nesen sagaidīja septī-
to dzimšanas dienu. Tāpat kā citām 
knīpām viņai patīk dziedāt, dejot, de-
monstrēt tērpus. Bērnudārzā viņai ir 
vismīļākās skolotājas Inga un Agrita, 
auklīte Aldona.

Sešgadīgais Vairis Feldmanis ir 
īsts kāpēcītis, kurš visu grib zināt! Kad 
izaugs liels, grib kļūt par kuģa pavāru 
kā vecākais brālis. Vairim ļoti patīk 
dziedāt un dejot, bet vakaros klausīties 
mammas lasītās pasakas.

Sendija Puišele ir sešus gadus jau-
na, ar dziedāt un dejot prieku apveltīta 
maza dāma, kurai patīk laikot tērpus, 
otrdienas vakaros dejot līnijdejas kul-

tūras namā, bet vislabāk garšo saldē-
jums.

Piecgadīgais Daniels Briņķis ir kār-
tīgs džentlmenis, kuram patīk lutināt 
meitenes. Viņam pieder liela instru-
mentu kaste, tāpēc zēns ļoti gaida, kad 
mājās radīsies vajadzība kaut ko sala-
bot. Lielajai Vabolei Daniels atzinās, ka 
reizēm gadās paveikt arī kādu nedarbu.

Signei Niedrei ir pieci gadi. Krā-
sot un zīmēt viņa varētu katru dienu. 
Meitene ļoti mīl savu vecāko māsu un 
mazo brālīti. Ar prieku palīdz mam-
mai, kad jāiejauc pīrāgu mīkla. Viņas 
mīļākās princeses ir Pelnrušķīte un Sa-
lātlapiņa.

Par to, ka bērnu sacītais atbilst pa-
tiesībai, skatītāji varēja pārliecināties 
viņu priekšnesumos, kurus sagatavot 
palīdzēja mūzikas skolotāja Marija Vil-
de un līnijdeju skolotāja Inga Ozoliņa. 
Domājams, ka visgrūtākajā situācijā 
bija Antra Vasiļevska, Kokneses pagas-
ta bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliote-
kāre, Agnese Pulkstene, Aizkraukles 
bērnu un jauniešu centra kultūras pa-
sākumu organizatore, Inga Ozoliņa, 
līnijdeju skolotāja, jo viņas bija piekri-
tušas uzmanīgi vērot bērnu uzstāšanos 
un piešķirt viņiem atbilstošus titulus. 
Bet visi pasākuma dalībnieki bija vien-
līdz talantīgi, smaidoši un atraktīvi!

Vispirms knīpas un knauķi no-
dziedāja kopīgu dziesmu, bet pēc tam 
atklāja katrs savu personisko talantu, 
aicinot palīgā gan vecākus, gan vecākos 
brāļus un māsas.

Kate ar māmiņu Zani pārsteidza ar 
iestudētu ritma priekšnesumu mūzi-
kas pavadījumā, Daina ar vecāko brāli 
dziedāja dziesmiņu angļu valodā, bet 
dvīņi Daniels un Amanda savā anek-
došu virpulī lika zālei kļūt vēl smaidīgā-
kai. Signe ar māsiņu Aritu ar skanīgām 
balsīm priecēja pavasarīgā dziesmā, bet 
Vairis savu talantu atklāja vienā tempe-
ramentīgā dejā. Laurai dziesmiņu par 
lācīti, saksofona un vijoles pavadījumā,  
palīdzēja nodziedāt tētis un māmiņa.  

To, ka mums ir tik daudz dziedošu 
ģimeņu apliecināja arī Sendijas priekš-
nesums. Dziesmiņu par smilšu rausi 
Sendija dziedāja kopā ar brāli Dāvi, bet 
otrs brālis Edijs spēlēja saksofonu.

Vislielākā uzslava knīpu un knauķu 
māmiņām par bagāto izdomu sarūpē-
jot tērpus „Nepieradinātās modes ska-
tei”! Darinājumus no visdažādākajiem 
materiāliem: folija, kreppapīra, tapetes, 
agro plēves un izmantojamus karnevā-
lam, pavasara ballītei un citiem prie-
cīgiem pasākumiem mazie modes de-
monstrētāji parādīja ar izcilu iznesību!

Arī kopīgajā dejā šīs dienas varo-

ņi atklāja savu nerimstošo prieku par 
tuvojošos pavasari. Ar skatītājiem sa-
sveicinājās divu iepriekšējo gadu „Kok-
neses Knīpa” titulu ieguvējas, kuras 
sākušas skolas gaitas un turpina radoši 
attīstīt savus talantus.

Pēc pasākuma pirmās daļas ikviens 
varēja nobalsot par savu visjaukāko 
knīpu vai knauķi, dāvājot savam favo-
rītam pa konfektei krāsainos dāvanu 
maisiņos.

Kā svētku dāvana visiem dalībnie-
kiem un skatītājiem bija iespēja satik-
ties ar burvju māksliniekiem un nokļūt 
burvestību pasaulē „Abrakadabra”.

Mazo talantu atrastuves dalībniekus 
sumināja ar īpašiem tituliem. Par „Skatī-
tāju Knīpu” un „Stilīgāko Knīpu” kļuva 
Sendija Puišele. „Dziedošākā Knīpa” ir 
Signe Niedre, bet „Saulainākas Knīpas” 
tituls Amandai Briņķei. Kā „Atraktīvā-
kāko Knīpu” sveica Kati Āriņu, savukārt 
„Smaidošākā Knīpa” ir Daina Lauska, 
bet tituls „Koķetīgākā Knīpa” tika Laurai 
Vildei. Daniels Briņķis ir šī gada „Atrak-
tīvākais Knauķis”, bet Vairis Feldmanis 
– „Stilīgākais Knauķis”.

Prieks par mazajiem novadniekiem 
un vislielākais paldies viņu vecākiem, 
kuriem nekas nav par grūtu, lai mazie 
ķipari atraisītu savus talantus!

Talantīgi un atraktīvi – Talantīgi un atraktīvi – 
„Kokneses Knīpa „Kokneses Knīpa 
un Knauķis un Knauķis 
2017”!2017”!

„Kokneses Knīpa un 
Knauķis 2017” titulu 

ieguvēji.

Iršu gaismas pils saimniece
Vai vieta veido cilvēkus un to likteņus, vai 

cilvēki piešķir konkrētajai vietai savu per-

sonības starojumu? Iršu pagasts Kokneses 

novadā tikai teritorijas ziņā ir vismazā-

kais, jo var dižoties gan ar ievērojamiem 

vēstures notikumiem, gan cilvēkiem, kuri 

pašaizliedzīgi veido pagasta šodienu. 

Sarmīte Rode

Iršu pagasta bibliotēka ir viņu kul-
tūras centrs un mazā gaismas pils. Jau 
23 gadus iršēniešus bibliotēkā sagai-
da Dace Grele. Bērni ap viņu aplīp kā 
bitītes, bet vēl ne tik sen viņa bija arī 

skolotāja Bebru „Bitītē”. Savukārt ve-
cākās paaudzes lasītāji  zina, ka Dacīte 
palīdzēs un visai dienai iedos saulainu 
noskaņojumu. 30 gadus viņas mājas 
ir Iršos un šajā gadu ritumā kļuvusi 
par savējo. Kultūras dzīve pagastā nav 
iedomājama bez Daces līdzdalības, tā-
pat kā sporta pasākumi bez viņas vīra 
Dzintara. Viņi viens otram ir atbalsta 
komanda, bet ieguvēji ir visi. Un vēl 
Dacei piemīt īpaša māka ap sevi radīt 
skaistu un mājīgu vidi. Par to pārlieci-
nājos arī es, ciemojoties bibliotēkā, kur, 
gaidot pavasari, ir uzziedējis sakuras 

zars.  Un arī mūsu saruna bija par to, 
kas uzzied mīlestībā.

Neretas un Iršu darījums
Šķiet, ka tu vienmēr esi dzīvojusi 

Iršos! Bet kur ir sākusies pirmā pasau-
les apjausma?

Esmu dzimusi Jāņa Jaunsudrabiņa 
mīļajā Neretā. Ļoti jauki un piepildīti 
skolas gadi pagāja Neretas vidusskolā, 
bet pēc tam, būdama īsts dabas bērns, iz-
vēlējos mācīties par agronomi Saulaines 
sovhoztehnikumā. Toreiz šie speciālisti 
bija pieprasīti, tāpēc domāju, ka  darbu 

atrast nebūs grūti. Pirmā prakses vieta 
bija Skrīveru zinātniski pētnieciskajā in-
stitūtā, bet otrā, pirms diploma saņem-
šanas, padomju saimniecībā „Līdums” 
Iršos, kur nokļuvu draudzības pēc.

Var teikt, ka uz Iršiem atveda mī-
lestība?

Ar Dzintaru esam pazīstami no 
vidusskolas gadiem. Satikāmies pavi-
sam nejauši – ugunsdzēsēju sacensībās 
jauniešiem. Viņš, tolaik sporta skolo-
tājs Pērses pamatskolā, bija atvedis uz 
sacensībām savus skolēnus. Sapazinā-
mies ballītē, kas notika pēc sporta pa-

sākuma. Tā sākās skaistais vēstuļu laiks 
vairāku gadu garumā, jo, kā zināms, 
moderno tehnoloģiju atnākšana vēl 
bija priekšā. 

Apprecējāmies 1987. gadā, kad vēl 
mācījos pēdējā kursā. Protams, apzi-
nājos, ka Dzintars savus dzimtu pusi 
nepametīs, te viņam bija labi draugi, 
darbs, dzimtās mājas un iespēja spēlēt 
volejbolu. Iršos vienmēr ir bijušas pa-
matīgas volejbola spēlēšanas tradīcijas 
un Dzintaram volejbols ir sirdslieta. 
Tātad man būs jākļūst par iršēnieti. 
Turpinājums 16.lpp. »»»

Kate ĀriņaKate Āriņa

Laura VildeLaura Vilde

Amanda BriņķeAmanda Briņķe

Signe NiedreSigne Niedre

Daniels BriņķisDaniels Briņķis

Sendija PuišeleSendija Puišele
Vairis FeldmanisVairis Feldmanis

Daina LauskaDaina Lauska
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Spītējot putenim, salam un sniegam, kas 

6. martā pēcpusdienā neļāva noprast 

par ziemas atkāpšanos, uz pavasara sa-

dziedāšanās koncertu  - “Man dziesmiņu 

nepietrūka” aicināja Kokneses Mūzikas 

skolas lielie un mazie dziedātāji. Uz 

pasākumu Kokneses kultūras namā kopā 

pulcējās 82 audzēkņi.

Lelde Kamzole – Gagaine,

Kokneses mūzikas skolas koru vadītāja

Koncertu ieskandināja Kokneses 
Mūzikas skolas kora klases ansamblis 
ar dziesmām par sauli un gaismas at-
griešanos. Tad savu dziedātprasmi rā-
dīja Kokneses Mūzikas skolas jaunāko 
klašu koris, kur dzied visu specialitāšu 
jaunāko klašu audzēkņi. Viņu dziedā-
tās dziesmas skanēja pārliecinoši un 
droši. Dziesmā “Augļu rondo” mazie 
dziedātāji aicināja arī klausītājus ska-
nēt līdz.

Kā vienīgie no aicinātajiem nova-
da dziedošajiem kolektīviem koncertā 
piekrita piedalīties Pērses sākumsko-
las ansamblis, vadītāja Sandra Paļčev-
ska. Ansambļa dalībnieki par sevi saka 
tā: “Esam – vislabākie, vismuzikālākie, 
visforšākie Pērses sākumskolas 2. līdz 
6.klases skolēni, kuri dzied!” Ansamb-
lis priecēja klausītājus ar savām skanī-
gajām dziesmām, balsīm un košajiem 
tērpiem. 

Viesos bija arī mūsu kaimiņnova-
da dziedātāji – Pētera Barisona Aizkr-
aukles mūzikas skolas koris, diriģente 
Silvija Tomaševska, koncertmeistare 
Ina Fedorovska. Par savu kolektīvu 
stāsta diriģente Silvija Tomaševska: 
“Pētera Barisona Aizkraukles Mūzi-
kas skolas koris izveidojies pamatā 
no kora klases audzēkņiem.  Bet kora 
sastāvā ir arī vijolnieki, koklētāji un 
klavieru klases audzēkņi. Kora vēstu-
res lapaspusēs ierakstīti skaisti festivāli 
ar draugu koriem Vācijā un Francijā. 

Šobrīd aktuālākais pasākums ir rado-
šais dziesmu konkurss Alojā. Jaunieši 
komponē, mēs pirmatskaņojam viņu 
kompozīcijas.

Dziesmusvētku repertuāra apguve 
korim ir tradīcija. Tie ir svētki, kuri 
jāuztver kā latviešu tautas lepnums un 
gods.” 

Kora izpildījumā izjusti skanēja 
dziesmusvētkos skanējušā Ē. Ešenval-
da “Dvēseles dziesma”, soliste Laura 
Miķelsone, kā arī dziesma no nākošo 
dziesmusvētku repertuāra – Imanta 
Kalniņa “Ceļš uz mājām”. Un protams 
skolēnu dziesmusvētkos iemīļotā Re-
nāra Kaupera “Mana dziesma” - solisti 
Evars Geršebeks, Kristers Kraševskis, 
Daniels Žižko. 

Skaļas ovācijās no saviem skolas-
biedriem izpelnījās divi Aizkraukles 
Mūzikas skolas kora klases dueti - Ka-
rīna Sotnikova un Kerija Aizupiete, 
Artūrs Kancāns un Kristers Krašev-
skis, pedagogi – Natālija Putāne un 

Silvija Tomaševska.
Pētera Barisona Aizkraukles Mū-

zikas skola 13. maijā svinēs 50. gadu 
jubileju, uz kuru ielūgumu Kokneses 
Mūzikas skola jau saņēmusi. Un kā nu 
ne, četri Kokneses mūzikas skolas pe-
dagogi ir Aizkraukles Mūzikas skolas 
absolventi.

Koncerta noslēgumā savu sagata-
voto programmu atskaņoja koncerta 
vaininieki – Kokneses Mūzikas sko-
las vecāko klašu koris. Rudens pusē 
vecāko klašu koris viesojās Rēzeknes 
novada Lendžos, kur sadziedāšanās 
pasākumā “Mana dziesma Latvijai” 
vienojās ap 300 skolēnu no dažādām 
Rēzeknes novada skolām, kā arī vies-
kolektīvi no Rīgas. Pasākums jau no-
tika 5 gadu, un bija patiess prieks tur 
piedalīties, klausīties citu kolektīvu 
sniegumu, parādīt sevi un vienoties 
kopdziesmās. Tie bija kā mazie dzies-
mu svētki! Uz jautājumu vai līdzīgu 
sadziedāšanās pasākumu audzēkņi 

vēlētos Koknesē – atbilde vienbalsīgi 
skanēja – Jā! 

Kokneses Mūzikas skolas koris 
atskaņoja dziesmu programmu, ko ar 
rūpību gatavo, lai godam varētu pēc 
četru gadu pārtraukuma atkal pieda-
līties VI Daugavpils reģiona mūzikas 
skolu koru festivālā – koncertā. Lai 
kora varēšana augtu ir ļoti svarīga 
iespēja redzēt citu skolu kolektīvus, 
apliecināt savu varēšanu un smelties 
jaunu pieredzi no citiem.

Koncerta noslēgumā kopdziesmās 
vienojās abu mūzikas skolu koru dzie-
dātāji. Dziedātās dziesmas ir daļa no 
apgūstamā repertuāra Aizkraukles sa-
darbības novadu dziesmu dienai Aiz-
krauklē, kas notiks šī gada 19. maijā 
Aizkrauklē. 

Kordziedāšanas tradīcijas, tāpat kā 
dejotprasme, vēlme sportot ir jākopj 
ik dienu. Mūsu varēšana neparādī-
sies kampaņveidīgi, īsi pirms dziesmu 
svētkiem, tā jāveido jau tagad, ik gadu. 

Un kas var būt labāks iedrošinājums, 
kā savas varēšanas kopīgs apliecinā-
jums novadā. Mēs taču darām vienu 
darbu – mācām audzēkņiem mīlēt 
dziesmu, audzinām nākošos dziesmu 
svētku dalībniekus, kas neskatoties uz 
pesimistiskajām prognozēm sabiedrī-
bā iespējams nosargās šo tradīciju nā-
kotnē. Jācer, ka šī sadziedāšanās iedro-
šinās novada mūzikas skolotājus nā-
košā gada sadarbībai, lai mēs redzētu 
arī pozitīvās kopā sanākšanas puses, 
ne tikai šķēršļus ieceres realizācijai. 

Paldies Kokneses mūzikas skolas 
direktorei par sarūpētajiem saldu-
miem dziedātājiem un ziediem skolo-
tājiem, paldies kolēģiem par atbalstu 
koncerta organizēšanā, veiksmīgas 
norises nodrošināšanā! Paldies Kok-
neses kultūras nama darbiniekiem! 
Un vislielākais paldies visiem dziedā-
tājiem par ieguldīto darbu dziesmu 
apguvē, koncertmeistarei Ilonai Ma-
kareni un audzēkņu vecākiem!

Mums dziesmiņu Mums dziesmiņu 
nepietrūka!nepietrūka!

Iršu pagasta bibliotēkā ir noslēdzies 

lielais lasīšanas maratons. Gandrīz gadu 

viens pieaugušais un 17 bērni un jaunieši 

lasīja, vērtēja un pārrunāja izlasīto. Grā-

matu vērtējumi elektroniski ir aizpildīti 

un lasīšanas veicināšanas programmas 

dalībniekiem ir gandarījuma sajūta.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja 

Noslēguma pasākuma laikā lasītāji 
ar literāro spēļu palīdzību atsauca at-
miņā grāmatu nosaukumus, autorus 
un galvenos varoņus.  Ar zīmējumu 
izstādi bibliotēkā noslēdzas projekts. 
Pēc tam radošie darbiņi tiek apkopoti 
īpašās ilustrāciju grāmatās. Tās paliek 
bibliotēkas vēsturei.

Man, kā bibliotekārei, ir prieks  par 
saviem lasītājiem. Bērni ir iemācījušies 
būt pacietīgāki, jo projekts ir laikietil-
pīgs, disciplinētāki, ievērojot grāmatu 
nodošanas termiņus un pats galvenais 
izlasīto prot likt lietā, piemēram, raks-
tot pārbaudes darbus dzimtajā valodā 
un nopelnot labus vērtējumus. Vecāko 

klašu skolēni seko jaunumiem, nāk 
uz bibliotēku ar savām idejām, kādas 
grāmatas viņi vēlētos lasīt un redzēt 
bibliotēkas plauktos.

Bērnu lasīt prieku atbalsta pagasta 
pārvalde un katrs programmas dalīb-
nieks pasākuma laikā saņēma blociņu 
un nelielu pārsteiguma balvu.

Noslēdzoties projektam grāmatu 
lasīšana nebeidzas. Bibliotēka sa-
darbojas ar Pērses sākumskolu un 
skolotāji ir secinājuši, ka daļa bērnu 
tomēr lasa par maz. Tāpēc visi bērni 
laipni gaidīti bibliotēkā, jo plauktā 
noteikti ir grāmata, kas, mazo lasītāj, 
gaida tieši tevi.

Iršu pagasta bibliotēkā lasa 
un vērtē 5. martā Rīgā, džudo klubā „Ko-

koro” Bolderājā, notika valsts mē-
roga džudo turnīrs „Kokoro kauss”, 
kurā ar labiem panākumiem startēja 
Bebru pamatskolas skolniece Ketija 
Kmita. Savā vecuma grupā Ketija 
ieguva godpilno 1. vietu. Meitene 
apmeklē džudo nodarbības, kuras 
Bebru pamatskolā jau vairākus ga-

dus vada treneris un viņa tētis Bog-
dans Kmita.

Šī ir Ketijas pirmā zelta medaļa 
valsts mēroga sacensībās. Apsvei-
cam Ketiju ar uzvaru un vēlam tik-
pat veiksmīgi turpināt iesākto!

Sarmīte Rode
Foto no Ketijas Kmitas ģimenes 

arhīva

Bebrēnietei Ketijai Kmitai zelta 
medaļa džudo sacensībās

Dzied Kokneses Mūzikas skolas 
audzēkņi.

Iršu pagasta bibliotēkas čaklākie lasītāji!

Ketija ar 
vecākiem.
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Tik daudz pozitīvu emociju vienā vakarā! Il-

māra Gaiša Kokneses vidusskolā pasākums 

„Dziedi ar skolotāju” kļuvis par gaidītu 

notikumu, kuram ar lielu degsmi gatavojas 

gan skolēni, gan skolotāji. 

Sarmīte Rode

Mārča Briškas foto

23. februārī, pasākuma piektās 
dzimšanas dienas svinībās, viesu lomās 
iejutās skatītāju pārpildītā zāle, uz ska-
tuves bija visatraktīvākā un dejojošā-
kā mūziķu grupa Druvja Andriksona 
vadībā, bet lieliskais muzikālā vakara 
vadītājs - skolas absolvents Jānis Balo-
dis aicināja baudīt priekšnesumus, kuri 
atklāja, cik talantīga ir mūsu jaunā pa-
audze un, cik ļoti viņiem patīk dziedāt 
kopā ar saviem skolotājiem!

„Par tradīciju kļuvušais pasākums 
nav iedomājams bez tā idejas autora 
un iedvesmotāja Druvja Andriksona,” 
sacīja Jānis Balodis, kurš arī vidussko-
las gados muzicējis pieredzes bagātā 
mūziķa grupā un sauc viņu par savu 
skolotāju.

Ar dzīvespriecīgo kompozīciju 
„Saule, sildi” Druvis Andriksons un 
Ģirts Lasmanis atklāja dzimšanas die-
nas koncertu.

Skolotāja Dace Skopāne un Valen-
tīns Glušonoks klausītājus aizveda uz 
„Disnejlendu”, bet improvizētajā ekrā-
nā varēja redzēt, kā līksmo Miki Mau-
sis, ragana un Donalds Daks. Annija 
Strazdiņa bija visjaunākā koncerta da-
lībniece, duetā ar skolotāju Initu Asarīti 
izjusti skanēja viņu dziesma „Lai burvji 

bur”. Skolotājas Ingunas Ozoliņas un 
popgrupu „Sērkociņi” un „Pogainie” 
dziedātā tautasdziesma „Klusat jauni, 
klusat veci” pasākumam piešķīra īpašu 
skanējumu, kas rodams mūsu senču at-
stātajā folkloras mantojumā.

Māris Reinbergs noteikti ir pelnījis 
titulu „Dziedošākais skolas direktors”! 
Vakara gaitā viņš vairākkārt kāpa uz 
skatuves, lai dalītos savā dziedāt priekā. 
Kopā ar Montu Skuju dziesmā „Ave 
Pali” viņi uzbūra tuvojošos pavasa-
ra noskaņu, skatītāji uzgavilēja solo 
dziesmai par Meksikas meiteni - po-
pulārajam skaņdarbam no leģendārās 
grupas „Smokie” repertuāra. „Mākslā 
mēs esam mūžīgi jauni!” – ar atziņām 
bagāts bija Jānis Balodis. Skolotāja Ine-
se Vancāne un Renāte Bojere, attiecīgi 
pielāgojušās dziesmas sižetam, izstās-
tīja mūžseno, bet jauno stāstu „Viena 
tante teica”.

Grupas „Prāta vētra” un „Musiqq” 
kopīgo dziesmu „Debesis iekrita tevī” 
pārliecinoši nodziedāja pašmāju duets: 
skolotāja Ingrīda Frīdenberga un Jānis 
Bots. Kurš gan nav dzirdējis bērniem 
veltīto dziesmiņu „Dipu, dapu lācis 
nāk!”? Bet kā šajā dziesmā improvizēja 
dzimšanas dienas svinētāji Dace Sko-
pāne, Inguna Kalniņa, Sandra Māliņa 
un Ivars Māliņš visi redzēja un dzirdēja 
pirmo reizi! Arī skolotājai Inesesi Van-
cānei un viņas klases skolēniem lieliski 
izdevās kopīgais priekšnesums.

Piektajā dzimšanas dienas ballītē 
dziesmas skanēja latviešu un angļu va-
lodā, bet skolotāja Sarmīte Stepe, Ingus 

Pugačovs un Alvis Voitkunskis, skatī-
tāju aplausu pavadījumā, savu jautro 
dziesmiņu nodziedāja vāciski.

Skolotājas Evitas Užules un Ģir-
ta Lasmaņa izpildītais „Lāčplēša un 
Laimdotas duets” no rokoperas „Lā-
čplēsis” noteikti kļuva par jubilejas va-
kara favorītdziesmu. Klausītājus tik ļoti 
saviļņoja viņu dziedājums, ka tas bija 
jāatkārto vēlreiz! „Ģirts ir radīts mūzi-
kai un skatuvei!” – ar sajūsmu atzina 
pasākuma vērotāji. Šajā vakarā viņš gan 
dziedāja, gan spēlēja ģitāru, liekot lietā 
arī savas aktieriskās dotības.

Roberta Gobziņa savulaik populā-

ro dziesmu „Trakais purva āzis” jaunās 
skaņās kā mazu šovu nospēlēja skolotā-
ja Sandra Māliņa un Alvis Voitkunskis. 
Un arī šo azartisko numuru skatītāji 
lūdza nospēlēt vēl vienu reizi! „Mūsu 
skola ir kā viena liela ģimene!” – ar 
gandarījumu atzina Jānis Balodis. Šo 
ģimenisko gaisotni dziesmu mīļotāji 
sajuta skolotājas Ingrīdas Frīdenbergas 
un Alises Putniņas liriskajā duetā „Dā-
vāja Māriņa”.

„Dziedi ar skolotāju” dzimšanas 
dienas svinībās ciemojās arī skolas ab-
solventes Eva Andriksone un Solveiga 
Vikšere ar muzikālo sveicienu – Zig-

māra Liepiņa dziesmu „Tai pilsētā”.
Skolas direktora Māra Reinberga 

dziedātais grupas „Līvi” hīts „Piedod 
man” pasākuma noslēgumā kļuva 
par kopdziesmu, uz skatuves pulcējot 
visus koncerta dalībniekus. Vissirs-
nīgākie pateicības vārdi un klātesošo 
aplausi tika veltīti Druvim Andrikso-
nam – mūzikas pedagogam pēc sirds 
aicinājuma. Bet greznajā jubilejas tor-
tē staroja piecas svecītes un izskanēja 
vēlējums, lai pasākums „Dziedi ar 
skolotāju” kļūst par novada mēroga 
pasākumu, kopā sasaucot visus dzies-
mas draugus!

„Dziedi ar skolotāju” piektā dzimšanas diena!

Visiem skolēniem Kokneses 

internātpamatskolas – attīstības 

centrā, kuri piedalās skolas 

izteiksmīgās runas konkursos, ir 

pazīstams Lažas vārds. 

Aija Kārkliņa,

Valodas un mākslas MK vadītāja

Tas saistās ar skaisti pavadītu lai-
ku, pazīstamu Latvijas mākslinieku 
satikšanu, atkalredzēšanos ar citu 
skolu bērniem, sevis parādīšanu ru-
nas mākslā uz skatuves. Kā tikt uz La-
žas skolu? Vienkārši – jāuzvar skolas 
izteiksmīgās runas konkursā.

17. februārī skolu pārstāvēt piec-
padsmitajā speciālo skolu izteiksmī-
gās runas konkursā “Valodiņa 2017” 
Lažā devās Beāte Avotiņa, runājot 
dzejoli M. Čaklais “Māja”, Elīna Ne-
svate, skandējot Ārijas Elksnes dzejo-
li “Dzejolis par dzimtenes skaistumu”, 
Sandis Salenieks, uzstājoties ar M. 
Cielēnas dzejoli “Maizes saldums”. 
Šogad konkursā piedalījās 26 skolas 
ar 78 bērnu priekšnesumiem. Kon-
kursa atklāšanā Lažas speciālās in-
ternātpamatskolas direktors  Linards 
Tiļugs atzīmēja, ka šis ir vislielākais 
dalībnieku skaits konkursa pastāvē-
šanas laikā. 

Katra konkursanta uzstāšanos 
vērtēja žūrija, izsakot punktus rozā 
sirsniņās. Žūrijā bija pazīstamais 
latviešu dziedātājs Ivo Fomins, kurš 
pasākuma noslēgumā kopā ar Lažas 
skolas pedagogiem sniedza mazu 
koncertu. Koncertu, kurā varēja 
dziedāt līdzi ikviens, ko arī klāteso-
šie darīja. Žūrija par dalību konkur-
sā apbalvoja katru skolu, katru sko-
lēnu. Konkursanti bez savas skolas 
sarūpētajām dāvanām saņēma arī 
piemiņas veltes no Lažas speciālās 
internātpamatskolas. Noguruši, bet 
ar cerību atgriezties, mēs devāmies 
atpakaļceļā.

Izteiksmīgās runas konkurss 
“Valodiņa 2017”

Griežas laika rats, saulīte ceļas arvien 

augstāk. Laikā, kad īsās ziemas dienas 

sāk stiepties garumā un laiks kļūst pava-

sarīgāks, latvieši svin Meteņus. 

Daina Logina,

Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra

sociālo zinību skolotāja

Meteņi ir ienākuši arī mūsu sko-
lā. Tie palīdzēs skolēniem iepazīt 
gadskārtu svētku būtību, ļaus radoši 
izspēlēt svētku norises, gūt jaunas ie-
maņas un zināšanas. 

Tradicionāli Meteņiem ir pare-
dzēta tikai viena svinību diena. To-
mēr ar tiem saistītās izdarības sākās 
jau dienu iepriekš – Meteņu vakarā, 
bērni gatavoja Meteņmielastu – cepa 
pīrāgus, vārīja pupas, zirņus un dari-
nāja budēļu maskas. Šīs darbošanās ir 
saistītas ar Meteņu gaidīšanu.

 Meteņu svinības sākās ar vienu 
no svarīgākajām Meteņdienas tradī-
cijām - pārģērbšanos un maskošanos. 

Uzvilkuši maskas, dziedādami, 
dejojami, budēļi sataisīja kārtīgu Me-
teņu troksni, lai aizbaidītu no skolas 

prom visus mošķus, visas pa ziemu 
sakrājušās nedienas, grūtumus, no-
gurumu, miegainību, slinkumu un 
visu, visu, kas traucētu ar abām kā-
jām ielēkt priecīgajā pavasarī. Uh – 
cik tagad labi!

Ļoti interesantas izvērtās Me-
teņdienas rotaļas, jautrības stafetes, 
kurās bērni mācījās sadarboties, 
saprasties un palīdzēt viens otram. 
Dzinām ar nūjām kurmjus, lai tie 
vasarā nenāktu un neizcilātu dārzus. 
Skrējām un lielījāmies, lielījāmies no 
visas sirds – un tas nemaz nebija tik 
vienkārši, lai būtu auglīga vasara, lai 
augtu gari lini, lai viss mums izdotos! 
Labai veselībai lēcām krusta skalus. 

Metenim laikam patika, ka to 
daudzināja, jo dāsni pār budēļu gal-
vām nolija konfekšu lietus.

Pateicamies Meteņbērniem un 
pasākuma organizatoriem, kas mēģi-
na iedzīvināt un saglabāt mūsu tau-
tas tradīcijas, jo tie ir mūsu, latviešu, 
mūsu tautas svētki! Un neviens cits 
bez mums viņus nesvinēs! Neviens 
cits mūsu tradīcijas nespēs izprast un 
saglabāt tik labi, kā mēs to varam! 

Meteņdienas pasākums 
„Vizu, vizu, Metenīti”

Atmiņu stāsti vēstures stundās
21. martā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un 23. martā Bebru pamatskolā vēstures 
stundās ar skolēniem divās vēstures stundās tiksies Kokneses novada politiski represēto 
nodaļas biedri. Atmiņu stāstos ieklausīsies 4. – 6. un 7. – 9. klašu skolēni.

„Dziedi ar skolotāju” kuplā dalībnieku saime.

Konkursa dalībnieki 
Sandis Salenieks, 

Beāte Avotiņa, Elīna 
Nesvate.

Svinēsim Meteņus Svinēsim Meteņus 
katru gadu!katru gadu!
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Tēvu diena
Februāra nogalē, kad Bebru pa-

matskolā tradicionāli viesojas bērnu 
tēvi, visi kopā atskatījāmies uz 2017. 
gada divos pirmajos mēnešos padarī-
to. Veiksmes un sasniegumi izveidoja 
vērtīgu dāvanu vienmēr laipni gai-
dītajiem viesiem. Raits, labestīgs un 
humora pilns bija stundu ilgais svētku 
koncerts (vadītāja A. Romanovska), 
kurā savu deju soli atrādīja gan sā-
kumskolas, gan pamatskolas dejotāju 
kolektīvs (vadītāja L. Antoneviča). 
Dejas mijās ar izcilām skolēnu skatu-
ves runām, no kurām vairākām temats 
bija “Mans tētis”.

Koncerta nobeigumā visus klāt-
esošos patīkami pārsteidza un uz-
jautrināja muzikālā teātra (vadītāja 
skolotāja Dz. Sniedze) izrāde – krievu 
tautas pasaka par rāceni mūsdienu 
versijā. Pēc koncerta ciemiņi darbo-
jās paši: gan radoši, gan atjautīgi. Pie 
kafi jas tases kopā ar pedagogiem tika 
noklausīta interešu izglītības iestādes 
“Laimes kalve” sociālās pedagoģes 
Solvitas Pekstiņas lekcija par izglītības 
kāpnēm, saskarsmi un mācību moti-
vāciju. Uzskatāmi, veiksmīgi uzturēta 
dialoga formā tika iegūta pieredze, kā 
motivēt bērnus mācīties, krāt zināša-
nas. Būt (spēlēt lomu), pieder, darīt – 3 
atslēgas vārdi, kas ielāgojami un īste-
nojami, lai bērns dzīvē iegūtu to, ko 
šodien vēlas, lai viņam dzīvē piederētu 

(māju, medaļu, mašīnu).
Skolas direktore L. Degtjareva vie-

sus iepazīstināja ar skolas attīstības 
prioritātēm, ar mācību un audzināša-
nas darba rezultātiem.

Konkursi, olimpiādes, 
sacensības

Šī mācību gada 2. semestrī jau no-
tikušas vairākas starpnovadu mācību 
priekšmetu olimpiādes. Latviešu valo-
das olimpiādē Pļaviņās 2. vietu izcīnī-
jusi 8. klases skolniece Linda Saldava. 
Viņa arī angļu valodas starpnovadu 
olimpiādē ieguva 2. vietu un iespēju 
cīnīties 3. posma olimpiādē reģionā. 
Skolotāja Dz. Žmuidene palīdz skol-
niecei sagatavoties jaunajiem spēku 
pārbaudījumiem. 8. klases skolēns 
Rendijs Šerna no starpnovadu angļu 
valodas olimpiādes atgriezās ar atzinī-
bu. Gan sākumskolas, gan pamatskolas 
skolēni nopietni gatavojās starpnovadu 
skatuves runas konkursam, no kura 14. 
februārī atveda vairākas uzvaras. Savā 
vecuma grupā 1. vietas ieguva 3. klases 
skolnieks Edvards Mozga (skolotāja 
Dz. Karlsone) un 4. klases skolniece 
K. Kondrāte (skolotāja Dz. Sniedze). 
Katei Kondrātei jāgatavojas dalībai re-
ģiona konkursā. 3. vietu skatuves runas 
sacensībās izcīnīja 6. klases skolniece 
Madara Luste ((skolotāja L. Šmite).

Divas uzvaras mums izcīnītas arī 
sportā. Reģiona volejbola sacensībās 

meiteņu komandai 3. vieta, un 
reģionālajās sacensībās tautas 
bumbā arī iegūta 3. vieta. Spor-
ta skolotāja J. Čerņauska par 
sasniegto ir gandarīta, jo kon-
kurence bija ļoti liela, komandu 
daudz.

Jau norisinājies mūsu sko-
las un tēlnieka V. Jākobsona 
muzeja kopīgi rīkotais, nu jau 
tradicionālais konkurss “Mans 
lepnums – Bebru pagasts  Šogad 
savu izdomu, oriģinalitāti varēja 
izpaust aplikācijās.

Ēnu diena
Bebru pamatskolā 15. februārī 

mācību stundās piedalījās mazāk sko-
lēnu nekā ikdienā, jo daudzi šajā dienā 
“pielaikoja” sev kādu no noskatītajām 
profesijām. Par Ēnu dienā iegūto gan-
darīta ir sociālo zinību skolotāja A. 
Romanovska, jo visi skolēni, kuri ēno-
ja, to darīja ar interesi un atbildības sa-
jūtu. 26 skolēni ne tikai sakārtoja Ēnu 
dienas nepieciešamo dokumentāciju, 
bet veidoja prezentācijas par paveikto, 
sociālo zinību stundās par saviem iegu-
vumiem informēja pārējos, atbildēja uz 
jautājumiem. Prieks, ka lielam ēnotāju 
skaitam atvērtas bija Bebru pagasta ies-
tādes: pagasta bibliotēka, pirmsskolas 
iestāde “Bitīte”. Skolēni par ēnošanas 
vietām bija izvēlējušies arī z/s “Pilslejas”, 
Kokneses novada domi, uzņēmumu 

“Svētku mode”, Aiz-
kraukles 55. Ze-
messargu bataljonu, 
uzņēmumu “Pallogs”, 
Kokneses sakaru no-
daļu, “Piena loģistika” 
Valmierā. Tika iepa-
zītas šādas profesijas: 
pirmsskolas izglītības 
iestādes audzinātājs, 
medmāsa, bibliotekārs, 
kultūras pasākumu or-
ganizētājs, muzeja krājumu glabātājs, 
vetārsts, koka apstrādes speciālists, 
jaunsargu instruktors, policists, angļu 
valodas skolotājs, ganāmpulka mene-
džeris, šuvēja, pasta darbinieks-opera-
tors, specializētā autotransporta šoferis.

8. un 9. klase  atgriezusies no iz-
stādes “Skola 2017”. Visas pamatskolas 

klases arī ziemā bijušas mācī-
bu ekskursijās. Kopā ar klasi izbaudīti 
ziemas prieki, ko sagādāja kalnu un 
distanču slēpošana, sniega skulptūru 
veidošana skolas pagalmā.

Secinājums ir viens - jo vairāk da-
rām, jo vairāk paspējam un iegūstam.

Bebru pamatskolas informācija,
Dz. Sniedzes foto

No Latgales sprigana meitēna līdz Rīgas 

dāmai, bet tagad koknesietei, kura ar savu 

vaļasprieku pārsteidz un iedvesmo citus! 

Lonija Broka ir 78 gadus jauna  un enerģis-

ka kundze, kura jau piecus gadus liek lietā 

savas fotogrāfes dotības un veido klipus, 

kuri skatāmi populārākajā video vietnē 

Youtube. Vēl viņa ar savu auto dodas brau-

cienos uz Rīgu, katru dienu iet pastaigā 

pa dabas taku un gaida brīdi, kad virs 

Daugavas debesīs būs vissārtākie mākoņi. 

Dzīvespriecīgo kundzi jūs noteikti varat 

satikt kāda kultūras pasākumā, Kokneses 

pagasta bibliotēkā vai Radošajā mājā.

Sarmīte Rode

Iepazīstoties ar Lonijas kundzi, ir 
pilnīgi skaidrs, arī par viņas dzīvi varē-
tu uzņemt fi lmu un viņai, kā režisorei, 
tas izdotos vislabāk. Ciemojoties viņas 
mājīgajā dzīvoklī Indrānu ielā 2, laiks 
pasteidzas nemanot, bet runāties gribē-
tos vēl un vēl! 

Bērnība dievnama 
sienās

Lūk, viens no pirmajiem bērnības 
kadriem, ko stāsta viņa: „Esmu dzimu-

si Balvos 1939. 
gada 19. augustā 
mācītāja kalpo-
tāju mājiņa, kur 
dzīvoja mani ve-
cāki un vecmā-
miņa, kura arī 
mani sagaidīja 
ienākam pasau-
lē. Viņa bija Bal-
vu luterāņu baz-
nīcas zvaniķe un 
uzkopa telpas. 
Manas dzīves 
pirmie seši gadi 
saistās ar dzīvi 
dievnamā.  Kara 

beigās vācieši atkāpjoties nodedzināja 
visas mājas uz mūsu ielas. Palikām bez 
pajumtes, tēvs vēl nebija atgriezies no 
kara. Dzīvojām baznīcā, vienā pusē altā-
rim bija mācītāja istaba, otrā ģērbkam-
baris, kur apmetāmies mēs. Ar vecmā-
miņu dievkalpojumos sēdējām pirmajā 
rindā un es no galvas zināju visas Dieva 
dziesmas. Kad no kara pārnāca tēvs, 
mamma izlasīja avīzē, ka Strenču psi-
honeiroloģiskajā slimnīcai nepieciešams 
laukstrādnieks un virtuves strādniece. 
Tā ar zirdziņu pārcēlāmies uz jauno dzī-
vesvietu. Tur strādnieku mājā dabūjām 
vienu istabu ar kopēju ķēķi. Uz pirmo 
skolas dienu mamma notamborēja tar-
biņu un ielika kartona pamatu – tā bija 
mana skolas soma, bet kaimiņi aizlienē-
ja spalvas kātu.”

Tautastērpā uz 
Valmieras teātra 
skatuves

Pēc Strenču septiņgadīgas skolas 
beigšanas tēvs vedis meitu skoloties uz 
Valmieras vidusskolu, zirga ratos līdzi 
bijis arī ar sienu piepildīts cisu maiss. 
Pilsēta pie Gaujas Lonijai ļoti patikusi. 

„Es biju liela aktīviste. Ar skolas kori 
mēs, meitenes tautu tērpos,  dziedājām 
uz Valmieras teātra skatuves. Šo kon-
certu režisēja pats Pēteris Lūcis. Bet par 
mammas doto pusdienu naudu skrēju 
uz otru pilsētas galu skatīties ķinīti. Pā-
rējās meitenes mani gaidīja, lai atstāstu 
redzētās fi lmas saturu. 

Tā kā mani bērnības gadi pagāja 
„trakā vietā”, neko citu par medicīnas 
darbiniekiem nebiju redzējusi. Slim-
nīcā man bija viena jauka draudzene, 
kura strādāja par  laboranti. Varbūt 
tāpēc pēc vidusskolas izlēmu mācīties 
Stradiņa medicīnas skolā par feldšeri 
– laboranti. Vēl mācību laikā ar kursa 
biedreni sākām strādāt Tuberkulozes 
un plaušu slimību centrā, kur arī abas 
šajā vienīgajā darbavietā nostrādājām 
50 gadus.”

Rīgas dzīvē
Kad pirmās lielās mīlestības sirds-

sāpes bija jau pārciestas un visai dzīvei 
saņemta mācība, ka tie puiši, kuri pā-
rāk skaisti runā, to pašu runā arī citām, 
Lonija tā dēvētajā „būvīšu” deju klu-
biņā satiek savu īsto – staltu jaunekli, 
kurš jau atnācis no dienesta un studē 
elektroenerģijas fakultātē otrajā kursā. 
„1960. gadā apprecējāmies, piedzima 
dēls. Nolēmu, ka arī man ir jāturpina 
mācīties, savādāk vīram nebūs ar mani 
par ko runāt un viņš aizies pie citas. 
Iestājos neklātienē toreizējā Latvijas 
Valsts universitātē bioloģijas fakultā-
tē. Studijas tuvojās nobeigumam, kad 
piedzima meitiņa. Tajā laikā dzīvojām 
pie vīramātes kā komūnā 13 cilvēki, bet 
visi labi satikām,” par šiem dzīves kad-
riem stāsta Lonija. Ar laiku ģimene tiek 
pie sava kooperatīvā dzīvokļa un dārza 
mājas netālu no Lonijas darbavietas 
Sauriešos. „Vīrs, būdams teorētiķis, 
pasniedzējs RTU, pats saviem spēkiem 

uzcēla šo māju, abi iekopām skaistu 
dārzu. Viņš neprata sevi pasaudzēt, 
par daudz sevi izsmēla darbā. 53 gadu 
vecumā, sēžot zem ziedošiem kokiem 
mūsu dārzā, vīram neizturēja sirds. 
Kopā mums bija atvēlēti skaisti 25 gadi. 
Priecājos par mūsu bērniem: dēls ir 
ārsts, bet meita inženiere – ekonomiste. 
Man ir pieci mazbērni un četri maz-
mazbērniņi,” atklāj viņa. 

Sludinājums: 
"Protu cept pīrāgus!

„Trīs gadus vēlāk ieliku avīzē ie-
pazīšanās sludinājumu, ka protu cept 
pīrāgus. Man atsaucās koknesietis Ni-
kodems Broks, arī atraitnis. Sākām ap-
mainīties vēstulēm, bet lai piezvanītu, 
saruna bija jāpiesaka centrālei un tas 
Nikam bija liels pārbaudījums. Otrajā 
tikšanās reizē es viņu nevarēju sagaidīt 
Kokneses dzelzceļa stacijā. Es mēdzu 
braukt ar savu moskviču, bet šoreiz 
biju paļāvusies uz vilcienu. Izrādās, 
Nikodems bija kritis un salauzis kāju, 
kaimiņš viņu no lauku mājām atveda 
pēc pāris stundām.  Viņš Koknesē bija 
pazīstams kā puķu audzētājs. Pēc pāris 
gadu draudzības, 1996. gadā, appre-
cējāmies un aizbraucām ceļojumā uz 
Čehiju. Bet tā īsti ceļot sāku 2012. gadā 
pēc aiziešanas pensijā. Esmu pabijusi 
Vācijā, Francijā, Spānijā un daudzās 
citās zemēs. Uz to valsti, kurp braucu, 
centos iemācīties vismaz sarunvalodu. 
Ceļojumu iespaidi un skaistie dabas 
skati krājās fotogrāfi jās. Fotoaparāts 
man ir bijis kopš jaunības, esmu pati arī 
attīstījusi fotogrāfi jas. Apskatot pasauli,  
radās doma sākt veidot klipiņus. Bet 
kā to darīt? Vispirms man konsultāci-
ju sniedza vietējā veikaliņa īpašnieks, 
pēc tam vēl šo metodi apgūt pamācīja 
dēls. Šobrīd  man ir 314 klipi, kurus var 
aplūkot Youtube. Visvairāk klipa vei-

došanas procesā man patīk izvēlēties 
mūziku,” teic ar radošu garu apveltītā 
kundze. Pirms gada mūžībā aizgāja vi-
ņas Nikodems. Šis gads ir bijis klusāks 
un pārdomām bagāts. Lonijas kundze 
ir bieža bibliotēkas apmeklētāja, viņa 
pieraksta izlasītās grāmatas un tuvākās 
atziņas no tām. Viņa katram ieteiktu iz-
lasīt Robina Šarmas „Izcilības stundu”. 

Kokneses 
popularizētāja

Dzīve rit uz priekšu, un jāmēģina 
ik brīdi nodzīvot piepildīti  - ir pārlieci-
nāta viņa. Koknese ir Lonijas kundzes 
ziemas mītnes zeme, bet kad modīsies 
zeme, viņa iedarbinās savu pirms as-
toņiem gadiem nopirkto Škodu, saliks 
tajā pa ziemu saaudzētos stādiņus un 
dosies uz savu Sauriešu dārzu.

Gribas ņipro kundzi uzslavēt par 
operativitāti atspoguļojot dažādus kul-
tūras pasākumus. Pēc senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” rīkotās 8. marta modes ska-
tes jau nākamajā dienā interneta vietnē 
bija skatāms viņas klips „Defi le”. 

Starp daudzajiem klipiem labi pa-
manāmi tie, kuros iemūžināta Kokne-
ses daba, ziedoši dārzi, viņas un drau-
gu lolotās puķes. Ir bijuši gadījumi, ka 
ziedu audzētāji ir palūguši viņai nofo-
tografēt izaudzēto skaistumu un izvei-
dot klipu. Savukārt klips „Cietā sirds” ir 
stāsts par Lonijas kundzes amarilli no 
pumpura līdz krāšņajam ziedam.

Bet 20  000 skatītājus visvairāk ir 
uzrunājis klips „Melnā vārna”. „Gāju 
pastaigā pa dabas taku un pēkšņi ceļā 
stāv melna vārna un nopietni skatās 
acīs. Nu, gatavā aktrise! Tā arī viņa ļā-
vās foto sesijai!” – stāsta dabas mīļotā-
ja, kurai visvairāk patīk sārtie mākoņi 
virs Daugavas. „Kad ir mākoņi, mājās 
nevaru sēdēt, ņemu fotoaparātu un eju 
dzīvē!”

Atskats uz paveikto Bebru pamatskolāAtskats uz paveikto Bebru pamatskolā

Pasaka par rāceni Pasaka par rāceni 
mūsdienu versijā.mūsdienu versijā.

Tēti darbojas radoši un atjautīgi!
Tēti darbojas radoši un atjautīgi!

Pati savas dzīves režisorePati savas dzīves režisore

Lonijas kundze pastaigā Lonijas kundze pastaigā 
Kokneses pilsdrupās.Kokneses pilsdrupās.
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Tikšanās reizē 1. martā iztirzājām fi -

nanšu pratības tematiku un uzzinājām 

daudz jauna un noderīga.

Zenta Bērziņa,

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja

Mūsu grāmatveži stāstīja par 
darba dzīves pienākumiem un šodie-
nu. Pensionāra bilances noteicošais 
faktors ir pensijas lielums, veselības 
stāvoklis un izdzīvošanas prasmes. 
Kopsavilkums: pirmkārt tiek nomak-
sāti visi maksājumi - par elektrību, 
mobilo tālruni, komunālajiem pakal-
pojumiem un medikamentiem. Atli-
kums pēc vajadzību saraksta – pārti-
kas un apģērba iegādei, tiek atlicināts 
kultūras pasākumiem, uzkrājumam 
nenoskārstai vajadzībai. Seniori rūpī-
gi seko veikalu atlaižu sistēmai. Īpa-
ša kategorija ir dārznieki, kas saražo 
daļu pārtikas sev un savai ģimenei. 
Tāpat tie, kas pielieto savu pieredzi 
ģimenes budžeta plānošanā.

Šī gada mūsu augs ir parastais sī-
pols (Allium cepa L). Latvijas vietējie 
sīpoli - saukti par ziemas sīpoliem vai 
vietējem kartupeļsīpoliem ir ļoti seni 

dārzeņi Baltijas zonā. Tie atceļojuši 
no Sibīrijas, Tālajiem austrumiem, 
Kaukāza,Vidusāzijas. Pasaulē pazīs-
tamas 600 sīpolu sugas, bet pārtikai 
kultivē tikai sešas. Botāniķu klasifi -
kācijā sīpols ir pazemes pumpurs, kas 
sastāv no sīpola pamatnes (saknīšu 
zona), sulīgām lapu pārveidnēm (at-
karībā no šķirnes tās var būt baltas, 
rozā, sarkanīgas), kuru žāklēs atrodas 
vairāki augšanas pumpuri un sausās 
zvīņlapas vai sīpola miziņas (atkarībā 
no šķirnes - dzeltenas, baltas, sarka-
nas).

Zigrīda Garkakle bija sagatavojusi 
lekciju par sīpoliem ar dažādu sīpolu 
šķirņu paraugiem un nelielos kon-
teineros izaudzētiem lokiem. Ziemas 
apstākļos lokus var viegli izaudzēt 
uz jebkuras virtuves loga palodzes. 
Atjaunojām zināšanas par daudzga-
dīgajiem ziemas sīpoliem - Lielloku 
sīpoliem, Sīkloku sīpoliem (maurlo-
ki), Daudzposmu un Nokaru (platla-
pu) sīpoliem. Emerita Kļaviņa iepa-
zīstināja ar dekoratīvajiem sīpoliem, 
Marta Bremze ziņoja par labākajām 
parasto sīpolu šķirnēm, Genoveva 

Ondzule bija atradusi „Ievas padomu 
avīzē” aprakstu, kā labāk iegūt kvali-
tatīvus lokus mājās, bet Vija Bojāre 
mūs cienāja ar sīpolu ievārījumu. 
Senajos laikos Krievijā sīpoli bija na-
badzīgo ļaužu ēdiens. Sīpoli, rupjmai-
ze, sāls, ūdens ar eļļu bija zemnieku 
ēdiens. Ivana Bargā laikā iecienīts 
ēdiens bija ceptas aknas ar sīpoliem, 
vēlāk arī bajāri ēduši zivju ikrus ar sī-
poliem. Sīpolus uzskatīja par ārstnie-
cības līdzekli, kas pasargā un izārstē 
no visām slimībām. Lauku mājās to 
virtenes kāra pie griestiem, lai tie „uz-
sūktu” visas slimības. Viduslaiku me-
dicīnā ar tiem ārstēja apsaldējumus, 
sīpolu sula ar medu bija zāles pret 
klepu. Sīpoli šodien, tāpat kā senāk, 
uzlabo ēdiena garšu un nav zaudējuši 
savas ārstnieciskās īpašības. Uztura 
speciālisti iesaka cilvēkam patērēt 
gada laikā 10 kg sīpolu. Mājas virtu-
vē sīpolu virtenes rada īpašu, veselīga 
mājīguma sajūtu, iespējams, šie paze-
mes pumpuri uzsūc visas negācijas.  

Lai būtu līdzsvars starp augu un 
dzīvnieku valsti, par gada putnu tika 
izvēlēta Gaiļa sieva - Vista.

Senioru klubiņā „Pīlādzītis” mācās 
fi nanšu pratību

28. februārī Kokneses kultūras 
namā Valsts asinsdonoru centra 
(VADC) rīkotajā donoru dienā asi-
nis ziedoja 45 Kokneses novada ie-
dzīvotāji. VADC informē, ka asinis 
ziedot bija ieradušies 57 iedzīvotāji, 
bet 12 cilvēkiem šī iespēja tika at-
teikta zemā hemoglobīna līmeņa un 
citu veselības problēmu dēļ. Donors 
nedrīkst ziedot asinis, ja ir zems he-
moglobīna līmenis, jo pretējā gadī-
jumā tas samazinātos vēl vairāk, kā 
arī sagatavotā eritrocītu masa cilvē-
ka organismā nespētu pildīt savas 
funkcijas. Pirmo reizi asinis ziedoja 

4 jaunie donori.
Valsts asinsdonoru centrs pa-

teicas par atsaucību Kokneses 
novada donoriem un par viesmī-
līgo uzņemšanu Latvijas Sarkanā 
Krusta (LSK) Aizkraukles komi-
tejas Kokneses nodaļas čaklajiem 
palīgiem: Līvai Skābarniecei, Lībai 
Zukulei, Dzidrai Ķīlei un Klintai 
Apinei. 

Par atbalstu donoru kustībā 
2016. gadā Kokneses novada dome 
ir saņēmusi Valsts asinsdonoru cen-
tra Pateicības rakstu.

Lības Zukules foto

Paldies Kokneses novada 
donoriem!

Lauku atbalsta dienests 27.februārī 
ir apstiprinājis Kokneses novada domes 
projektu „Kokneses novada grants 
ceļu pārbūve un izbūve, 1.kārta”, kas 
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai Lauku attīs-
tības programmas pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros. Pasākumā tiek 
atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez 
cietā seguma būvniecība vai pārbūve. 
Pieejamā kvota Kokneses novadam ir 
EUR 800 000,00, kas izmantojama līdz 
2019.gada 1.decembrim. Kvotu plānots 
izmantot trijās ceļu pārbūves kārtās.

Kopš 2016.gada novembra ir uz-
sākti pirmās kārtas būvdarbi pie di-
viem no  projektā ietvertajiem ceļu 
posmiem: Līdums – Auliciems un Bi-
dēgi – Auliciems.  Pēc ofi ciālā lēmuma 
saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta 
martā tiks uzsākti pārbūves darbi pā-
rējos ceļu posmos -  Bebru pagasta ceļi 
Domēni-Vēži (1.54 km), Rudzīši-Jaun-
dzērvēni (1.09 km), Rožkalni - Birzes 
(0.56 km), Riemeri-Vijas (0.8 km), Tu-
piešēni-Kroglejas (1.82 km), Iršu pa-
gasta ceļi  Slapsiles-Vilkāres (3.57 km) 
un Vilkāres-Pamati (1.42 km). Darbus 
veic SIA “Krustpils”, būvuzraudzību 
nodrošina AS “Ceļu inženieri”. Projek-
ta pirmajā kārtā plānots veikt desmit 
ceļu posmu pārbūvi 16,22 km garumā 
un viena ceļa posma izbūvi 0,30 km 
garumā.  Pirmās kārtas ceļu pārbūve 
un izbūve tiks īstenota līdz 2017.gada 
31.oktobrim.  

Projekta mērķis ir veicināt apdzī-

votības saglabāšanos un pašvaldību 
ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri 
nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecis-
ko ražošanu saistītām darbībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 
463  094,95 eiro, ko veido Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) fi nansējums 416  785,45 
eiro apmērā  un  Kokneses novada do-
mes līdzfi nansējums - 46 309,50 eiro. 

Šobrīd apkopotajā pašvaldības 
grants ceļu sarakstā iekļauto pārbūvē-
jamo un no jauna izbūvējamo ceļa pos-
mu kopgarums ir 24.39 km (Bebru pa-
gastā 9.29 km, Kokneses pagastā 8.11 
km un Iršu pagastā 6.99 km). Ceļi sa-
rindoti prioritārā secībā, izvērtējot tos 
pēc 2015.gada septembrī domes sēdē 
apstiprinātajiem ceļu atlases kritērijiem 
(uzņēmēju skaits, lauksaimniecības 
zemju platības, dzīvojamo māju skaits, 
skolēnu maršruts (ir/nav) u.c.). 

Prioritāri pārbūvējamo pašvaldī-
bas grants ceļu saraksts (iekavās pie 
katra ceļa pārbūvējamā ceļa posma 
garums, atrašanās vieta):

1. Bidēgi-Auliciems (Kokneses pa-
gasts, 4.74 km)

2. Domēni-Vēži (Bebru pagasts, 
1.54 km)

3. Rudzīši-Jaundzērvēni (Bebru 
pagasts, 1.09 km)

4. Jirjeni-Melderi (Iršu pagasts, 2.0 
km)

5. Rožkalni-Birzes (Bebru pagasts, 
0.56 km)

6. Riemeri-Vijas (Bebru pagasts, 
0.8 km)

7. Slapsiles-Vilkāres (Iršu pagasts, 
3.57 km)

8. Līdums-Auliciems  (Kokneses 
pagasts, 1.1 km)

9. Jaunceltnes-Šļakāni (Bebru pa-
gasts, 0.9 km)

10. Ausmas-Beņķi-Vilkāres (Griķī-
ši-Beņķi) (Bebru pagasts, 0.7 km)

11. Tupiešēni-Kroglejas (Bebru pa-
gasts, 1.82 km)

12. Vilkāres-Pamati (Iršu pagasts, 
1.42 km)

13. Spīdolas-Ūsiņi (Kokneses pa-
gasts, 0.72 km)

14. Bormaņi-Upeslīči + posms 
Upeslīči-Kastaņkalni (Kokneses pa-
gasts, 0.75 km)

15. Blankas-Zemgaļi (Griķīši-Oši) 
(Bebru pagasts, 1.2 km)

16. Blankas-Mucenieki (Bebru pa-
gasts, 0.68 km)

17. Mazvecsviļi-Aizelkšņi (Kokne-
ses pagasts, 0.8 km)

Par ELFLA: http://ec.europa.
eu/agr icu lture/r ura l -de velop-
ment-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne,

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Pašvaldība uzsāk īstenot novada grants 
ceļu pārbūvi

Projekts „Sporta infrastruktū-
ras uzlabošana Kokneses novadā” 
īstenots ar mērķi veicināt Kokne-
ses novada iedzīvotāju iesaistīša-
nos sporta aktivitātēs, sakārtojot 
sporta infrastruktūru. Projektā ir 
iegādāti trenažieri, volejbola in-
ventārs un aprīkojums pludmales 
volejbola laukuma labiekārtošanai. 

Projektu īsteno biedrība „Kokne-
ses sporta veterānu klubs”.

Projekta iesniegums sagata-
vots un 2016.gadā guvis atbalstu 
vietējās rīcības grupas biedrības 
„Aizkraukles rajona partnerība” 
sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģijas 2014.—2020.gadam 
izsludinātajā konkursā. Projekts 

īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.—2020.gadam 
pasākumā „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai finansējumu un Kokneses 
novada domes līdzfinansējumu. 
Valsts un Eiropas Savienības atbal-

sta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-

pas Komisijas tīmekļa vietnē.
Vairāk informācijas par atbal-

sta saņemšanas nosacījumiem Aiz-
kraukles rajona partnerība mājas 
lapā.

Kokneses sporta centram jauni trenažieri un volejbola inventārs

Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra ir apstiprinājusi Kokneses 
novada domes iesniegto projektu 
“Koknese – veselīgākā vide visiem” 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamī-
bu veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pakalpojumiem, 
jo īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem”  9.2.4.2.pasākuma 
“Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei” ietvaros. 

Projekta "Koknese-veselīgākā 
vide visiem! " mērķis ir uzlabot 
Kokneses novada iedzīvotāju pie-
ejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumiem, 
veicinot  iedzīvotāju fizisko un ga-
rīgo veselību, aktualizējot un risi-
not vietējās sabiedrības veselības 
problēmas, un izglītojot jautāju-
mos, kuri ir pamatnosacījums ie-
dzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas 
vides un veselības uzlabošanai. 

Projekta mērķa grupai pare-
dzēti pasākumi vietējās sabiedrī-
bas slimību profilaksei un veselī-

bas uzlabošanai, ietverot lekcijas, 
konsultācijas, praktiskas nodarbī-
bas, sporta aktivitātes, garīgās ve-
selības uzlabošanas praktikumus, 
meistarklases u.c. aktivitātes. 

Projekta mērķa grupa ir visi 
Kokneses novada iedzīvotāji. Pro-
jekta pasākumos, trīs gadu laikā 
Kokneses, Bebru un Iršu pagastos, 
plānots iesaistīt 1130 iedzīvotājus, 
organizējot vairāk kā  500 aktivitā-
tes (nodarbības, lekcijas, konsultā-
cijas, praktikumus u.c.). 

Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 68 597,00, t.sk. ESF atbalsts ir 
EUR 58 307,45 (85%) un Valsts bu-
džeta finansējums EUR 10 289,55 
(15%). 

Projektu plānots uzsākt 2017.
gada aprīlī un noslēgt 2019.gada 
decembrī. 

Lai informētu iedzīvotājus par 
plānotajiem pasākumiem, regulāri 
tiks publicēts pasākumu plāns paš-
valdības izdevumā “Kokneses No-
vada Vēstīs” un mājas lapā www.
koknese.lv, kā arī Kokneses novada 
domes sociālajos tīklos. 

Kokneses novada domes 
projektu vadītāja Marta Utāne 

Apstiprināts projekts 
“Koknese – veselīgākā vide 
visiem!”
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Kokneses novada sociālā dienesta 

mājīgā zāle saulainajā 8. marta dienā 

senioru klubiņa „Pīlādzītis” dāmas rīkoja 

retro modes skati. Gatavojoties modes 

skatei, dāmas pārcilāja drēbju skapjus 

un atrada sen aizmirstus, bet vēl noderī-

gus tērpus.

Zenta Bērziņa,

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja

Annijas Blaus foto

Bija padomāts par telpas nofor-
mējumu svētku noskaņā – dzeltenas 
narcises, grāmatas un žurnāli par 
modi ļāva sajust seno dienu skaistu-
mu.

Modes skati atklāja un vadīja stila 
konsultante Alla Svečikova, izspēlējot 
večiņas tēlu, kas pārtapa šarmantā 

dāmā. Retro tērpu parādi vēroja un 
vērtēja skatītāji. Katram modelim 
bija īpašs stāsts par savu tērpu. Pal-
dies par lielisko tērpu demonstrēšanu 
modelēm Birutai, Ņinai, Lībai, Na-
nijai, Aleksandrai, Ilzei, Rasma un 
Zigrīdai!  

Biruta savos tērpos izspēlēja ka-
ralisku muižnieci, zemnieci, čigā-
nieti un vēl citus tēlus. Ņina bija īsta 
dāma atpūtā, bet Lība nepieradinātās 
modes demonstrētāja, kura ar lielu 
gribasspēku piecieta eleganto kleitu 
ar kažokādas apmetni, bet vislabāk 
jutās pludmales tērpā. Nanija pār-
steidza ar greznu vakarkleitu, bet Ilze 
ar  30. gadu modes tērpu ar dzintara 
rotām un cepuri ar tīkliņu. Rasma 
visos savos tērpus izstaroja sieviš-

ķību. Zigrīda cienīgi izrādīja savu 
pavasara, rudens un ziemas mēteli, 
izmantojot uzliekamu sudrablapsu - 
šo mēteli 1997. gadā bija darinājusi 
vietējā modes dizainere Ērika Gai-
lāne. Aleksandra demonstrēja angļu 
lietišķā stila kostīmu, kurš ilgus darba 
gadus bija kalpojis kā komandējumu 
un konferenču apģērbs, bet Zenta īsā 
kremplīna kostīmā tika nodēvēta par 
arodbiedrības dāmu, tikpat labi viņa 
izskatījās arī 36 gadus vecajā mam-
mas šūtajā japāņu samta kleitā.

Pasākuma noslēgumā modes ska-
tes dalībnieces saņēma ziedus un ap-
sveikumus, kā arī turpinājās sarunas 
par skaisto un to, ka viss interesantais 
ir tepat mums līdzās, ir vajadzīga ti-
kai apņemšanās darboties.

Retro modes skate 
vissievišķīgākajā marta dienā

Kā no žurnāla 
„Atpūta” vāka!

Lai arī februāris ir gada īsākais 

mēnesis, Kokneses pagasta 

bibliotēkas Bērnu nodaļā pasākumu 

un notikumu saraksts ir gana garš!

Antra Vasiļevska

Kokneses pagasta bibliotēka

Bērnu nodaļa

Februāra sākumā visā pasaulē 
atzīmēja Drošāka interneta die-
nu, kad tiek pievērsta pastiprināta 
uzmanība jautājumiem, kas saistās 
ar drošību, uzvedību un iespējām 
virtuālajā vidē. 7.februāri Bērnu 
nodaļā visas dienas garumā, bija 
skatāmas Slovākijas Drošāka in-
terneta centra veidotas multipli-
kācijas filmiņas par drošību un 
riskiem interneta vidē (ar subtit-
riem latviešu valodā), bija iespē-
jā piedalīties šīs dienas konkursā 
"ATRODI INTERNETĀ" ,kuru rī-
koja drossinternets.lv, kā arī spēlēt 
izglītojošas spēles un uzzināt kā 
mazināt mobilo ierīču lietošanu 
ikdienā. Par drošības jautājumiem 
internetā droši varat mums jautāt 
un par tiem interesēties jebkurā 
dienā, jo tos zināt un ievērot vaja-
dzētu katru dienu.

15. februārī visā Latvijā nori-
sinājās Ēnu diena, kas  ir pasau-
lē atpazīstama un atzīta Junior 
Achievement karjeras izglītības 
programma 1.- 12. klašu skolē-
niem, kuras laikā skolēni apmeklē 
kādu darba vietu un 4 – 6 stundu 
garumā vēro un iesaistās intere-
sējošās profesijas pārstāvja darba 
ikdienā. Pie mums, iepazīt biblio-
tekāra darbu, Bērnu nodaļā “ēnot” 
bija ieradušās trīs ēnas – divas 
Paulas un Annija no I. Gaiša Kok-

neses vidusskolas septītajām kla-
sēm. Pēc četru stundu “ēnošanas” 
bibliotēkā, meitenes atzina, ka 
bibliotekāra darbs ir interesants 
un radošs, bet arī sarežģītāks un 
grūtāks, nekā bija licies pirms 
tam. 

Vispasaules skaļās lasīšanas 
dienu, kas ir  16. februāris, mēs 
atzīmējām divas dienas, skaļi lasot 
tronī ar kroni. Šajās dienās bēr-
ni skaļi lasīja viens otram priekšā 
paša izvēlētu stāstu piecu  minūšu 
garumā. Improvizēto troni un kro-
ni, kurā lasītājam sēdēt,  izveidoja 
šī gada “ēnas”. Līdzīga lasīšanas 
veicināšanas programma tiek īste-
nota Nīderlandē, kurā katru gadu 
tiek noskaidrots labākais skaļais 
lasītājs valstī.  

21. februāris ir Starptautiskā 
dzimtās valodas diena, kuru jau 
vairākus gadus atzīmējam arī mēs. 
Šoreiz uz bibliotekāro stundu bija 
ieradušies 8.klases puiši ar latviešu 
valodas skolotāju. Visi kopā disku-
tējām par dzimtās valodas nozīmi, 
portālā lingvo.info  izpētījām da-
žādas valodas, uzjautrinājāmies, 
izrunājot mēles mežģus un mek-
lējot skaidrojumus senvārdiem. 
Noslēgumā puiši pildīja tiešsaistes 
testus par latviešu valodas grama-
tiku un lietojumu, kā izrādās, lie-
lāka daļa ir “normāli latvieši”, kas 
gramatiku zina un lieto pietiekoši 
labi. 

Pēdējā februāra dienā paspē-
jām vēl noslēgt lasīšanas veicināša-
nas programmu “Bērnu, Jauniešu 
un Vecāku žūrijas 2016”, par kuru 
lasīt un skatīt varat šeit  - http://
www.koknese.lv/?o=6952 

Darbīgais februāris 
Bērnu nodaļā

Latvijā nav daudz vietu, kas mērķtie-

cīgi vairāku gadu garumā ir tapušas, 

sadarbojoties un iesaistoties desmi-

tiem tūkstošu cilvēku. Vislielākais 

simboliskais dārgums – mantojums no 

iepriekšējām paaudzēm – latviešiem 

ir Brīvības piemineklis Rīgā, kura 

būvniecība par tautas ziedojumiem 

tika sākta 1931. gada 18. novembrī, 

un piemineklis tika atklāts 1935. gada 

18. novembrī. 

Valda Auziņa

„Kokneses fonda” Valdes 

priekšsēdētāja

www.liktendarzs.lv

Daces Svētiņas foto

Pasaules mēroga piemērs ir Brī-
vības statuja Ņujorkā, ko ASV dāvi-
nāja Francija un kas par amerikāņu 
un franču ziedojumiem tika būvēta 
vairāk nekā desmitu gadu – 1875. 
gadā tika izveidots apvienotais fran-
ču – amerikāņu ziedojumu vākša-
nas fonds, un 1886. gada 28. oktobrī 
piemineklis tika atklāts. 

Koknesieši var būt lepni, ka vi-
ņiem šāda īpaša vieta ir – Likteņ-
dārzs - kopš 2008. gada tiek īstenots 
ar pasaules atbalstu, jo tā īstenošanā 
savu ieguldījumu devuši vismaz 44 
pasaules valstu iedzīvotāji. 

Lai uzbūvētu to kā dāvanu Lat-

vijai simtgadē, 2016. – 2017. gadā 
darbi nenorima arī ziemā – ar Lat-
vijas Saeimas un Vācijā dzīvojošā 
latvieša Gaida Graudiņa atbalstu 
tika ielikti pamati daudzfunkcionā-
lajai sabiedriskajai ēkai (būvnieks – 
SIA „RRKP būve”). Kā labas gribas 
apliecinājums nākamajām paau-
dzēm sabiedriskās ēkas pamatos 2. 
decembrī tika iebūvēta simboliska 
laika kapsula ar Fonda padomes 
locekles – dzejnieces Māras Zālītes 
- rakstītu vēstījumu. Svinīgajā cere-
monijā piedalījās Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards, Nacionālās ap-
vienības deputāts Imants Parād-
nieks, Fonda dibinātāji, politiski re-
presētie, ēkas arhitekti, pašvaldības 
pārstāvji un sadarbības partneri.

Šobrīd Kokneses novada dome 
ir izsludinājusi konkursu par ēkas 
būvniecības turpināšanu.

Kopš 2014. gada Likteņdārzs 
saņēmis arī būtisku valsts atbalstu - 
2014. – 2015. gadā par valsts līdzek-
ļiem tika nostiprināti Daugavas 
krasti, un pagājušajā gadā ar Vides 
aizsardzības fonda un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas atbalstu uzsākta Lielā kalna 
būvniecība. Zeme Lielā kalna būv-
niecībai tiek vākta jau kopš 2015. 

gada, īstenojot zemes 
vešanas akcijas, tostarp 
ziedojumu vākšanu sa-
darbībā ar Latvijas Te-
levīziju. Pagājušā gada 
lielākais vedums kal-
nam – 10  000 tonnu 
– bija no AS „Ceļu pār-
valde”, kas Likteņdārza 
tuvumā veica Daugav-
pils šosejas (A6 ceļa) 
rekonstrukciju un re-
konstrukcijas gaitā ie-
gūto grunti nogādāja 
Likteņdārzā. 

2016. gadā Fonda padomes 
locekles, Eiropas Parlamenta de-
putātes Sandras Kalnietes vadībā 
uzsākts darbs pie digitālās ekspo-
zīcija, kas stāstīs par Latvijas 20. 
gadsimta notikumiem – vēsturiska-
jām krustcelēm, kas mainīja cilvēku 
likteņus. Ekspozīcija tiek veidota 
sadarbībā ar SIA “Dd Studio”, vēs-
turnieku Arti Sveci, Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas speciālisti Gitu 
Zalcmani u.c., un to plānots atklāt 
šā gada vasarā. 

Tāpat kā citus gadus, Informā-
cijas ēka apmeklētājiem būs atvērta 
ar aprīli. Šajā sezonā dārza apmeklē-
tājiem būs iespēja par stāvvietu no-
rēķināties, izmantojot arī „Mobilly”. 

Kā jaunumu piedāvāsim in-
teraktīvās ekskursijas dažāda vecu-
ma skolēnu grupām un tematiskās 
ekskursijas „Radu raksti Likteņdār-
zā”, „Baskāju taka jeb Stiprinieku 
radu raksti”, „Nakts radu raksti Lik-
teņdārzā”, „Pieci akmens stāsti” (no 
6. klases), „Simboliskās vēstures 
zīmes Likteņdārzā” (vecāko klašu 
skolēniem) un citas.  

Simboliska sezonas atklāšana 
būs Lielajā talkā 22. aprīlī, kad ko-
pīgiem spēkiem veidosim Likteņ-
dārza Digitālās takas atrašanās vie-
tu. Kokneses novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem, piedaloties Lielajā 
talkā Likteņdārzā, būs iespēja sa-
ņemt ieejas brīvbiļeti Likteņdārzā 

2017. gada sezonā! 
Pavasarī un vasarā Likteņdārzā 

būs daudz pasākumu - kopīgi svinē-
sim 4.maiju pie balta galdauta, vārī-
sim zupu Sama modināšanas svēt-
kos, pilnveidosim Jānu svinēšanas 
prasmes, izgaršosim ābolu balli un 
ļausimies izjūtām sajūtu dienā. Ik-
gadējā LTV ziedojumu akcija 17. jū-
nijā pārsteigs ar jaunu koncepciju. 

Aicinām atbalstīt Likteņdārza 
īstenošanu, piedaloties talkās, at-
vedot savu pelēko laukakmeni am-
fi teātrim, maisiņu zemes Lielajām 
kalnam un iemūžinot Likteņdārza 
draugu alejā savu un savu draugu 
vārdus!

Likteņdārzs top!
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Vairāk kā 25 gadus Zemessar-

dze ir Nacionālo bruņoto spēku 

(NBS)  sastāvdaļa, kura dod 

iespēju Latvijas Republikas pil-

soņiem brīvprātīgi kalpot savai 

valstij, rūpēties par tās drošību 

un aizsardzību.

Sarmīte Rode

Kā kļūt par zemessargu? Vai Ze-
messardzes durvis ir atvērtas katram? 
Par to sarunā ar Jevgeniju Jakovļevu, 
Aizkraukles Zemessardzes 55. kājnie-
ku bataljona 2. rotas virsseržantu. 

Kā jūs raksturotu – ko jums no-
zīmē būt zemessargam?

Esmu profesionālā militārā die-
nesta (PMD) karavīrs, bet dienesta 
vieta man ir zemessardze. Atšķirība 
ir tāda, ka zemessargs piedalās mācī-
bās un dienesta uzdevumos brīvajā no 
pamatdarba laikā, bet (PMD) karavīrs 
dienestā atrodas visu laiku. Nekādu 
standartu – visu laiku notiek kaut kas 
jauns un dinamisks, jācīnās ar jau-
niem izaicinājumiem, viegli nav, bet 
kādam tas ir jādara.

Ko jūs teiktu jaunietim, kurš vēl 
meklē iespēju, kā pilnvērtīgi pavadīt 
brīvo laiku?

Es aicinātu viņu padomāt, vai viņš 
vēlas izdarīt kaut ko noderīgu savas 
ģimenes un valsts labā. Ja gribat kaut 
ko mainīt savā dzīvē un arī valstī, jūs 
varat sākt ar dienestu zemessardzē!

Dienests Zemessardzē nav nekas 
nereāls un neizpildāms. Nav obligāti 
jābūt sportistam vai speciāli saga-
tavotam – mēs apmācīsim un uzla-
bosim fi zisko sagatavotību. Tā nav 
nekāda problēma, galvenais ir jūsu 
vēlēšanās dienēt zemessardzē. Dau-
dzi jaunieši varbūt arī gribētu iestā-
ties Zemessardzē un pārbaudīt sevi, 
bet traucē informācijas trūkums, 
vai nevar pārvarēt bailes un atnākt 
pieteikties dienestam Zemessardzē. 
Mūsu rindās var iestāties no 18 līdz 
55 gadiem.

Kāds būtu pirmais solis Kok-
neses  novada iedzīvotājiem ceļā uz 
Zemessardzi? 

Var zvanīt (65122214) vai ierasties 
personīgi bataljona štābā (Aizkrauklē, 
Spīdolas ielā 20) un pārrunāt interesē-
jošos jautājumus. Tas tik tiešam ir ļoti 
vienkārši – rakstot iesniegumu par uz-
ņemšanu Zemessardzē, būs jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un iz-
glītības dokumenti. Pēc tam būs jāiziet 
medicīniskā komisija, lai saņemtu at-
zinumu „Derīgs dienestam Zemessar-
dzē”. Bataljons pieprasīs informāciju 
no Iekšlietu ministrijas Informācijas 

centra vai persona nav sodīta. Tāpēc 
ikdienā tomēr jauniešiem būtu jāapzi-
nās, ka viena kļūmīga  rīcība var nega-
tīvi ietekmēt turpmāko dzīvi.

Cik ilgs ir apmācību posms 
pirms ofi ciālā zvēresta nodošanas?

Ļoti īss. Tās ir divu dienu apmācī-
bas, jo pirms zvēresta nav stājušās spē-
kā juridiskās attiecības. Tas nozīmē, 
ka nevar ieguldīt naudu apmācībai, jo 
galu galā nezinām, vai kandidāts at-
nāks un dos zvērestu. Mēs nevaram iz-
sniegt ne formu, ne ekipējumu. Tāpēc 
tās apmācības vairāk vai mazāk ir par 
Zemessardzi un reglamentiem. Bet, 
kad cilvēks ir nobriedis dot zvērestu, 
un pēc tam saņem formastērpu, tad 
sākas pamata apmācības (20 dienas). 
Tās ir desmit brīvdienas vai nometne 
poligonā, kuru laikā cilvēki iemācās 
nopietnākas lietas, vairāk uzmanību 
vēršot tieši uz individuālo apmācību 
(kā sapakot savu mugursomu, lietot 
ekipējumu, ieročus). Ir tēmas, kuras 
iespējams apgūt tikai ilgākā laika pe-
riodā vairākos līmeņos, piemēram, 
topogrāfi ja. Pilns kurss varētu būt ap-
tuveni divi gadi.

Zemessardzē stājas arī meitenes?
Jā, protams! Arī jaunietes ir gaidī-

tas Zemessardzē. Arī mana sieva ir ze-
messardze. Meitenes Zemessardzē ir 
ļoti atbildīgas, nebaidās no grūtībām.

Daudzus noteikti interesētu zi-
nāt, cik daudz laika prasa zemessar-
ga pienākumu pildīšana?

Ir labi, ja zemessargs apmeklē pie-
cas divu dienu mācības gadā. Maksi-
mālais skaits ko apmaksā valsts ir 90 
dienas gadā. Bet protams tas ir atka-
rīgs no tā, kāds cilvēkam darbs – vai 
viņš var atļauties brīvdienās piedalīties 
apmācībās, jo tad liela daļa no sava 
brīvā laika ir jāvelta zemessardzei. Ir 
arī daudzi zemessargi, kas gatavi pie-
dalīties mācībās, neprasot kompensā-
ciju.

Protams, ir gadījumi, ka cilvēks 
pārstāj darboties Zemessardzē, bet 
mēs uzskatām, ka viņam sniegtās 
mācības ir neatsverams ieguldījums, 
jo cilvēks zinās, kā rīkoties X stundā. 
Visos karos visvairāk iet bojā civilie-
dzīvotāji, jo nezina, kā pareizi rīkoties. 
Jo vairāk cilvēku iesaistās Zemessar-
dzē, jo viņi ir zinošāki un spēj palīdzēt 
citiem.

Zināms, ka 2. rotas atbildības 
teritorija ir Pļaviņu un Kokneses no-
vadi. 

Pļaviņās vairāk vai mazāk ir rotas 
galvenais atbalsta punkts. Tas saistīts 
ar to, ka šobrīd aktīvākie zemessargi ir 
tieši no Pļaviņām. Gribētos mainīt šo 

situāciju lai arī Kokneses novadā būtu 
vairāk zemessargu. Kopā rotā ir vairāk 
ka simts zemessargi, diemžēl daudzi 
brauc strādāt uz ārzemēm, un tiek uz 
mācībām tikai tad, kad ir Latvijā, bet 
jebkurā gadījumā mācībās vienmēr 
piedalās daudz zemessargu.

Es un mani kolēģi cenšamies or-
ganizēt pēc iespējas interesantākas 
mācībās, līdz ar to mūsu zemessargi 
ir ļoti labi apmācīti un aktivitāte un ir 
ļoti augsta.  

Cik aptuveni gadā jūsu rotā ie-
stājas jauni zemessargi?

Varētu teikt, ka ir periodi, kad ak-
tivitāte ir lielāka, tad tā mazliet sama-
zinās. Aizvadītā gadā no Kokneses no-
vada par zemessargiem kļuva vairāki 
cilvēki. Zemessargu vecums kļūst ar-
vien jaunāks. Gribu sacīt lielu paldies 
vecākās paaudzes zemessargiem, no 
kuriem varam mācīties patriotismu. 
Tie ir vīri, kas savulaik stāvējuši uz 
barikādēm, bijuši klāt brīžos, kad bijis 
jāaizstāv Latvijas valsts neatkarība.

Vai dienests Zemessardzē ir pa 
spēkam katram?

Mēs cilvēkam neuzliekam lielāku 
slodzi par to, ko tas var panest. Kat-
ram cilvēkam ir savi pienākumi, un 
visas profesijas ir svarīgas. Pieņem-
sim, ja mēs nepabarosim zemessargus 
mācību laikā, no tā nekas labs nebūs 
- kādam arī pārtika jāpagatavo. Netiek 
atraidīts neviens, vienkārši uzdevums 
tiek piemērots, vadoties pēc spējām. 
Citreiz sievietēm var būt labas koman-
diera dotības. Turklāt komandierim 
nemaz nevajag nest lielo granātmetē-
ju.

Ko dienests Zemessardzē dod 
tiem cilvēkiem, kuru dzīve nav sais-
tīta ar profesionālo dienestu?

Tas, ir ļoti individuāli. Daudziem 
tā ir atraušanās no savas privātās dzī-
ves. Ja ikdiena paiet ofi sā pie datora, 
tad šeit viņš to visu aizmirst. Cita slo-
dze, uzdevumi - cilvēks ieiet pilnīgi 
citā pasaulē. Daudzi tik tiešām nāk, 
lai aktīvi atpūstos. Vēl citus saista mi-
litārisms, ieroči, iespēja šaut. Ar laiku 
slodze mācībās tiek palielināta un cil-
vēks, to pārvarot, gūst gandarījumu, 
iespēju pierādīt sevi. Tā arī ir morālā 
sagatavotība – nav viegli dzīvot mežā, 
aukstumā, slapjumā, un pēc tam sagla-
bāt mieru un pildīt uzdevumus. Jeb-
kurā gadījumā cilvēks paliek stiprāks 
un organizētāks. Turklāt Zemessardzē 
dienē dažādu profesiju pārstāvji tas 
sniedz iespēju atrast jaunus draugus, 
darbu, veidot kontaktus.

Pastāstiet par jaunākajām akti-

vitātēm jūsu rotā. Pirms diviem ga-
diem jūs aicinājāt arī mūsu novada 
jaunos zemessargus piedalīties mā-
cību nometnē.

Jā, tas bija pilotprojekts, kas ļoti 
labi izdevās. Daudzi no šiem puišiem 
turpina aktīvo dienestu. Tagad nomet-
nes notiek katru gadu vasaras mēne-
šos. Nometnes ir atšķirīgas, domātas 
dažādiem zināšanu un spēju līme-
ņiem. Nometne ir viens no apmācības 
procesa veidiem, bet apmācību var 
realizēt dažādi – mēs izmantojam arī 
nedēļas nogales, garākas svētku die-
nas. Piemēram, šajās Lieldienu brīv-
dienās arī veiksim apmācības.

Kas  personīgi jūs motivēja sais-
tīt savu dzīvi ar dienestu Zemessar-
dzē?

Dienestā esmu jau vairāk par div-
desmit gadiem, dienestu var saukt par 
profesiju, bet vairāk gan par dzīvesvei-
du. Kopš bērnības esmu saistīts ar mi-
litārām lietām. Mans tēvs Aizkraukles 
1. vidusskolā bija militārās apmācības 
skolotājs, kopā ar gadu ziņā vecākiem 
skolēniem un jauniešiem piedalījos 
viņa rīkotajās militārajās nometnēs. 
Starp citu, mana pirmā nometne bija 
Bebru pagastā. Vēl būdams mazs pui-
ka mācēju izjaukt un salikt “kalašņi-
kovu”, sportoju, lasīju grāmatas par 
karu un vēsturi. 

1996. gadā, pēc vidusskolas absol-
vēšanas, iestājos profesionālajā militā-
rajā dienestā -  dienēju Robežsardzē. 
Pēc pusotra gada vajadzēja izvēlēties, 
ko darīt tālāk. Iesniedzu dokumen-
tus gan speciālo uzdevumu vienībā, 
gan militārajā policijā. Aizkraukles 
Zemessardzes bataljona komandieris 
piedāvāja turpināt virsdienestu batal-
jonā. Un tad sekoja dažādas apmā-
cības. Paralēli sāku studēt Rēzeknes 
augstskolā vides inženieru fakultātē. 
Studiju laikā iepazinos ar savu sievu, 
izveidojām ģimeni. Tagad dzīvojam 
Pļaviņās, audzinām meitu un dēlu. 
Priecājos, ka meita Luīza darbojas 
jaunsardzē, dēls vēl ir mazs, bet jau 
tagad ir kopā ar mums dažādās akti-
vitātēs.

 Ap 2000. gadu sāku vadīt 2. kāj-
nieku rotu, pēc tam piecus gadus die-
nēju sakaru daļā – veicu darbu, kas 
bija saistīts ar sakariem un infoteh-
noloģijām. Tad bija piedāvājums atkal 
atgriezties šajā amatā. 

Vai piekrītat, ka patriotisma au-
dzināšana sākas ģimenē un dzimtā? 
Vai par sevi varat teikt – esmu savas 
zemes patriots?

Kā gan es varu nebūt patriots, 

ja mans vecvectēvs ir piedalījies pie 
Brīvības pieminekļa celšanas. Pagā-
jušā gadsimta 30. gadu sākumā viņš 
kā prasmīgs akmens apstrādātājs tika 
uzaicināts strādāt kopā ar daudziem 
citiem akmeņkaļiem Kārļa Zāles va-
dībā pie mūsu tautas brīvības simbola. 
Viņš visiem spēkiem centās, lai viņa 
dēls, mans vectēvs, iegūtu labu izglītī-
bu. Vectēvs un vairāki viņa dēli kļuva 
par skolotājiem, un savu dzīvi ir vel-
tījuši jaunās paaudzes izglītošanai. Arī 
mans tēvs, būdams skolotājs, mani ir 
audzinājis par Latvijas patriotu, un tā 
mēs ar sievu cenšamies audzināt savus 
bērnus. Esmu pārliecināts, ka tikai ar 
savu pozitīvo piemēru varam iesēt 
savos bērnos patriotisma garu.  Pro-
tams, var mēģināt to visu „nogrūst” uz 
valsti, runāt par patriotisko stundu ne-
pieciešamību skolās, uzņemt fi lmas un 
veidot raidījumus. Jā, tas viss ir nepie-
ciešams, bet, ja ģimenē par to nerunā, 
ja cilvēki nesāk par to aizdomāties, tad 
valsts institūcija kā tāda diez vai varēs 
pacelt patriotismu. Tas ir atkarīgs tikai 
no mums pašiem. Bieži vien neaiz-
domājamies par mūsu valsti, gribam 
tikai ņemt un prasīt. Bet vai mēs paši 
dodam visu, ko var iedot? par mums, 
pašiem jāstrādā un jāmīl sava valsts. 
No sirds varu sacīt, ka nekur nav tik 
labi kā mājās. Ja jums liekas, ka viss ir 
apnicis, aizbrauciet uz dažām dienām 
uz kaimiņvalstīm.  Lai novērtētu savu 
zemi, vajag paskatīties uz svešo, mēs 
esam pieraduši čīkstēt, bet tik slikti 
patiesībā nemaz nav.

Vai atliek laiks kādam vaļasprie-
kam?

Sports ir mana ikdiena, bet arī 
kādā brīvā brīdī patīk izbraukt ar ve-
losipēdu, paskriet pa mežu vai noiet 
kādus 15 kilometrus, ziemā patīk 
slēpot, aizbraukt ar savējiem uz Kok-
neses peldbaseinu. Kopā ar ģimeni 
dodamies apceļot Latviju. Varbūt par 
vaļasprieku var nosaukt tādu radošu 
darbošanos, kā automašīnas piekabes 
uzmeistarošana, ko tagad izmantojam 
ģimenes ceļojumos. Dzīvojam privāt-
mājā, tāpēc vienmēr ir ko darīt. Laiks, 
ko pavadu ar saviem tuvajiem, ir man 
ļoti svarīgs.

Ko jūs novēlētu mūsu novada 
jauniešiem un ikvienam, kas vēl tikai 
domā stāties Zemessardzē?

Nešaubīties, bet uzdrīkstēties! 
Nav nekā tāda, ko nebūtu iespējams 
īstenot, ja vien ir vēlēšanās un stipra 
griba! Zemessardzes durvis ir atvērtas 
visiem, kuri jūt aicinājumu būt sardzē 
par savu ģimeni un Latviju.

Gods dienēt 
Zemessardzē

Jevgenijs Jakovļevs, Aizkraukles Zemessardzes 55. kājnieku bataljona 2. rotas virsseržants, (vidū) kārtējā mācību uzdevumā.

Arī tā ir zemessargu ikdiena.
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Februāra nogalē trīssoļlēcējs 
Ralfs Eihentāls pabija ārpus Latvi-
jas. Ralfs devās uz sacensībām, ku-

ras notika Baltkrievijas galvaspilsētā 
Minskā. Šoreiz Ralfam izcīnīta sestā 
vieta no astoņiem dalībniekiem.

International Match sacensībās 
netiek startēt kurš katrs sportists. 
Startēt tāda mēroga sacensībās ir 
liels gandarījums. Šādu iespēju va-
rēja izmantot Latvijas čempionāta 
vieglatlētikā U-20 vecuma grupas 
uzvarētāji savā disciplīnā. Ralfs Lat-
vijas čempionātā ieguva pirmo vietu, 
kam pateicoties iekļuva dalībnieku 
sarakstā, lai piedalītos nozīmīgajās 
sacensībās.

Dāvis Kalniņš, KSC

Ralfs Eihentāls 
sacensībās Minskā iegūst 
sesto vietu

Februāris ir laiks, kad aktīvi nori-
sinās Latvijas čempionāti vieglatlēti-
kā telpās. 24. februārī Rīgā tas notika 
U-16 vecuma grupas sportistiem. Uz 
Rīgu devās četri koknesieši, lai sa-
censtos ar labākajiem savā vecuma 
grupā. Viņi piedalījās trīs disciplīnās 
– 60 metru skriešanā, 2000 metru 
skriešanā un trīssoļlēkšanā.

Augstāko vietu 60 metru skrie-
šanā koknesiešu vidū ieņēma Natā-
lija Zeica, kura distanci veica 8,55 
sekundēs, iegūstot 15. vietu starp 
meitenēm.   Evars Geršebeks un 
Otto Bērzkalns 60 metrus noskrēja, 
attiecīgi, 8,26 sekundēs un 8,32 se-
kundēs. Evaram 37. vieta, savukārt, 

Otto – 41. vieta.
Visi trīs iepriekš minētie sportisti 

piedalījās arī trīssoļlēkšanas sacensī-
bās. No zēniem nedaudz labāk vei-
cās Evaram, kuram 10. vieta ar 10,84 
metru tālu lēcienu, Otto padevās 9,96 
metrus tāls lēciens un tas viņam deva 
14. vietu. Natālijai iegūta 6. Vieta, vi-
ņas  rezultāts – 9,95 metri.

Trešais zēns no Kokneses bija ga-
tavs skriet garākas distances. Andris 
Svilāns skrēja 2000 metru garu dis-
tanci, viņa uzrādītais laiks – 7:04,26 
un kopvērtējumā iegūta astotā vieta.

Visus sportistus sacensībām gata-
voja treneris Viktors Ņuhtiļins

Gustavs Grīslis, KSC

Koknesieši startē U-16 
Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā

15.februārī Rīgas sporta manēžā 
norisinājās sporta skolas “Arkādija” 
sacensības trīscīņā U-12 vecuma 
grupas zēniem un meitenēm. Kopā 
piedalījās gandrīz 200 dalībnieki no 
Rīgas, Bauskas, Jēkabpils, Siguldas, 
Gulbenes, Dobeles, Kandavas, Ro-
jas, Madlienas un citām vietām, tai 
skaitā 6 dalībnieki no Kokneses.

Sacensību programmā bija trīs 
veidu vieglatlētikas trīscīņas – ātru-
ma, spēka un izturības. Visās trīscī-
ņās 2 disciplīnas bija vienādas – 60 
metru sprints un tāllēkšana no vie-
tas, bet trešā disciplīna bija trīscīņu 
raksturojošā. Līdz ar to ātruma trīs-
cīņā šāda disciplīna bija 30m skrē-
jiens gaitā, izturības trīscīņā 320 
metru skrējiens, bet spēka trīscīņā 
– pildbumbas mešana uz priekšu.

Vislabākās sekmes ļoti spēcīgajā 
konkurencē šoreiz Henrijam Kal-
niņam, kurš ātruma trīscīņā 28 da-
lībnieku konkurencē izcīnīja augsto 
3.vietu un bronzas medaļu. 30 met-
ros gaitā Henrijs bija pats ātrākais, 
uzrādot rezultātu 4.08 sekundes. 60 
metru sprintā Henrijam 4.labākais 
laiks ar 9.2 sekundēm, bet tāllēk-

šanā no vietas 6.vieta ar 1.92 met-
riem. Tas summā Henrijam deva 
dalītu 3.vietu ,bet pateicoties aug-
stākai vietai trīscīņas pamatdiscip-
līnā 30 metros gaitā, 3.vietu ieguva 
tieši Henrijs.

Bez Henrija sacensībās piedalī-
jās arī citi Kokneses jaunie censoņi. 
Kristers Bite piedalījās spēka trīscī-
ņā. Tāllēkšanā no vietas Kristeram 
1.76 metri un 11.vieta, bet 60 metru 
sprintā tika piedzīvots kritiens un 
zaudētas vērtīgas desmitdaļas, kas 
deva rezultātu 10.4 un 14.vietu, lai 
gan varēja būt vismaz pussekundi 
ātrāk. Visbeidzot pildbumbas me-
šanā uzrādīts augstvērtīgs rezultāts 
12.09 metri un 7.vietā, kas summā 
Kristeram ļāva pabeigt sacensības 
11.vietā 25 dalībnieku konkuren-
cē. Spēka trīscīņā piedalījās arī 
Elza Lazdiņa, kas iemanījās izcīnīt 
augsto 10.vietu no 30 dalībniecēm. 
Elzai vislabāk veicās tāllēkšanā no 
vietas, kur uzrādīts 1.88 metrus labs 
rezultāts, kas deva 5.vietu. Sprintā 
Elzai ar 10.4 sekundēm 16.vieta, bet 
pildbumbas mešanā 9.79 metri un 
17.vieta, bet summā, kā jau minēts 

iepriekš – 10.vieta.
Izturības trīscīņā piedalījās trīs 

jaunie sportisti, kas arī gadu ziņā 
bija jaunāki par pārējiem koknesie-
šiem. Zēnu konkurencē piedalījās 
Dāvis Freibergs un Oskars Saulītis, 
kuri attiecīgi izcīnīja 26. un 22.vietu 
29 dalībnieku konkurencē. Dāvim 
un Oskaram vislabāk padevās 320 
metru skrējiens, kur attiecīgi uz-
rādīts 24. un 17. labākais laiks, bet 
pārējos veidos šoreiz rezultāti pieti-
cīgāki. Jāpiebilst, ka šiem jaunajiem 
sportistiem būs iespēja sevi aplieci-
nāt šajās sacensībās arī nākamgad.

Pati jaunākā komandas da-
lībniece Elizabete Kalniņa (dzim. 
2009.gadā) piedalījās dalībniekiem 
bagātākajā trīscīņā. Izturības trīs-
cīņā uz starta izgāja 37 dalībnie-
ces, bet Elizabetei izdevās izcīnīt 
34.vietu. 60 metrus Elizabete veica 
10.9 sekundēs (31.vieta), tāllēkšanā 
no vietas mēģinājumi nepadevās 
tik veiksmīgi kā cerēts un rezultāts 
1.39 metri (35.vieta), bet 320 metru 
skrējienā 34.vieta ar rezultātu 1:12 
minūtes.

Dāvis Kalniņš, KSC

Jaunie vieglatlēti no Rīgas atved 
bronzas medaļu

Pērnā gada 21. novembrī sākās 
fl orbola komandas „Silarozes” rīkotais 
čempionāts fl orbolā. Tajā dalību ņēma 
arī Kokneses fl orbola komanda. Kopā 
turnīrā piedalījās piecas komandas – 
“Silarozes”, “Fans”, “Koknese”, “Dau-
dzeses klondaika” un “Vecbebri”. Tur-
nīra izspēles formāts bija salīdzinoši 
vienkāršs. Katra komanda ar katru 
aizvadīja divas spēles un pēc šo divu 
spēļu izspēlēšanas četras labākās ko-
mandas iekļuva „play-off ” kārtā.

Kokneses komanda turnīru iesā-
ka ļoti veiksmīgi, ar 10:2 tika uzvarēta 
turnīra rīkotāja „Silarozes”. Otro spēli 
Koknesieši aizvadīja pret „Fans” ko-
mandu, arī šajā spēlē ‘’Koknese’’ svi-
nēja uzvaru ar 7:4. Trešā komandas 
„Koknese” spēle īpaši patika skatī-
tājiem, jo varēja vērot vārtu birumu. 
„Koknese” spēli pret komandu „Vec-

bebri” pabeidza ar rezultātu 20:3. Pir-
mā apļa pēdējo spēli „Koknese” aizva-
dīja pret „Daudzeses Klondaika”, arī 
šajā spēlē apliecināja favorītu statusu 
un spēja samest vairāk bumbiņu pre-
tinieku vārtos, rezultāts uz tablo – 6:3. 
Čempionāta otro spēļu apli Koknese, 
tāpat kā pirmo, iesāka ar spēli pret 
„Silarozes”, Koknesiešiem vēl viena 
uzvara, šoreiz ar rezultātu 16:7. Pir-
mais zaudējums turnīrā Koknesei bija 
pret „Fans” komandu, Aizkrauklieši 
pārspēja Koknesiešus ar rezultātu 
13:4. Pēc zaudējuma Koknesei sekoja 
uzvara, pirmā ar rezultātu 14:6 pret 
Vecbebru komandu, bet otrajā mačā 
ar rezultātu 10:5 Koknesieši svinēja 
pārliecinošu uzvaru.

Regulāro sezonu „Koknese” pa-
beidza ar pirmo vietu tabulā, kas pir-
majā „play-off ” kārtā, jeb pusfi nālā 

pretī deva „Daudzeses Klondaika” 
komandu. Koknesieši arī šoreiz bija 
pārāki par Daudzesiešiem un mājās 
devās ar rezultātu 9:4. Finālā Kokne-
sei pretī stājās vienīgā komanda, ku-
rai izdevās Koknesi uzvarēt – „Fans”. 
Diemžēl arī šajā spēlē „Fans” fl orbo-
listi izrādījās pārāki, bumbiņa atteicās 
lidot vārtu rāmī un spēle noslēdzās ar 
rezultātu 0:5. Tas nozīmē, ka turnīra 
uzvarētāji un zelta medaļas ieguva 
„Fans” fl orbolisti, Koknesiešiem sud-
raba godalgas. Bronzas medaļas ie-
guva turnīra rīkotāji „Silarozes”, kuri 
uzvaru pret „Daudzese Klondaika” 
spēja izcīnīt tikai pēcspēles metienu 
sērijā.

Apsveicam Kokneses fl orbolistus 
un novēlam veiksmi Latvijas čempio-
nāta vīriešu 2. līgas spēlēs. 

Gustavs Grīslis, KSC

Koknesei sudrabs “Silarozes” rīkotajā 
čempionātā fl orbolā

Ja lielākajai daļai no jauniešiem ziema 

asociējas ar mācībām un skolu, tad 17 

gadus jaunajai Patrīcijai Eidukai tā ir 

slēpošanas, sacensību un smaga darba 

sezona. Patrīcija janvāra beigās  un 

februāra sākumā piedalījās pasaules 

čempionātā distanču slēpošanā un 

Skandināvijas kausa izcīņa Abās sacen-

sībās Patrīcija uzrādīja labāko sniegu-

mu no Latvijas slēpotājām.

Gustavs Grīslis,

Kokneses sporta centrs

Pasaules čempionātā distanču 
slēpošanā, kurš norisinājās Somijā 
Lahti, Patrīcija piedalījās sprinta sa-
censībās. Jaunās slēpotājas rezultāts 
bija labākais ne tikai starp Latvijas 
pārstāvēm, bet arī labākais no visām 
Baltijas valstu dalībniecēm. Patrī-
cijas laiks, kurā tika pievarēta dis-

tance – 3:28.31, tas bija 56. ātrākais 
laiks no 107 dalībniecēm. Taču sva-
rīgi piebilst, ka dalībnieces, kuras 
uzrādīja labāku rezultātu, bija kriet-
ni vecākas par Patrīciju. Jaunākās 
dalībnieces, kuras atradās augstākā 
vietā bija dzimušas 1995. gadā.

Madonā ”Smeceres sila” trasē 
notikušajā Skandināvijas kausa tre-
šajā posmā, Patrīcija piedalījās trijās 
sacensībās – 1km sprintā, 5km kla-
sikā un 10km iedzīšanā. Vislabākais 
rezultāts 1km sprintā, kurā izcīnīta 
38. vieta. Iedzīšanā Patrīcija ieguva 
46. vietu, savukārt klasikā – 53. vie-
ta. Arī šajās sacensībās lielākā daļa 
sāncenšu bija par Patrīciju pieredzē-
jušākas slēpotājas.

Pati Patrīcija par aizvadīto pa-
saules čempionātu sacīja šādus vār-
dus: ”Šis bija mans pirmais pasau-

les čempionāts, un ar to tas arī bija 
īpašs. Protams, tās sajūtas ir neap-
rakstāmas. Ļoti daudz līdzjutēju no 
dažādām pasaules valstīm, kā arī 
pasaulē ātrākie slēpotāji, kas iedves-
mo trenēties vēl un vēl, lai sasniegtu 
vēl labākus rezultātus distanču slē-
pošanā.”

Patrīcija Eiduka Pasaules čempionātā 
labākā no Latvijas

28.februārī,1. un 8.martā Aizkraukles SC 

notika “Aizkraukles novada atklātais čem-

pionāts” volejbolā vīriešiem. Čempionātā 

piedalījās deviņas komandas no Aizkr-

aukles, Jēkabpils, Kokneses, Vecbebriem, 

Sērenes un Neretas. 

Ivars Māliņš,

Kokneses sporta centrs

Kokneses vidusskola šajā čempio-
nātā tika pārstāvēta ar divām koman-
dām. “Koknese-1”, kurā spēlēja 7.-9.kl. 
audzēkņi un “Koknese-2”, kurā spēlēja 
10.-12.kl. audzēkņi.

 Priekšsacīkšu cīņās abas koman-
da rādīja labu spēli un “Koknese-1” 
ieņēma 1.vietu apakšgrupā, bet “Kok-
nese-2” ieņēma otro vietu apakšgrupā. 
Pēc sacensību nolikuma apakšgrupās 
pirmo vietu ieņēmušās komandas 
gaida (Koknese-1 un Vecbebri) izslēg-

šanas spēļu uzvarētājus, lai turpinātu 
cīņas pusfi nālā un fi nālā. 

Diemžēl komanda “Koknese-2” 
ar rezultātu 1:2 ļoti sīvā cīņā piekāpās 
komandai “Nereta” un no tālākās cīņas 
izstājās (dalīta 5.-6.v.). “Koknese-1” pus-
fi nālā tikās ar komandu “Nereta” un arī 
piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 1:2. 
Otrajā pusfi nāla spēlē tikās komandas 
“Vecbebri” un “AVJ novads”. Uzvarēja 
“Vecbebri” ar rezultātu 2:0. Spēlē par 
1.-2.v. uzvarēja komanda “Vecbebri” ar 
rezultātu 2:0. Otrajā vietā “Nereta”. Spē-
lē par 3.-4.v. Kokneses vidusskolas 7.-9.
kl. zēnu komanda tikās ar “AJV novads” 
un uzvarēja ar rezultātu 2:0! Koknesiešu 
komandā spēlēja Edgars Kalnozols, Ma-
tīss Petjukēvičs, Kristers Dardzāns, Jur-
ģis Rēķis, Aldis Sproģis, Raivis Pālēns, 
Helmuts Sokolovs, Matīss Zaļais, Matīss 
Šumskis un Mareks Koļesņikovs.

Koknesiešiem 3.vieta ANČ 
volejbolā
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4. martā Rīgas sporta manēžā 
norisinājās ikgadējās Latvijas spor-
ta veterānu savienības sporta spēles 
vieglatlētikā telpās, kur piedalījās arī 
vairāki sporta veterāni no Kokneses 
novada.

Kokneses komandas sastāvā ar 
trīs pirmajām vietām izcēlās Anna 
Lulle, kas savā vecuma grupā uzva-
rēja 60 metros, tāllēkšanā un augst-
lēkšanā, bet vīru konkurencē trīs 
pirmās vietas Jānim Gusevam, kam 
uzvaras 60 metros, 200 metros un 
tāllēkšanā. Antra Vītola pievienoja 
pirmās vietas tāllēkšanā un trīssoļ-
lēkšanā, kā arī otro vietu augstumā, 
bet Arvīds Vītols izcēlās ar trīs otra-
jām vietām – augstumā, tālumā un 

trīssolī. Mārim Eglītim pirmā vieta 
trīssolī un trešā tālumā, bet Ditai 
Martinsonei uzvara lodes grūšanā 
un otrā vieta augstlēkšanā.

Uzvara 3km soļošanā Ingai Zie-
diņai, kā arī trešā vieta 800 metru 
skrējienā. Aija Vītola izcīnīja divas 
otrās vietas – 60 metros un 3km so-
ļošanā, kā arī trešo vietu 200 metros. 
Aigaram Kalniņam šoreiz piektā 
vieta 60 metros un ceturtā vieta 200 
metros.

Kokneses un Aizkraukles nova-
du apvienotā komanda, neskatoties 
uz to, ka startēja nepilnā sastāvā, 
kopvērtējumā spēja izcīnīt augsto 
astoto vietu.

Dāvis Kalniņš, KSC

Veterāni piedalās LSVS 
54.sporta spēlēs vieglatlētikā 
telpās

Ir aizvadītas pēdējās Latvijas fl orbo-
la 2. līgas regulārās sezonas spēles. ”Kok-
nese” regulāro sezonu aizvadīju teju vai 
lieliski, ierindojoties otrajā pozīcijā, bet 
tabulas virsotnē – Limbažu ”Impar”.

Regulārajā sezonā koknesiešiem 41 
punkts 18 spēlēs, no Limbažu koman-

das atpaliekot tikai par diviem punk-
tiem. Koknesiešiem bija lieliska iespēja 
regulāro sezonu noslēgt, esot pirmajā 
vietā, taču ”Koknese” pēdējā spēlē pie-
kāpās Rēzeknes BJSS komandai ar re-
zultātu 9:12 un palika otrie.

Latvijas fl orbola 2. līga ir iedalīta 

divos reģionos – Vidzeme un centrs. 
Sakarā ar to, ka ”Koknese” pieder pie 
Vidzemes reģiona, turnīra nolikums 
paredz, ka  ”Koknese” pirmo ”play-
off ” kārtu uzsāks pret centra reģiona 
ceturtās vietas ieguvēju Keķavas ”Bull-
dogs-2”. Pirmā savstarpējā spēle notika 
5. martā Ķekavā.

Dāvis Kalniņš, KSC
Foto no Latvijas Florbola savienības 

mājaslapas.

Noslēgusies Latvijas fl orbola 
2. līgas regulārā sezona

Kā jau pēdējos gados ierasts, 
arī šajā ziemas sezonā Aizkraukles 
sporta centrā norisinājās ikgadējais 
Aizkraukles novada atklātais čem-
pionāts telpu futbolā, kur pēdējos 
gados komandu skaits vairs nav tik 
liels, kā pirms gadiem pieciem, bet 
to sastāvs palicis diezgan stabils un 
cīņas izvēršas visnotaļ interesan-
tas.

Šajā sezonā Kokneses koman-
dai beidzot izdevās izcīnīt uzvaru 
regulārajā turnīrā, iegūstot zelta 
medaļas. Otrajā vietā ierindojās 
Skrīveru komanda, bet trešie šoreiz 
Step Trans vīri, kas veikuši ievēro-
jamu sastāva atjaunošanu.

Turnīru Koknese iesāka ar 4:2 
uzvaru pār Skrīveriem, kas beigās 
izrādījās mūsējo sīvākie konkuren-
ti turnīra tabulā. Nākamajā kārtā 
pēc laba pirmā puslaika (3:0) tika 
aizvadīts grūts otrais puslaiks un 
piedzīvota neveiksme ar 3:4 pret 
Step Trans. Pēc tam sekoja spēle, 
kura izraisīja, iespējams, lielāko 
ažiotāžu šajā turnīrā. Koknese ti-
kās ar Aizkraukli, kur piekāpties 
laukumā netaisījās neviens un 
katra epizode, katra divcīņa tika 
izspēlēta līdz galam. Laukumā gan 
dominēja Koknese un uzvarēja vai-
rāk nekā pārliecinoši – 6:2, bet viss 
pārējais radīja lieku un pārspīlētu 
emociju kopumu spēles beigās un 
pēc tās. Pirmo apli Koknese noslē-
dza ar 10:1 uzvaru pār Pļaviņām, 
kuri šogad veic ļoti strauju sastāva 
atjaunošanu, tāpēc cieš sportiskie 
rezultāti.

Otro apli mūsējie iesāka ar vēl 
vienu uzvaru pār Skrīveriem – 3:2, 

bet nākamajā mačā izdevās revan-
šēties Step Trans – uzvara ar 5:0. 
Jāatzīmē, ka Step Trans sezonas 
vidū piedzīvoja nelāgu notikumu 
pavērsienu, kad viens no komandas 
līderiem Andrejs Ostvalds iedzīvo-
jās savainojumā un daudzās spēlēs 
palīdzēt nevarēja, kas diezgan ievē-
rojami ietekmēja arī Step Trans ko-
mandas parādīto sniegumu.

Pēdējās divās spēlēs pret Aiz-
kraukli un Pļaviņām Koknesei 
vajadzēja izcīnīt 3 punktus, lai 
uzvarētu turnīrā. Pret Aizkraukli 
tas neizdevās, jo piedzīvots zaudē-
jums ar 0:2, bet pret Pļaviņām tas 
izdevās un uzvara ar 14:2 ļāva iegūt 
zelta medaļas. Pēc regulārā turnīra 
notika arī kausa izcīņa, kurā fi nālā 
Koknese spēlēja pret Skrīveriem un 
piedzīvoja zaudējumu ar 0:1. Kok-
nesietis Ilmārs Kalniņš kļuva par 
turnīra rezultatīvāko spēlētāju ar 
12 gūtiem vārtiem, bet 11 pievieno-
ja Ritvars Kalniņš un 10 – Didzis 
Bērziņš. Didzis arī tika atzīts par 
turnīra vērtīgāko spēlētāju.

Komandas sastāvā šosezon 
spēlēja Didzis Bērziņš, Andrejs 
Pavļenkovs, Ilmārs Kalniņš, Rit-
vars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Dima 
Krupenkins, Reinis Kuzmas, Egīls 
Baltcers un Kārlis Beikerts.

Paldies organizatoriem – Uģim 
Benjavam un Aizkraukles sporta 
centram par turnīru, paldies pārējo 
komandu spēlētājiem par sastādīto 
konkurenci un interesantajām spē-
lēm. Vēlēsim futbolam Aizkraukles 
reģionā attīstības un uzplaukuma 
pilnus nākamos gadus.

Dāvis Kalniņš, KSC

Koknesei uzvara 
ANČ telpu futbolā Februāra  nogalē Latvijas čempio-

nātā Kuldīgā  piedalījās arī divi viegl-
atlēti no Kokneses – Ilmārs Kalniņš un 
Mārtiņš Broks.

Ilmāram šīs sacensības pavisam 
noteikti deva lielu motivāciju iet uz 
priekšu un trenēties vēl aktīvāk, jo šo-
reiz Ilmāra kontā divas 4. vietas. Tāllēk-
šanas sacensību pirmajā lēcienā Ilmārs 
aizlidoja 6,47 metrus tālu, kas arī bija 

viņa labākais un vienīgais rezultāts. 
Arī trīssoļlēkšanā ar uzrādīto rezultātu 
bija par maz lai uzkāptu uz goda pje-
destāla. Ilmāra rezultāts – 13,90 metri. 
Cerēsim, ka šie rezultāti tikai motivēs 
Ilmāru uz jauniem sasniegumiem un 
neliks nokārt degunu, nepaveicās šo-
reiz, paveiksies citu reizi, un galu galā, 
arī 4. vieta ir labs sasniegums.

Savukārt Mārtiņš var lepoties ar 

izcīnītu 3. vietu un bronzas godalgu, 
piekāpjoties vienīgi Mārim Urtānam 
un lieliski gadu iesākušajam Laurim 
Kaufmanim, kurš izcīnīja zelta medaļu 
Latvijas Čempionātā U-20 grupā. Mār-
tiņa labākais rezultāts bija 15,48 metri.

Apsveicam sportistus ar panāku-
miem un novēlam tik pat un vēl veik-
smīgākas gaidāmās sacensības.

Gustavs Grīslis, KSC

Kokneses vieglatlēti startē LČ telpās
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Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokam, ziedam palīdz plaukt,
Bērniņam lielam augt.
/E.Stērste/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTI 8 JAUNDZIMUŠIE: 
ELĪZA, EMĪLS, ELIZABETE, 
RINALDS, ĀRDŽEJS, 
VIKTORIJA, DĀVIDS, JUSTS. 

Sveicam bērniņu
vecākus!

Marta vēji sapūtuši
Dzīves gadus vienuviet,
Pūpolkokā sudrabotā
Tavas dzīves dienas zied.

Sirsnīgi sveicieni marta mēnesī 
dzimušajiem jubilāriem

Annai Daukštai un 
Silvijai Skladņevai. 

Kokneses novada politiski represēto 
nodaļas biedri

Pateicība
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Kokneses novada nodaļa sirsnīgi 
pateicas Dzintaram Višķeram 
un Aldim Ārem par sniegtajiem 
transporta pakalpojumiem.

Nodaļas vārdā 
Dzidra Ķīle

23.martā  
no plkst. 10:00 
līdz plkst.17.00

Koknesē, 
Zaļā tirgus laukumā

MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA

Rentgens 
(plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR, 
(ģimenes ārsta nosūtījums 
nav nepieciešams)

Mamogrāfi ja:
• ar Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma 
vēstuli - BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 
20,00 EUR

*D vitamīna noteikšana 
4,50 EUR

PACIENTU 
PIEŅEMŠANA 

PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR: 

25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas 
kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA: 

LĪDZJŪTĪBA
Es aizeju tepat – ar citu sauli,
Ar citu zemi parunāt...    
/M.Zviedre/

Izsakām līdzjūtību Ņinai 
Rušmanei, māsu pavadot 

aizsaulē, un Vilijai Čunčulei, no 
vīra uz mūžu atvadoties.

Senioru klubiņš „Pīlādzītis”

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis.
/J. Sarkanābols/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā februārī reģistrēti 7 
mirušie.

Aizsaulē pavadīti:

AIZSAULĒ PAVADĪTI:

MĀRĪTE KANČA (1956.G.)

VALIJA GRAUDIŅA (1918.G.)

AINIS PLATACIS (1966.G.)

MĀRTIŅŠ CAUNE (1952.G.)

SKAIDRĪTE GRIŠĀNE (1932.G.)

JĀNIS ČUNČULIS (1934.G.)

SARMĪTE ĶERPE (1964.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

Aktuālie kultūras pasākumi
No 6.februāra 

līdz 31.martam
Ģimenes atbalsta dienas centra dalībnieku radošo 

darbu izstāde. 
Kokneses 

novada Sociālā 
dienesta foajē 

No 7.marta līdz 
6.maijam

Fotogrāfi ju izstāde “KUSTOŅI”, autore: Agita 
Blaua.

Kokneses 
pagasta 

bibliotēka
no 13.marta 

līdz 17.martam 
plkst.10:00-15:00

Atvērto durvju dienas. Radošā māja, 
Koknese

16.marts 
plkst.17:00

Organizācijas “Daugavas Vanagi Latvijā” 
Kokneses nodaļas biedri aicina uz latviešu 

karavīriem veltītu piemiņas brīdi. 
Pie Kokneses 

kultūras nama

17.marts 
plkst.21:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “GALAKTIKA”, 
ieeja 5 EUR, pasākuma dienā 6 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana 

kultūras namā, tālr.65161100.

Kokneses 
kultūras nams

20.marts 
plkst.6:25

PAVASARA SAULGRIEŽU SAGAIDĪŠANA,  
kursim uguni, būs spēles, rotaļas, olu ripināšana, 
šautriņu mešana. Līdzi jāņem pīnītes, zīda lakats, 

pūpoli, apaļi rauši, dzērvenes. 

Baznīcas kalns, 
Koknese

24.marts 
plkst.14:30

Piemiņas pasākums politiski represētajiem. 
Pulcēšanās pie piemiņas akmens. 

Kokneses 
kultūras nams

24.marts 
plkst.19:00

Starptautisko Teātra dienu sagaidot, Kokneses 
amatierteātra pirmizrāde: F.Arnoldsa, E.Baha 

komēdija “TRAKS NUMURS”, ieeja 2 EUR. 
Kokneses 

kultūras nams

24.marts 
plkst.12:40

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts 
atceres brīdis.

Pie Piemiņas 
akmens Bebros

25.marts 
plkst.13:00

Mazzalves pašdarbnieku uzvedums “LABA VĪRA 
MEKLĒJUMOS”, ieeja par ziedojumiem.

Bebri, VPVI 
zāle

2.aprīlis 
plkst.13:00

Solistu apvienības “JUBILĀRI” koncerts. 
Piedalās: Andris Baltacis („Baltie lāči”), Andris 

Eriņš (“Dricānu dominante”, Gints Ločmelis 
(“Ginc un es”), Aldis Kise. Ieeja: 4 EUR, pasākuma 

dienā 5 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana. 

Kokneses 
kultūras nams

12.aprīlī 
plkst.19:00

Komēdija pēc A.Gaļina lugas motīviem “Sauc, 
es nākšu...”, režisors F.Deičs, lomās G.Virkava, 

A.Ozoliņa, J.Rafalsons. Biļešu iepriekšpārdošana - 
5,50 EUR, izrādes dienā 7 EUR.

Kokneses 
kultūras nams

8.aprīlis 
plkst.15:00 Kokneses ziņģe 2017 Kokneses 

kultūras nams

16.aprīlis 
plkst.12:00

LIELĀS DIENAS svinēšana “Saule kāpj 
debesīs”, olu ripināšana, danči un rotaļas 

kopā ar novada deju kolektīviem un “Aizezeres 
muzikantiem” 

Zaļā tirgus 
laukums

16.aprīlis 
plkst.12:00 LIELDIENAS muzeja “Galdiņi” pagalmā. Bebri

27.aprīlis 
plkst.18:00 Ģimeņu un draugu sadziedāšanās Bebru 

pamatskola

20.maijs Tūrisma sezonas atklāšana 
SAMA MODINĀŠANAS SVĒTKI Koknese

KOKNESES SPORTA 
CENTRA MARTA 
SPORTA PLĀNS
18.martā plkst. 10  Kokneses 
sporta centrā -  Kokneses zol-
meistars.

25.martā plkst. 10:30 Kokneses 
sporta centrā Kokneses novada 
ģimeņu sporta diena un IELU 
SACENSĪBU 2017 STAFETES!  
Kā jau ierasts, pavasara sāku-
mā sportojam kopā ar ģimenes 
locekļiem un draugiem mazliet 
nenopietnā sportiskā atmosfērā 
un gūstot pozitīvas emocijas 
turpmākiem darbiem. Gaidīsim 
visus sportot gribētājus ciemos 
uz nestandarta sporta spēlēm un 
aktivitātēm!

27. martā plkst. 18:30 Kokneses 
sporta centrā „Koknese sporto”.

30.martā plkst. 10:00 Kokneses 
sporta centrā PII „Gundega” 
sporta spēles.

Katru otrdienu un ceturtdienu 
Vecbebru stadionā no pkst. 18 
skriešanas koptreniņi.

1.aprīlī plkst. 10 „Nūjo Kokne-
ses dabas takā”. 
Pulcēšanās un 
reģistrēšanās 
pie Kokneses 
sporta centra.

kā”. 
un 
s
s 
a.
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MAIJA STEPĒNA
***
...neko nemainīšu 
un patiesa es būšu,
pret to, kas bijis 
un to, kas atkal nāks.
Es aiziešu caur miglu 
vai caur gaismu,
vienalga kādu ceļu 
Tu vēlēsi man sākt.

Es zinu, tikai tas 
ar mani būs un notiks -
neviens man nejautās, 
ko vēlos es vai gaidu -
kāds zem kājām 
rožu ziedus kaisīs,
kāds manai galvai 
vīs ērkšķu vainagu.

***
...nenāc man līdz!
Neseko pa pēdām,
mana rūgtā doma!
Gribu palikt viena
ar Pasauli sev apkārt -
tā glaužas klāt kā silts
un glāsmains zīds...
atslēgt vārtus,
kas tura mani gūstā -
man ir jau gana 
šīs smagās klātbūtnes.
Es gribu saulei, vējiem 
atvērt visus logus
un zaļo pelējumu
no sienām nokasīt.

***
....nu varu par sevi 
pasmieties,  
ja vieglāk kļūst -  
novēlotas asaras izraudāt... 
Laiks, pasitis padusē 
manus skaistākos mirkļus,
bagāts kļuvis, 
jau aiz kalniem dzied.

Tagad manos 
Dvēseles saules dārzos
brīnumu ziedi 
manis loloti plaukst.
Tu vari nākt, kā senāk tu nāci,
ŠEIT mani satikt, 
mans zudušais draugs.

SARMĪTE RODE
Sapnis
Mēs nekad nekļūsim pieauguši,
Jo zinām, kur dzīvo Pīters Pens.
Mēs nekad nebūsim noskumuši,
Jo pazīstam viens otru tik sen
Un prieku, ko var dalīt uz pusēm
Kā maizes ņuku ar medu ziestu.
Un mēs protam kā draugi klusēt.
Ja vajadzētu, kā varoņi ciestu,
Lai tikai uz vienas laipas būtu
Kad saule pāri Daugavai aust,
Un par rīta atblāzmu kļūtu -
Nekas mums nebūtu par daudz.

ĀRIJA ĀRE
***
Zied vizbulītes
ar dzidrām, maigām
pavasara acīm.
Es uzsmaidu tām 
un jūtu-jaunība raugās manī.
zied ceriņi,
es lūkojos ziedos,
kuros bite ciemos ir lūgta.
Kā bite ziediem pielieku lūpas,
Jūtu - mani jaunība skūpsta.

***
Pirmais pavasara taurenītis-
baltais sniegpulkstenītis,
pāri pēdējiem ziemas sniegiem
maigām ziedlapām zied.
Savos sirdspukstos ieklausies,
tajos lidinās taurenītis
un pavasara sapņiem pieskarsies,
kā gaismai pieskaras 
sniegpulkstenītis.
Skropstās iemaldās saules stars,
lūpām pieskaras pavasaris.
Paldies pirmais gaismas taurenīt,
baltais sniegpulkstenīt,
tu atnesi prieku un pavasari.

***
Katrs jauns pavasaris
nāk kā atdzimšana,
mūsu sapņos un sirdīs
nāk kā jauna uzziedēšana.
Pavasara debesis 
noskūpsta mūs,
lai mēs par gaismas
stariņiem kļūstam
un līdzās dabai
skanam un ziedam,
no jauna atdzimstot,
no jauna uzziedot-
sirdīs un sapņos.

ANITA LIEPIŅA
Nedienas ar ne-dienām
Atskrējusi kārtējā NE- diena!
Nenovērtējamais laiks nekust no 
vietas.
Negribas dzirdēt un redzēt nevienu,
Ne uzklausīt, ne kārtot lietas.
Neapturami dedzīgi Nepatika urda,
Pret labo padarot aklu un kurlu.
Nekritisku attieksmi pret sevi
Kūņojos un visu kritizēju.
Neizturami nekaunīga NE-diena!
Ko gan ar tādu darīt?! 
Ne ar ienaidnieku, ne draugu
Nesteidzu NE-dienu dalīt.

APSTĀTIESPRASME
Apstātiesprasme
Kamēr deg sarkanais – 
Nemiedz acis ciet,
Mēģini atcerēties, kā bija,
Kad negribējās iet.

Kamēr deg sarkanais, 
Ievelc pilnu krūti gaisa,
Vērīgi uzlūko ceļu, kas saista.

Kamēr deg sarkanais,
Nezvani mātei.
Apstājas mirklis
Pārtrūks ātri.

Nokavēt steidzoties
Nemāniet sevi –
neko šajā dzīvē
nevar nokavēt:
ne randiņu, cirku,
ne pēdējo autobusu.

Nāks rīts – un būs cits.
Nokavēt var
tikai un vienīgi ...
...  pēkšņi aizejot neizlīgušam
uz Mūžību klusi...

Virzība
Zem guloša akmens ūdens netek.
Un tu urdzēdams spraucies, 
saplūstot kopā ar zemi,
Bet nekust akmens ( tu tālāk netiec),
 tik apmierināts ar savu lēnumu!

Tad tu sašķīsti sīkās rasas lāsēs,
Klusi sāpot, pārklājies miglas 
tvaikā...
Tālāk dodoties, drosmīgi ceri:
Kustēsies akmens, nāks tādi laiki!

Jau sapņos tev rādās krāčainās 
straumes,
Dzidri dzirkstījošs ūdenskritums,
Rāmi virmojošs ūdens klajums,
Krastā triecošos viļņu ritums.

Pretī sapņojumam tu dodies, 
Kļūstot par lāsi, leduskristālu, 
tvaiku,
Pārmaiņus dubļos un plazmā 
izšķīsti,
Jūtot,- zem akmens dziļstraumes 
raisās!

Nepievilies
Esi, kas esi,
Tad būsi, kas vēlies būt.
Sarauj pavadas, grožus
Un pārrauj nabas saiti!
Aizbāžņus ausīs pret visiem 
aizspriedumiem!
Dzirdi vien sirdi!
Tā nepieviļ.
Tajā ir ielikts Tavs Ceļš.
Celies!
Auj kājas! 
Un – ej!

JURIS SILIŅŠ
***
Tu esi dzimusi, lai skaista būtu,
Tik skaista, cik vien skaists var 
sapnis būt!
Es dāvanā tev rīta zvaigzni sūtu,
Bez nolūka tās pavadonim būt.
Lai svētkos nav tev vīna malka 
rūgta,
Vien sirds lai rīta zvaigznes 
gaismu jūt,
Jo esi dzimusi, lai skaista būtu,
Tik skaista, cik vien skaists var 
sapnis būt.

Šī gada 9. aprīlī acinām uz Sv.Misi, 
plkst 15.00.
Pēc dievkalpojuma – 
PŪPOLSVĒTDIENAS LABDARĪBAS 
KONCERTS.
Esat mīļi gaidīti kādu svētku mirkli pavadīt kopā!
Priekšnesumus sniegs gan draudzes bērnu ansamblis, 
gan sieviešu kora “Anima” dalībnieces.

Mūsu ziedojumi tiks izmantoti dievnama renovācijai.

Kokneses Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze un 
prāvests Pēteris Alusiks

P.S.Ja arī jums ir vēlme bagātināt svētku 
koncertu ar savu muzikālo līdzdalību, 
lūdzam sazināties.
Kontakttālruņi: 
28222929 Anita Liepiņa, 
26586233 Marija Vilde

Visskaistākās melodijas un dzejas vārdi ir 

veltīti sievietei. Kokneses novada pašdar-

bības kolektīvu koncerts „Tu esi trausla 

puķe” 10. marta vakarā Kokneses kultūras 

namā arī bija veltījums sievietēm šajos 

pavasara svētkos.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

„Uzzied sniegpulkstenītes un šķiet 
- dzīve gaišāka kļūst!” – koncerts iesā-
kās ar kapelas „Aizezeres muzikanti” 
(vadītāja Inese Skuja) dziesmām no 
jaunā repertuāra. Prieks par kapelas 
dalībniekiem, kuri ceļ godā senās ka-
pelas muzicēšanas tradīcijas. „Kad 
dzied sieviešu koris „Anima”, pavasaris 
uzplaukt pat vēsā ziemas dienā!” – teic  
kora dziesmu mīļotāji. Arī šajā vakarā 
nerimstošu dziedāt prieku dāvāja sie-
viešu koris „Anima” (diriģente Lelde 
Kamzole-Gagaine, koncertmeistare 
Ilona Makareni). Jaunās un talantīgās 
dziedātājas un vijolnieces Montas Sku-
jas, kura muzicē arī kapelā „Aizezeres 
muzikanti”, izpildītā Vara Vētras dzies-

ma „Māmiņai” bija vissirs-
nīgākais koncerta priekšnesums. 

„Vai tu jūti gaisā pavasari? Un sir-
dī?” - jautāja koncerta vadītāja Astrīda 
Saimena. Ar cēlu dejas soli un mirdzo-
šiem acu skatieniem to pauda Kok-
neses jauniešu deju kolektīva dejotāji 
(vadītāja Kornēlija Reisnere), šarman-
tās dāmu deju kolektīvā „Tik un tā” 
(vadītāja Kornēlija Reisnere), vienmēr 
lieliskie vidējās paaudzes deju kolektīva 
„Liepavots” dejotāji (vadītāja Inta Ba-
lode). Aizvadītā gada nogalē, pēc deju 
kolektīvu vadītājas Kornēlijas Reisne-
res jubilejas pasākuma, ir izveidojies 
vēl viens deju kolektīvs ar Pērses upes 
seno nosaukumu „Kokna” – azartisks 
un pavasara degsmes pilns bija viņu 
sniegums. Kā vissaldākā zemeņoga uz 
svētku tortes bija Kokneses pūtēju or-
ķestra un tā vadītāja Ziedoņa Puķīša 
enerģiskā muzicēšana skatītāju aplausu 
pavadījumā. 

Paldies mūsu brīnišķīgajiem paš-
darbības kolektīviem par pavasara 
noskaņām piepildīto koncertu un  lai 
dziedātājiem un dancotājiem labi pa-
nākumi skatēs!

Biedrības „Mazā taka” sveiciens pirmajā pavasara mēnesī! Veltījums pavasara Veltījums pavasara 
svētkossvētkos
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««« Sākums 5.lpp.
Bet viss nebija tik vienkārši. Uz 

Saulaines sovhoztehnikumu devos ar 
norīkojumu no kolhoza „Draudzība”, 
katru mēnesi pie stipendijas man kā 
nākamajai speciālistei „Draudzība” 
piemaksāja 5 rubļus. Trīs gadus es biju 
saņēmusi šo piemaksu, bet atgriezties 
Neretā vairs negribēju un nevarēju! Kā 
tas viss beidzās? Padomju saimniecība 
„Līdums” mani atpirka no „Draudzī-
bas”! 1988. gadā ar satraukumu un ar 
milzīgu atbildības sajūtu sāku pirmās 
darba gaitas kā diplomēta agronome 
– teoriju zināju, bet praktisko zināša-
nu nebija – laukus nepazinu, cilvēki 
vēl bija sveši. Reizēm vīri mēdza izjo-
kot, bet tas viss notika ļoti labestīgi un 
draudzīgi. 

Kad 1989. gadā pasaulē nāca dēls 
Kaspars, bija mazs pārtraukums, atsā-
ku strādāt ātrāk, jo biju vajadzīga savā 
darbā. Bērnudārza nebija, dēlēnu nācās 
ņemt līdzi. Tas bija laiks, kad visapkārt 
tika likvidēti kolhozi un saimniecības. 
Visu cieņu priekšsēdētājam Pēterim 
Keišam, „Līdums” turējās braši šajā 
grūtajā laikā, bija labi attīstīta piensaim-
niecība, gaļas ražošana un nedaudz 
mežizstrāde. Atceros, kā tā laika minis-
tri brauca skatīties, kā te visi ķepurojas. 
Padomju saimniecība pārtapa par paju 
sabiedrību „Līdums” un turpināja dar-
boties, tomēr štatu samazināšana bija 
neizbēgama un tā skāra arī mani.

No agronomes par 
bibliotekāri

Un tad sākās tavs darbs bibliotē-
kā?

Ilgus gadus bibliotēku bija vadī-
jusi visu cienītā Broņislava Vaivode, 
tad neilgu laiku darbu turpināja Aija 
Kārkliņa, bet viņai radās nepiecieša-
mība mainīt dzīvesvietu un bija darba 
piedāvājums Koknesē. Uz šo amatu bija 
pieteikušies četri vai pieci cilvēki, arī es 
to skaitā. Viss bija deputātu rokās -  ar 
viņu lēmumu sāku strādāt par bibliote-
kāri. Tā 1994. gadā sākās jauns posms 
manā dzīvē. Sākumā biju ļoti nobiju-
sies. Paldies manai latviešu valodas 
skolotājai Ārijai Bajinskai Neretas vi-
dusskolā, literatūrā zināšanas man bija, 
bet uztrauca dokumentācijas darbs un 
klasifi kācija, par ko vēl neko nezināju. 
Tagad gribas pasmaidīt, bet toreiz tā 
nešķita – atnes cilvēks grāmatas, bet 
es nezinu, kurā plauktā tās jāliek! Sāku 
braukāt uz kursiem Rīgā un jo vairāk 
zināju, jo drošāka sāku justies. Kad pie-
dzima Dagnija, mani aizvietoja Dzin-
tars, un kopā mēs tikām ar visu galā.

Tev ir arī pedagoģiskā izglītība un 
darba pieredze šajā jomā.

Jā, tad nāca laiks,  kad vajadzēja 
iegūt augstāko izglītību. Tajā brīdī do-
māju, ka visu dzīvi ar darbu bibliotēkā 
negrasos saistīt, tāpēc Rīgas Pedago-
ģijas un izglītības vadības augstskolā 
Jēkabpils fi liālē sāku studēt psiholoģi-
ju, bet pēc diviem gadiem pārgāju uz 
pirmsskolas izglītības nodaļu, izman-
tojot iespēju vēl apgūt arī logopēda 
un mājskolotāja specialitāti. Man ļoti 
patika un vispār patīk mācīties! Jutu at-
bildību pret savu ģimeni, tāpēc mācījos 
visu, ko varēju apvienot. Paldies manai 
mammai, kura uz laiku pārcēlās dzīvot 

pie mums un rūpējās par maz-
bērniem, paldies Dzintaram par 
mājup vešanu pie-ktdienās un 
sestdienās. Savukārt dēls Kaspars 
palīdzēja angļu valodā un zīmē-
šanā. Var teikt, ka man bija visla-
bākā atbalsta grupa!

Viens gads desmit 
gadu garumā

2005. gada jūnijā ļoti labi aiz-
stāvēju diplomdarbu un ieguvu 
bakalaura grādu pirmsskolas spe-
cializācijā un arī ar logopēda un 
mājskolotāja papildspecializāciju. 
Biju ar sevi ļoti apmierināta, sa-
ņēmu apsveikumus no draugiem, 
darba biedriem un radiem, iestājās 
tāda labsajūta un miers! Nu tikai 
varēšu strādāt savā bibliotēkā! Neil-
gi pēc tam atskanēja telefona zvans 
un zvanītāju uzreiz neatpazinu. Man 
teic: „Tātad, diploms ir kabatā!” At-
bildu, ka esmu ļoti priecīga. Runātāja 
turpina: „Jābrauc strādāt uz „Bitīti”!” 
Pedagoģiskajā praksē biju Bebru pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bi-
tīte”, kur redzēju, cik viss notiek pama-
tīgi, profesionāli un radoši. Es nevarēju 
atteikt vadītājai Antoņinai Midegai, 
apsolīju, ka vienu gadu pastrādāšu, 
kamēr atrisināsies kadru jautājums. 
Viens gads izvērtās desmit gadu garu-
mā – otrdienās un ceturtdienās mēro-
ju ceļu uz Bebriem. 4. grupiņā mums 
izveidojās lieliska komanda ar Ilonu 
Vītolu un jauko auklīti Ināriņu. Ļoti 
daudz iemācījos no Ilonas, arī man sevī 
nācās atmodināt snaudošo radošumu. 
„Bitītē” bija patiesi brīnišķīgs kolektīvs, 
kuru nekad neaizmirsīšu un ļoti atsau-
cīgi bērnu vecāki, ar kuriem izveido-
jās laba sadarbība. Paldies viņiem par 
uzticēšanos! Arī bērnudārzā noderēja 
mans darbs bibliotēkā. Gada laikā no-
plīsa viens somas rokturis, vadājot uz 
„dārziņu” jaunākās bērnu grāmatas, 
kuras kopā iepazīt un izlasīt. 2015. 
gada jūnijā bija pēdējais izlaidums, 
kurā vēlēju veiksmīgu lidojumu savām 
„bitītēm”. Vēl pusgadu „dārziņa” rītos 
modos agrāk, it kā tiešām būtu jādodas 
uz Bebriem!

Tu esi arī bāriņtiesas locekle – 
darbs, kurš prasa lielu atbildību.

2009. gadā, izveidojoties Kokne-
ses novadam, sāku strādāt Kokneses 
novada bāriņtiesā kā locekle, kura 
pieņem iedzīvotājus uz vietas Iršos. 
Lai būtu nepieciešamās zināšanas, 
pabeidzu Bāriņtiesas darba organizā-
cijas kursus. Tagad jau pēc zināmas 
pieredzes varu atzīt, ka diemžēl mums 
ir jāstrādā pēc likuma nevis sirds, tā-
pēc cilvēkiem reizēm ir nesapratne un 
vilšanās. Tajā pašā laikā ir tik daudz 
negāciju valstiskā līmenī, bet mēs uz 
vietas darām visu, kas mūsu spēkos. 
Arī  šajā darbā lieti  noder manas zi-
nāšanas psiholoģijā. 

Bibliotēka ar senu vēsturi
Kad Iršos ir izveidojusies bibliotē-

ka? 
Iršu pagasta bibliotēkas pirmsā-

kums meklējams jau vācu kolonijas lai-
kā. 1921. gadā Francis Holmanis (dzi-
mis „Doktorātā”) nodibināja Latviešu 
– Vācu Vecāku savienības Iršu nodaļu, 

bet neilgi pēc tam skolā nodibinājās 
latviešu – Vācu vecāku savienības Iršu 
nodaļas bibliotēka, kuru pārzināja Al-
fons Šulcs.  Bibliotēkas pases dati lie-
cina, ka tā dibināta 1949. gadā, bet ja 
tic aculiecinieku stāstiem, tad grāmatu 
krātuve jau pastāvējusi 1940. gadā. Bib-
liotēkas atrašanās vieta ir mainījusies 
vairākkārt, bet gandrīz vienmēr tā at-
radusies zem viena jumta ar pagasta 
vadību. Bibliotēkas mājvieta ir bijusi 
„Kļavas”, „Krustupji”, „Kūlēni” (veca-
jā pagasta ēkā), daudzdzīvokļu mājā 
„Dālderi”, bet no 1988. gada „Kūlēni”, 
kur ir Iršu pagasta pārvalde un pasta 
nodaļa.

Kā tu raksturotu bibliotēkas šo-
dienu?

Noteikti ir mainījies bibliotēkas 
statuss – tā nav tikai grāmatu apmaiņas 
vieta, bet informācijas centrs vietējiem 
iedzīvotājiem. Katrs apmeklētājs nāk 
ar savu vajadzību – vecākajai paaudzei 
jāpalīdz iesniegt elektrības rādījumus 
www.elektrum.v mājaslapā, tagad arī 
darboties e-veselības vidē, ieskenēt 
dokumentus un nosūtīt kādai ārstnie-
cības iestādei. Savukārt jauniešus vis-
vairāk vilina datori.

Jau vairākus gadus lasītāju skaits 
ir gandrīz nemainīgs – 164 lasītāji. 
Ņemot vērā, ka Iedzīvotāju reģistrā 
redzams, ka Iršos deklarēti apmēram 
540 iedzīvotāji, bet faktiski uz vietas 
dzīvo mazāk – ap 430 iedzīvotājiem, 
tad bibliotēkas lasītāju skaits ir pietie-
kams. Bibliotēkai ir cieša sadarbība 
ar skolu, pirmsskolas grupiņu, Ģime-
nes krīzes centru „Dzeguzīte”. Agrāk 
es nesu uz pansiju preses izdevumus 
un mēdzu lasīt priekšā, tagad to dara 
sociālā rehabiliatatore Evija Millere. 
Informācijas apmaiņā un darba jau-
tājumos liels atbalsts ir labā sadarbī-
ba ar pārējām novada bibliotēkām, 
liels paldies par to manām kolēģēm! 
Ar Kokneses novada domes atbal-
stu ir iegādāti vairāki jauni grāmatu 
plaukti. Pašlaik lielākais darbs tiek 
veltīts grāmatu pievienošanai bib-
liotēku informācijas sistēmā „Alise”, 
pēc diviem gadiem atkal būs jāveic 
bibliotēkas akreditācija nākamajiem 
pieciem gadiem. 

Uz velosipēda pa 
pagātnes takām

Viens no bibliotēkas  
darbības virzieniem ir no-
vadpētniecības darbs. Lasī-
tāji var iepazīties ar materiālu 
„Iršu pagasts laiku lokos”, Iršu 
pagasta bibliotēkas stāstu, 
literāta Pērsieša dzīves un 

daiļrades aprakstu, ar Pērses skolas ab-
solventu novadpētniecības darbiem par 
Iršiem vācbaltu kolonijas laikā.

No 2007. gada darbojas „Bērnu žū-
rija”.  To gadu mazie lasītāji izauguši un 
mācās citur, bet vienmēr ir gaidīti biblio-
tēkā. Par „Bērnu žūriju” vēsta arī apko-
potie materiāli – zīmējumi un apraksti.

Priecājos par vietējo iedzīvotāju 
apmeklētību pagasta vēstures izzi-
nāšanas pasākumos - jau notikušie 
daudzkārtējie velo braucieni ir vieno-
juši vairākas paaudzes. Liela pateicība 
iršēniešiem, kuri atrod laiku atnākt uz 
Dzejas dienu pasākumiem, uz tikša-
nos ar grāmatu autoriem, tematiskiem 
pasākumiem veltītiem latviešu tautas 
tradīcijām un svētkiem. Esmu sapra-
tusi, ka nepietiek tikai ar afi šu izlikša-
nu. Cilvēkiem patīk, ja viņiem izrāda 
īpašu uzmanību. Satiekot uz ielas, 
uzrunāju un atgādinu, ka viņi būs ļoti 
gaidīti un patīkami pavadīs laiku. Un 
kā var kaut kas neizdoties, ja mums ir 
tik atsaucīgi cilvēki!

Ar iedvesmu pa dzīvi!
Tas snaudošais radošais gars tevī 

sen ir pamodies un nevienam nav 
noslēpums, cik skaistas lietas tu proti 
uzburt!

Pēc horoskopa esmu mūžam mai-
nīgais Dvīnis, tāpat kā dēls un meita. 
Man patīk kaut ko iemācīties no pa-
šiem pamatiem, šo māku labi apgūt un 
tad atkal meklēt kaut ko jaunu. Abas ar 
meitu brīvajos brīžos esam gatavojušas 
visdažādākās rotaslietas, ir paticis tam-
borēt, gatavot apsveikumus. Tā ir tapu-
si Ziemassvētku apsveikumu kolekcija. 
Ja kāds palūdz pagatavot apsveikumu, 
neatsaku, un, ja pazīstu tā saņēmēju, 
cenšos izdomāt ko īpašu, kas šo cilvē-
ku iepriecinātu. Visgrūtāk mani dabūt 
laukā no fl oristikas veikala – acis zib un 
rokas kļūst nemierīgas, iztēlojoties, ka 
varētu radīt vēl ko nebijušu! Idejas man 
nav jāmeklē, tās atnāk darba procesā – 
nekad nevar zināt kāds būs galarezul-
tāts. 

Jūsu bērni jau izauguši lieli. Vai 
tagad, atskatoties uz laiku, kad viņi 
bija mazi, nav sajūta – es sevi atdevu 

vairāk darbam, ne bērniem?
Atceros, bija garie darbadienu 

vakari, kad atgriezos no darba bērnu-
dārzā nogurusi un nerunīga. Dagnija, 
apmēram piecus gadus veca, man pa-
jautāja: „Vai tu esi uz manis dusmīga, 
mammīt?” Tad bija vainas apziņa, ka 
par maz veltu laiku pašiem tuvākajiem. 
Tomēr es domāju, ka mūsu bērniem ir 
bijusi laba bērnība, ar Dzintaru esam 
centušies dot viņiem visu, kas mūsu 
spēkos. Prieks, ka Dagnija un Kaspars, 
tāpat kā mēs, ir čakli grāmatu lasītāji.  
Dagnijai patīk iegriezties antikvāro lie-
tu veikalos un nopirkt, piemēram, savu 
iemīļoto grāmatu „Pēdējais mohikā-
nis”, lai arī mums šī grāmata mājas bib-
liotēkā labi saglabājusies. Viņiem vajag 
sajust tās grāmatas īpašo, vēsturisko 
„garšu”. Dagnija labprāt lasa grāmatas 
to oriģinālvalodā, visbiežāk angliski. 
Svarīgākos pārdomu brīžos Kaspars iz-
vēlas fi lozofi sku literatūru. Viņš ir iegu-
vis bakalaura grādu sociālajās zinātnēs 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 
bet Dagnija vēl studē Rīgas Tehniskajā 
universitātē par tehnisko tulku.

Kas ir tavi iedvesmas avoti, kas sa-
gādā visvairāk prieka!

Man patīk būt savās mājās, dar-
boties dārzā – priecāties par katru 
gadalaiku, ko tas mums dāvā. Mums 
ar Dzintaru ir izveidojusies jauka tra-
dīcija – divas reizes gadā mēs laicīgi 
ieplānojam un aizbraucam uz slavenu 
mākslinieku koncertiem. Pagājušajā 
gadā Vidzemes koncertzālē Cēsīs ap-
meklējām Lindas Leen koncertu, Aus-
trumlatgales vēstniecībā GORS Frenka 
Sinatras simtgadei veltīto Daumanta 
Kalniņa koncertu. Arēnā „Rīga” esam 
baudījuši Sāras Braitmanes uzstāšanos, 
jūsmojuši par mūsu pašu „Prāta Vētru”, 
neaizmirstamā atmiņā palikuši grupu 
„Scorpion” un „Queen” koncerti. Vie-
tējos kultūras pasākumus apmeklēju 
ar savām draudzenēm un kolēģēm, ar 
kurām man arī ir ļoti laimējies!

Vai tev ir kāda sirdij tuva atziņa?
„Kamēr cilvēks nepadodas, viņš 

ir kaut kas vairāk par likteni”, teicis 
Ē.M.Remarks. Tā ir arī mana pārlie-
cība, ja esmu izdarījusi visu iespējamo 
jebkurā jomā, es atslābstu un tad gan 
paļaujos uz likteni.

Tavas dzīves 30 gadi pieder Iršiem. 
Esmu iemīlējusi šo vietu, te ir ma-

nas mājas, ģimene, sirdij tuvs darbs 
un labi cilvēki. Vai kaut ko vairāk var 
vēlēties? Atliek tikai saskatīt, izmantot 
iespējas ko dzīve sniedz, un būt vien-
kārši laimīgai!  

Iršu gaismas pils saimnieceIršu gaismas pils saimniece

Dace Grele savā 
iemīļotajā darba-

vietā, kur uzziedējis 
viņas darinātais 

sakuras zars. 

1992 gadā, saimniecības 

„Līdums” dispečeru 
telpās.

Skaistajā Saulaines 
tehnikuma mācību 

laikā.


