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Novada
Vēstis
KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Trīs zvaigznes debesīs mirdz. Mīli savu Latviju no sirds. /Ā.Āre/

2017. gada 10. NOVEMBRĪ

Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 91 (378)
Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus –
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
/Velta Toma/

Sveicam jaunos
Kokneses Goda pilsoņus!
Ar Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas
07.11.2017. lēmumu Nr.1 Kokneses Goda pilsoņa nosaukums piešķirts:

Sveicam Kokneses novada
iedzīvotājus Latvijas
valsts 99. dzimšanas
dienā! Kokneses
novada domes vārdā
priekšsēdētājs
Dainis Vingris

Dacei Grelei;
Andrim Kristonam;
Dainai Liepiņai;
Ivaram Māliņam;
Mārim Reinbergam.
Jauno Kokneses Goda pilsoņu apbalvošana notiks
2017. gada 17. novembrī pulksten 17:00 Kokneses kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā.
Programmā arī Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas un ģitārista
Māra Kupča dzejkoncerts "LATVIJU MĪLOT".

Kokneses amatierteātrim
25. dzimšanas diena!

Teātrim uzticīgie.
Fragments no jubilejas izrādes "Traks numurs".

„„No saldenās pudeles” līdz „Trakam numuram” un lūk, Kokneses amatierteātris
jau sasniedzis sudrabkāzu gadu skaitu!
4. novembrī, svinot kolektīva 25. dzimšanas dienu, uzticīgie teātra spēlētāji par
jubilejas izrādi bija izvēlējušies šī gada
iestudējumu, kurš jau iemantojis skatītāju simpātijas un kuru gribas skatīties
vēl un vēl.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Pēc pēdējo gadu nopietnajiem
iestudējumiem izrāde ar zīmīgo nosaukumu - vācu dramaturgu E.Baha
un F.Arnolda radīto „Trako numuru”

trešo reizi uz Kokneses kultūras nama
skatuves dāvāja skatītājiem vislabākos
vitamīnus: daudz smieklu un asprātības, reizē atklājot – jā, mēs esam traki
uz teātra spēlēšanu!

No aktrises līdz
režisorei
Inguna Strazdiņa, amatierteātra režisore, pirms izrādes atgādināja, ka teātris Koknesē jau spēlēts 19.
gadsimta beigās un cauri visdažādākajiem laiku lokiem tā iedvesmotie
atdevuši sirdis šai gaistošajai, bet mūžīgajai mākslai.
Šis kolektīvs nepārtraukti dar-

bojas jau ceturtdaļu gadsimta, un
pirmie, kas stāvējuši pie tā šūpuļa ir
režisori Tomass Cīrulis un Ramona
Liepiņa. Ingunas Strazdiņas vadībā pagājuši 22 spraigi un piepildīti gadi, bet arī viņa ir bijusi klāt pie
kolektīva pirmsākumiem. „Tūlīt bija
jānotiek Blaumaņa lugas „No saldenās pudeles” pirmizrādei, kad man
bija nepieciešams glābt situāciju un
„ielekt” Lavīzes lomā,” jubilejas reizē
atcerējās Inguna. Svētku dienā kopā
ar savējiem bija arī daudzi kādreizējie kolektīva dalībnieki, bet viņi visi
vienmēr paliks Kokneses amatierteātrim piederīgi. „Kā dakteris, kurš

palīdz nākt pasaulē bērniņam, mēdz
skaitīt cik mazuļu saņēmis, tā arī es
mēģināju saskaitīt, cik daudzi ar lielākām vai mazākām lomām ir bijuši ar
mani kopā. Pēc ielūkošanās albumos
un izrāžu sarakstos sanāca pieklājīgs
skaitlis – 62, bet kopā ar bērnu un
jauniešu studiju 100 ir noteikti! Priecājos, ka viņi visi ir atraduši savu vietu
dzīvē un, ja kāds man pasaka paldies
par to, ka pateicoties teātra spēlei nav
jābaidās uzstāties auditorijas vai citas
publikas priekšā, ir vislielākais gandarījums. Es ļoti lepojos ar saviem
aktieriem un, ja reizēm uzdodu pa
„mici”, tad tikai tāpēc, lai mēs gribētu izdarīt vēl labāk,” tā pus pa jokam,
bet nopietni atzina režisore. Pavisam
noteikti jāteic, ka skatoties jubilejas
izrādi, kurā visi aktieri lieliski spēlēja
savas lomas, pa „mici” neviens nebija
pelnījis, gluži otrādi – uzsaukt „bis”!

Ar izrādi uz Dziesmu
svētkiem
Diemžēl šī bija „Traka numura”
pēdējā izrāde Koknesē, bet arī turpmāk braucot viesizrādēs, ar dzīvespriecīgo komēdiju tiks iepriecināts
liels skatītāju pulks. Savukārt 3. novembrī aktrises slimības dēļ atcelto
Justīnes Kļavas lugas „Dāmas” iestudējumu koknesieši vēl redzēs. Ingunas Strazdiņas režisores veikums mērāms 23 izrādēs, un par katru no tām
savs stāsts un atmiņas, bet starp tām
ir 5 izrādes, kuras ieguvušas nozīmīgo
„Gada izrādes” titulu un tās ir: Jāņa
Jurkāna „Jāzepiņš”, Leldes Stumbres
„Roze”, Evitas Sniedzes „Leģenda par
lauru koku”, Sandijas Kalniņas „Metāla ziedi” un Māras Svīres „Gredzens
gredzenā”.

Esiet sveicināti novembrī - Latvijas valsts svētku mēnesī! Tautu vieno viņas valoda, viņas zeme un stāsts
par kopējiem likteņiem. Un varbūt
tieši novembrī, kad iededzam sveces
brīvības cīnītāju piemiņai, kad sirds
pusē pie apģērba piespraužam sarkanbaltsarkanu lentīti, kad mazāk
domājam par to, kā pietrūkst, bet
novērtējam to, kas mums pieder, apzināmies un izjūtam Brīvības piemineklī iekaltos Kārļa Skalbes vārdus:
„Tēvzemei un Brīvībai” – divus svētumus, bez kuriem nevar pastāvēt
neatkarīga valsts. Ejot pretī Latvijas
valsts simtgadei, lai mūs pavada tāda
pati ticība saviem spēkiem, kā tiem,
kuri reiz iededza brīvības uguni.
Šajā svētku numurā sākam jaunu rubriku: „Mans novada stāsts
Latvijai”, kurā līdz valsts simtgadei ik
mēnesi centīsimies pastāstīt kādu atmiņu stāstu par mūsu novada bagāto vēsturi, par darbīgiem cilvēkiem,
kuri dzīvo un strādā mums līdzās,
par notikumiem, kuri būs veltīti
svētku sagaidīšanai. Ar koknesietes
Mirdzas Briģes atmiņām par viņas
bērnības Koknesi sākam šo stāstu
sēriju. Ikviens lasītājs ir laipni aicināts atsaukties ar saviem ierosinājumiem nākošajiem stāstiem.
Kā vienmēr mūsu ceļa soma ir
piepildīta ar pašvaldības aktualitātēm, informāciju par īstenotajiem
projektiem, par jaunumiem kultūras, izglītības un sporta dzīvē. Katra
jauna diena nāk kā jauns atklājums
– tā domā arī šī mēneša jubilāre Iveta Hveckoviča, kurai laimējies piedzimt tieši 18. novembrī.
Brīvības cīņu laikmeta vainagojums bija Brīvības piemineklis, bet
Latvijas simtgades vainagojums top
pie mums Koknesē – Likteņdārzs
būs mūsu kopīgā dāvana Latvijai.
Novērtēsim, cik interesantā laikā
mēs dzīvojam un tieši šeit – Latvijas
sirdī! Tiksimies svētku pasākumos,
arī 17. novembrī, kad sveiksim jaunos Kokneses Goda pilsoņus. Bez
skaļa patriotisma, bet ar ticību savai
zemei svinēsim svētkus!
Sarmīte Rode

Turpinājums 10. lpp. »»»

Izgriez šo kuponu un iegūsti 1 eiro atlaidi cirka izrādei
Kokneses kultūras namā 23. novembrī pulksten 18.
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2017.gada 25.oktobrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai Ģimenes
atbalsta centra direktora p.i. Gaļinas
Kraukles sagatavoto informāciju par
centra darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
2.1. Pieņemt zināšanai Kokneses
novada domes Sociālā dienesta vadītājas Baibas Tālmanes sagatavoto informāciju par dienesta darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
2.2. Pieņemt zināšanai Ģimenes
atbalsta dienas centra vadītājas Ievas
Ūtēnas sagatavoto informāciju par
dienas centra darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
3. Pieņemt zināšanai informāciju
par sociālā budžeta izlietojumu 2017.
gada trīs ceturkšņos (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par dienestu gatavību ziemas dienesta darbu uzsākšanai Kokneses pagastā, Bebru pagastā un Iršu pagastā .
4.2. Noteikt, ka ziemas dienests
darbu uzsāk ar 2017. gada 1. novembri un darbu pabeidz ar 2018. gada
31. martu.
5. Apstiprināt autoceļu vai to
posmu un ielu uzturēšanas klases sarakstu 2017./2018.gada ziemas periodam (no 01.11. līdz 31.03.) Kokneses
novada Kokneses pagastā (1. pielikums), Iršu pagastā ( 3.pielikums) un
Bebru pagastā (2.pielikums).
6.1. Pieņemt zināšanai informāciju par meliorācijas sistēmām un to
uzturēšanas problēmām Kokneses
novadā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
6.2. Apkopot informāciju un nosūtīt vēstules Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai un
Zemkopības ministrijas Valsts nekustamajiem īpašumiem.
7.1. Apstiprināt Kokneses novada
izglītības iestāžu izdevumu tāmi uz
2017.gada 1. septembri pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-

miem (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
7.2. Lēmumu piemērot ar 2017.
gada 1.septembri.
8. Apstiprināt maksu par ēdināšanu Bebru pamatskolā, Pērses
sākumskolā un novada pirmskolas
izglītības iestādēs (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
9.1. Iznomāt Kokneses novada
domei piederošo neapdzīvojamo
ēku – Vecbebru tehnikuma kompleksa “Mehanizācijas angāra” (turpmāk tekstā –Objekts) daļu ar platību
509,60 m2 ar kadastra apzīmējumu
3246 006 0110 004 un adresi “Mehanizācijas angārs”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, uz 10
(desmit) gadiem.
9.2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2017.
gada 21.novembrī plkst.10.00.
9.3. Noteikt Objekta izsoles sākuma cenu – nomas maksu gadā 600,00
euro (seši simti euro 00 centi). plus
nosolītais un plus pievienotās vērtības nodoklis.
9.4. Noteikt izsoles soli – 60,00
euro ( sešdesmit euro), kas ir 10% no
izsoles sākuma cenas gadā.
9.5. Noteikt nomas Objekta izmantošanas mērķi – komercdarbība
ar nosacījumiem, kas atrunāti izsoles
noteikumos un nomas Līgumā.
10.1. Iznomāt Kokneses novada domei piederošo neapdzīvojamo
ēku – Vecbebru tehnikuma kompleksa “Sporta angāru” ( turpmāk tekstā
–Objekts) ar platību 485,50 m2 ar
kadastra apzīmējumu 3246 006 0110
005 un adresi “Sporta angārs”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, uz 10 (desmit) gadiem.
10.2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2017.
gada 21.novembrī plkst.10.30.
10.3. Noteikt Objekta izsoles sākuma cenu – nomas maksu gadā
615,00 euro (seši simti piecpadsmit
euro 00 centi). plus nosolītais un plus
pievienotās vērtības nodoklis.

10.4. Noteikt izsoles soli – 60,00
euro (sešdesmit euro), kas ir 10% no
izsoles sākuma cenas gadā.
10.5. Noteikt nomas Objekta izmantošanas mērķi – komercdarbība
ar nosacījumiem, kas atrunāti izsoles
noteikumos un nomas Līgumā .
11. No Kokneses novada domes
budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem papildus piešķirt EUR
5748,00 (pieci tūkstoši septiņi simti
četrdesmit astoņi euro 0 centi), t.sk
PVN 21 %, būvprojekta “Parka ielas
posma pārbūve” izstrādei un autoruzraudzībai.
12. Izbeigt konkursu uz vakanto Kokneses pašvaldības aģentūras
“Kokneses Tūrisma centrs” direktora
amatu bez uzvarētāja, ja neviens no
pretendentiem nav neatzīts par atbilstošu vakantajam aģentūras direktora
amatam.
13.1. Apstiprināt Kokneses novada domes Izsoles komisijas Nolikumu (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
13.2. Nolikums stājas spēkā ar
2017.gada 1.novembri.
14. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu,
nosakot to no 2018.gada 1. janvāra
līdz 2018.gada 31. decembrim 15,59
euro/m3.
15.1. Ar 2017.gada 30.novembri
likvidēt Kokneses pašvaldības aģentūru “Kokneses Tūrisma centrs” .
15.2. Noteikt, ka Kokneses novada dome ir Kokneses pašvaldības
aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs”
tiesību, saistību, prasību, mantas, informāciju sistēmu, finanšu līdzekļu,
lietvedības un arhīva pārņēmēja.
16.1. Ar 2017.gada 1.novembri
izveidot Kokneses novada domes
struktūrvienību – Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa.
16.2. Par Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāju apstiprināt
novada domes sabiedrisko attiecību
vadītāju Anitu Šmiti.
17. Izsniegt mednieku klubam

“Ķepanis”, reģ. Nr. 40008077254, adrese: Parka iela 18, Koknese, Kokneses pagasts Kokneses novads, licenci
(atļauju) otrās kategorijas šautuves
(šaušanas stenda) darbībai Kokneses
novada Kokneses pagastā “Ozolkalnos” uz zemes gabala 0,4 ha platībā,
ar kadastra Nr.3260 006 0108 uz nenoteiktu laiku.
18.1. Kokneses novada domes
izglītības iestādēm izstrādāto pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību iesniegt saskaņošanai
Kokneses novada domes Kultūras,
izglītības, sporta un sabiedrisko lietu
pastāvīgā komitejai līdz 2017. gada
15. novembrim.
18.2. Atbildīgie par lēmuma izpildi Kokneses novada domes izglītības
iestāžu vadītāji.
19.1. Piedalīties pasaules skolu
čempionātā volejbolā 2018.gada 2. –
10. jūnijā Brno, Čehijā.
19.2. No pašvaldības 2017.gada
budžeta piešķirt 1400,00 euro (viens
tūkstotis četri simti euro), depozīta
iemaksai, lai 2018.gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešu volejbola
komanda varētu piedalīties pasaules
skolu čempionātā.
19.3. 2018. gada pašvaldības budžetā ieplānot nepieciešamo finansējumu I.Gaiša Kokneses vidusskolas
volejbola komandas dalībai pasaules
skolu čempionātā volejbolā 2018.
gada 2. – 10. jūnijā Brno, Čehijā.
20.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus
Nr.11/2017 “Grozījumi Kokneses
novada domes 2012.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā”” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
20.2. Noteikt, ka Kokneses novada domes saistošie noteikumi
Nr.11/2017 “Grozījumi Kokneses
novada domes 2012.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes

pluatācijā.
20.oktobrī uz projekta
pārbaudi Koknesē
ieradās pārstāvji no
Centrālās finanšu
un līgumu aģentūras, lai izskatītu
projekta dokumentāciju un novērtētu
paveikto būvdarbu
kvalitāti. Projekta noslēguma atskaiti plānots iesniegt līdz 2017.
gada 31.decembrim.
Darbnīcu laukuma teritorijā
pārbūvēts caurbraucošais ceļš, paaugstināta tā nestspēja, uzklājot
izturīgo valčbetona segumu, kas
īpaši piemērots smagajai tehnikai.
Ierīkots arī ielas apgaismojums,
veikta kanalizācijas un ūdensvada
atjaunošana, izveidota lietus ūdens
kanalizācija. Ceļa posmam no
Austrumu ielas gar garāžām uzklāts asfalta segums, ierīkota lietus
ūdens kanalizācija un ielas apgaismojums, savukārt Melioratoru
ielai veikta virsmas frēzēšana un
asfalta seguma atjaunošana, izbū-

vētas arī gājēju ietves vietās, kur tas
ir iespējams. Veiktie darbi uzlabos
iedzīvotāju piekļuvi komercdarbības teritorijai. Būvdarbus veica
ceļu būves firma SIA “BINDERS”,
apakšuzņēmējs - SIA „Vianova”,
būvdarbu izmaksas ir 400 739,50
EUR ar PVN.
Projekts Nr.3.3.1.0/16/I/21 „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Kokneses novada Kokneses ciemā”
tiek īstenots, sadarbojoties ar 11
komersantiem, kuri uzņēmumi atrodas vai ir reģistrēti Melioratoru
ielas rūpnieciskajā teritorijā. Lai
ielu pārbūves projektam iegūtu ES

Kokneses novada domes kārtējā
sēde notiks 2017.gada 29. novembrī
un tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu un pašvaldības arhīvu;
2. Par Kokneses apvienotās pašvaldības būvvaldes darbu;
3. Par pašvaldību finansējumu
būvvaldes uzturēšanai;
4. Par Kokneses novada attīstības
programmas 2013. – 2019. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu
5. Par pārskata “Ikgadējais pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un attīstības programmas 2013.
– 2019.gadam īstenošanu 2016. gadā”
apstiprināšanu
6. Par novada bāriņtiesas darbu
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

Kokneses
parkā jauna
tulpju dobe

Projekta ietvaros sakārtota
komercdarbības teritorija Koknesē
2016.gada novembra beigās
Kokneses novada dome sagatavoja un iesniedza Centrālajā finanšu
un līgumu aģentūrā projektu par
Kokneses rūpnieciskās teritorijas
(Darbnīcu laukums) caurbraucošā
ceļa un pievadceļu pārbūvi (Melioratoru iela un atzars no Austrumu ielas gar garāžām cauri Darbnīcu laukumam līdz Paugu ielai).
Ņemot vērā ilgo projekta izskatīšanu no aģentūras puses un nepieciešamību precizēt atsevišķas
projekta iesnieguma sadaļas, tikai
2017.gada augusta sākumā dome
varēja noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru
par projekta īstenošanu. Būvdarbu
iepirkums tika veikts jau 2016.gada
nogalē, tajā uzvarēja ceļu būves
firma SIA „BINDERS”. Lai darbi
neiekavētos, būvdarbi tika uzsākti
jau pavasarī, saskaņojot ar aģentūru.
Šī gada 18.oktobrī, piedaloties domes, būvnieka, būvuzrauga
un būvvaldes pārstāvjiem, notika
veikto būvdarbu pieņemšana eks-

(personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā”” stājas spēkā ar 2018.
gada 1. janvāri.
21.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus
Nr.12/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Kokneses novadā” (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
21.2. Noteikt, ka Kokneses novada domes saistošie noteikumi
Nr.12/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Kokneses novadā “ stājas
spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
22.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus
Nr.13/2017 “Par Kokneses novada
pašvaldības materiālajiem pabalstiem” (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
22.2. Noteikt, ka Kokneses novada domes saistošie noteikumi
Nr.13/2017 “Par Kokneses novada
pašvaldības materiālajiem pabalstiem” stājas spēkā ar 2018.gada
1.janvāri.

fondu līdzekļus, pamatnosacījums
bija tādi rādītāji kā jaunas darbavietas un pašu uzņēmēju investīcijas savos uzņēmumos: projekta
pieteikumā paredzētas 14 jaunas
darbavietas, sākot no 2016.gada.
Kopējās projekta izmaksas ir
464 781,70 eiro, tajā skaitā:
85% jeb 395 064,44 eiro - Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalsts;
3,75% jeb 17 429,31 eiro - valsts
budžeta dotācija,
11,25% jeb 52 287,94 eiro –
Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Kokneses parkā pie šogad atklātās Latvijas valsts simtgadei
veltītās koktēlnieku brāļu Rūrānu
skulptūras, kurā atainotas senās
latvju rakstu zīmes, ar Kokneses
pagasta Komunālās nodaļas gādību izveidota puķu dobe, kurā pārziemos tulpju sīpoli, lai nākampavasar uzziedētu kā mazs sveiciens
Latvijas svētkos. Parka apmeklētāji noteikti ir ievērojuši arī septiņus jaunos uzstādītos soliņus.

Paldies par
dāvinājumu
Kokneses
Koknese Komunālās nodaļas
vadītāja Benita Peciņa pateicas
koknesiešiem Kārlim Krūmiņam
un Aijai Limanānei par uzdāvinātajiem tulpju sīpoliem un citiem
puķu stādiem, kas tiks izmantoti
apstādījumu veidošanā nākamajā
pavasarī.
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1.pielikums Kokneses novada domes
2017.gada 25.septembra sēdes lēmumam Nr.5

CEĻU UZTURĒŠANAS KLASES 2017./2018. GADA ZIEMAS
PERIODĀ KOKNESES PAGASTA CEĻIEM UN IELĀM
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ceļa
Uzturēgarums
Seguma veids
šanas
/km/
klase
Kaplava – Gailīši
3.58
grants
D
Lipši – Lazdas
3.05
grants
D
Vecā šoseja – Kaplava
2.58
grants
C
Līdums Auliciems
1.10
grants
D
Bidēgi – Auliciems
4.74
grants
C
Rožlejas – Dolieši
0.49
bez seguma
D
Bilstiņi – Atradze
2.78
grants
C
Mētras – Heltes
0.51
grants
D
Ķerkavas – Salas
0.77
melnais
D
Ratnicēni – Austrumi
3.00
grants
D
Bitenieki – Circeņi
0.62
bez seguma
D
Ratnicēni – Ragāļi
3.62
grants/ bez seguma
D
Vītoliņi – Estrāde
0.73
melnais
C
Gaiļi – Atradze
2.27
grants
D
Reiņi – Noras
0.95
grants/ bez seguma
D
Spruļi – Birznieki – Pauliņi
5.63
bez seguma
D
Bormaņi – Upeslīči
4.71
grants
C
Mazvecsviļi – Aizelkšņi
2.56
bez seguma
D
Vecā šoseja – Kalnavoti
2.26
melnais/grants
D
Ziediņi – Sala
1.30
grants
C
Alēni – Ieviņas
0.52
bez seguma
D
Spīdolas – Ūsiņi
4.29
grants
D
Karjers – Urgas – Grotēni
3.01
grunts
D
Bormaņi – Līvānu mājas
0.38
melnais
D
Lakstīgalu iela – Kalna Asmi
0.33
grants
D
Bormaņi – Upeslīču atzars
0.22
grunts
D
Putnuciems – Gaiļi
0,68
grants
D
Kopā: 56.68 (t.sk. servitūta – 5,55)
Ceļa nosaukums

Ielas nosaukums

Ielas
garums
/km/
0,146
2,165
0,738
0,759
0,965
0,18
0,732
0,716
0,165
0,572
0,16
0,129
0,143
0,341
0,154
0,228
0,099
1,454
0,117
0,109
0,798
0,189
0,214
0,222
0,052
0,139
0,543
0,381
0,117

Seguma veids

Stacijas iela
melnais
Dzeņu iela
melnais/grants
Zemeņu iela
melnais
Līgo iela
melnais
Parka iela
melnais
Blaumaņa iela
melnais
Melioratoru iela
melnais
Austrumu iela
melnais
Mednieku iela
grants
Hanzas iela
melnais
Ausekļa iela
melnais/grants
Dārza iela
grants
Māras iela
melnais
Miera iela
melnais
Saules iela
melnais/grants
Raiņa iela
melnais
Draudzības iela
melnais
Daugavas iela
melnais/grants
Aveņu iela
grants
Liepu iela
grants
Meža iela
melnais/grants
Pērses iela
melnais
Krasta iela
grants
Upes iela
melnais
Ievu iela
grants
Raudupes iela
melnais
Lakstīgalu iela
melnais
Dzirnavu iela
melnais
Tilta iela
melnais
1905.gada iela
0,341
grants
(uz baznīcas kapiem)
1905.gada iela
0,138
grants
(uz Jaunmājām)
Viršu iela
0,502 grants/bez seguma
Bērzu iela
0,221
grants
Izgāztuves ceļš
0,355
grants
Pļavu iela
0,242
grants
Lāčplēša iela
0,324
melnais
Indrānu iela
0,517
melnais
Sporta iela
0,419
grants/melnais
Rožu iela
0,23
grants
L.Laicena iela
0,45
grants
1905.gada iela uz 1905.
0,081
melnais
gada ielu 51
Dzirnavu ielas atzars
0,135
grants
Ābeļu iela
0.095
grants
Melioratoru ielas
0.503 grants/bez seguma
pagarinājums
Kopā: 17.281 km

Uzturēšanas
klase
B
C
C
C
B
B
B
C
C
B
C
C
B
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
D
C
C
C
D
C
B
B
B
C
C
C
C
C
C

Sagatavoja B. Peciņa

Informācija Ziedoņa Mauliņa ģimenes
ārsta prakses pacientiem!
No 14. novembra līdz 27. novembrim ģimenes ārsts
Ziedonis Mauliņš būs atvaļinājumā.
15. un 23. novembrī ģimenes ārsta prakse
nestrādās, nepieciešamības gadījumā pacientiem
lūgums vērsties pie blakus strādājošiem
ģimenes ārstiem.

2.pielikums Kokneses novada domes
2017.gada 25.septembra sēdes lēmumam Nr.5

3.pielikums Kokneses novada domes
2017.gada 25.septembra sēdes lēmumam Nr.5

CEĻU KLASES 2017./2018. GADA ZIEMAS PERIODĀ
KOKNESES NOVADA CEĻIEM IRŠU PAGASTĀ

CEĻU KLASES 2017./2018.GADA ZIEMAS PERIODĀ
KOKNESES NOVADA DOMES BEBRU PAGASTA CEĻIEM
Ceļa
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Autoceļa nosaukums
Ozoli – Lobe
Lobes ezers – tilts
Jaunkalnieši – Lanti
Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli
Lobes ceļš – Bāliņi
Lobes ceļš – Dubļaines
Kalnāji – Rudiņi
Ošāji – Aļēni
Ošāji – Aliņas
Gregersons – purvs
Bebrupes tilts – Purmaļi
Cenši – Grīvas
Cenšu izgāztuve – Sūnas
Rudzīši – Jaundzērvēni
Senči – Siliņi – Sūnas
Senči – Dzērvēni
Ozolu ceļš – Vītoli
Zutēnu kapi – Lidlauks (m.s.)
Zutēnu kapi – Virši
Rožkalni – Birzes
Skaras – Madaras (m.s.)
Mežaparks – Pīlādži (daļa m.s.)
Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes
Ataugas – Lācīši (m.s.)
Lācīši – Romas katoļu baznīca
Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi (m.s.)
Bebri – Stalidzēni – Spārniņi
Gāzenieki – gāzes stacija
Spārniņi – Kasparīši – Plepi – Mirtes
Plepu ferma – Plepi – Margas
Jaunceltnes – Šļakāni
Ausmas – Kalnamitri
Ausmas – Cūkkalni
Lauciņi – Vidusmitri
Jaunbebru parks – Audēji
Pērses tilts – Āpšukalns
Grābiņas – Bērziņi
Blankas – Zemgaļi
Blankas – Sviķi
Vilkāres – Beņķi – Vecsiljāņi
Blanku ceļš – Purva Siljāņi
Blankas – Mucenieki
Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni
Gaidupes – Priežukalns
Ceļš –Zālītes (m.s.)
Ceļš – uz bērnudārzu/gar Ziediem/(m.s.)
Pagastmāja – Kalnieši
Domēni – Vēži
Koknese –Ērgļi ceļš – Vīndedzes
Tupiešēni – Kroglejas
Meņģeles ceļš – Vijas
Riemeri – Vijas
Riemeri – Bebriņi
Irbītes – Audzēres (m.s)
Ceļš – gar Avotiem uz bērnudārzu (m.s.)
Brencēni – Stalidzēni
Saulaines – Pasiles – Mežaparks
Saulaines – Lejasbrencēni

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Posma garums km

Uzturēšanas
klase

Nr.
p.k.

8,81
0,90
3,00
0,35
1,00
0,50
0,47
0,78
0,51
0,68
1,66
1,09
0,43
1,09
0,90
0,26
0,40
0,59
0,58
0,56
0,23
0,94
0,47
0,11
0,15
0,52
3,15
0,34
2,39
0,42
0,39
0,73
1,25
1,52
0,25
2,02
0,49
2,12
0,43
3,89
0,55
0,28
0,98
1,04
0,05
0,15
0,46
1,54
0,50
3,32
0,50
0,65
1,51
0,48
0,19
1,51
1,87
0,46

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Meņģele – Zirnīši
Meņģele – Liepkalne
Krustojums – Magones
Slapsiles – Vilkāres
Jirjeni – Melderi
Aizas – Krastmaļi
Laidas – Sauleskalni
Pērles – Blāzmas
Pērles – Mežāres
Upesgrīvas – Dzelmes
Dūjas – Niedrītes
Ilgneši – Mežvidi
Kapi – Aizupes
Robiņi – Aijas
Ūdenskrātuve – Jaunrobiņi
Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš
Irši – Mētras
Mētras – Krustupji
Centrs – Doktorāts
Akācijas – Attīrīšanas iekārtas
Sarmas – Granīti
Saulstari – Bočs
Laimdotas – Dālderi
Bluķi – Rāceņi
Aizupes – Sausnēji

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Mētras – Krustupji
Dzidras – Melderi
Aizas – Krastmaļi
Namiķi – Gobas
Vilkāres – Pamati
Pamati – Gravas
Surmīši – Pērles
Dzeguzes – Pārupes – Tropiņi
Krustojums – Meņģele
Palejas – Lielkalni
Lielkalni – Pērles
Lielkalni – Silkalni – Pērles
Ceplīši – Ķirši
Laidas – Saulītes
Kapi – Ieviņas – Ābelītes
Ielejas – Indrāni
Druviņas – Kurtuve
Ūdenskrātuve – Vietalvas c.
Upesgrīvas – Kalnupes
Upesgrīvas – Dambīši
Auzāni – Dambīši
Vaivieši – Kārkliņi
Upeslīči – Dzelmju ceļš
Līgotnes – Pumpuri
Sumbri – Zemitāni
Sapnīši – Gaidēni
Sapnīši – Zemgaļi
Spuldzenieki – Vālodzes
Spuldzenieki – Ķieģeļnie
Dzirnavas – Ezerkalni
Laimdotas – Dālderi – kapi
Granīti – Saulstari

Kopā: 62,41
t.sk. ar melno segumu 3,08

Autoceļa nosaukums

Posma garums, km

0,89
1,27
1,08
3,57
4,68
0,45
0,74
0,23
2,75
1,96
1,72
0,65
0,50
0,19
0,56
0,28
0,12
0,79
0,41
0,26
0,12
0,20
0,11
0,11
1,50
Kopā: 25,14
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 9,77km

Uzturēšanas
klase
D
D
D
C
C
D
D
D
C
D
C
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
D
C
D
D

IRŠU PAGASTA CEĻU – SERVITŪTU SARAKSTS
0,32
0,22
0,37
1,19
1,42
0,32
0,70
1,34
1,00
1,33
0,71
1,39
0,29
0,75
1,10
0,13
0,07
0,13
0,78
1,70
0,51
1,37
0,30
0,86
2,65
0,17
0,32
0,54
1,13
0,25
0.63
0,21
Kopā: 24.20
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 10.87 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 13.33 km.

C
C
D
D
C
C
C
D
D
C
D
C
C
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
C
C
D
D
C
D
D
C
D

Sagatavoja O. Ruža

Sagatavoja J. Bārs 26411238

Pabeigta piecu pašvaldības grants
ceļu pārbūve
Izmantojot Lauku atbalsta dienesta piešķirto kvotu, pašvaldība īsteno novada grants ceļu pārbūves projektus trīs
kārtās, kopā veicot ieguldījumus septiņpadsmit ceļa posmu
pārbūvē vai izbūvē. Otrās kārtas projekts Nr. 17-04-A00702000004 „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve,
2.kārta” tuvojas noslēgumam. Ir pārbūvēti visi pieci projektā
ietvertie ceļa posmi: Kokneses pagastā Spīdolas – Ūsiņi (0,72
km), Bormaņi-Upeslīči (0,75 km), Bebru pagastā: Jaunceltnes-Šļakāni (0,9 km), Griķīši-Beņķi (0,7 km) un Griķīši-Oši
(1,2 km). Pārbūvētie grants ceļi 31.oktobrī tika pieņemti ekspluatācijā.
Visiem pārbūvētajiem ceļiem izveidots noslodzei atbilstošs grants ceļa segums, pārbūvētas caurtekas, attīrīti grāvji,
uzlabojot drenāžas sistēmu un nodrošinot pietiekami ātru
lietus ūdens atvadi. Pārbūves rezultātā ir uzlabota satiksmes
drošība, būtiski paaugstināsies grants ceļu kvalitāte, stiprība,
noturība pret deformāciju un slodzi.
Ceļu pārbūves darbus īstenoja SIA “Mikor”, SIA “Biostoker” un SIA “Baustelle”, būvuzraudzību nodrošināja AS “Ceļu
inženieri” un SIA “BaltLine Globe”. Autoruzraudzību veica
SIA “K-RDB”. Kopumā pārbūvēti grants ceļi 2,96 km garumā

un izbūvēti divi jauni ceļu posmi 1,3 km garumā (Oši – Vecāriņi, Šļakānu kalns – Plepu leja). Lauku atbalsta dienestam
tiek gatavota projekta noslēguma atskaite, pēc kuras apstiprināšanas viens no trijiem pašvaldības grants ceļu projektiem
būs noslēdzies.
Projekta mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un
pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot
piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.
Projekta 2.kārtas kopējās izmaksas ir 234 043,81 eiro, tajā
skaitā
90% jeb 209 922,52 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atbalsts;
10% jeb 24 121,29 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.
Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
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Kokneses novada dome –
Kokneses kultūras namā uzstādīs
pirmā starp Zemgales reģiona jaunu skaņas aparatūru
pašvaldībām
Lauku atbalsta dienests ir apstipri- tiks uzstādītas jaunas skandas ar patstāŠī gada vasarā Ģimenes atbalsta
centrā „Dzeguzīte” noritēja ēkas fasādes atjaunošanas un siltināšanas darbi.
Darbi tika veikti pateicoties Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējumam, kas tika iegūts specifiskā atbalsta
mērķa 4.2.2.programmā, kas paredzēta pašvaldību ēku energoefektivitātes
pasākumu uzlabošanai ar mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu,
sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot
ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Kokneses novada dome ir pirmā pašvaldība Zemgales reģionā, kura ir īstenojusi projektu
minētajā programmā un jau iesniegusi
noslēguma atskaiti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Ņemot vērā
paredzamo cenu celšanos būvniecības
nozarē, dome būvdarbu iepirkumu
veica jau 2016.gada pavasarī, tādējādi
nodrošinot zemāku būvdarbu cenu.
Pēc projekta apstiprināšanas 2017.
gada maijā PS “A.A.& Būvkompānijas” uzsāka būvdarbus, kas noslēdzās
augustā. Būvuzraudzību nodrošināja

būvuzraugs Raimonds Jansons, savukārt autoruzraudzību veica SIA
„Kalks”. 10.oktobrī Koknesē uz projekta pārbaudes vizīti ieradās pārstāvji no
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras,
lai klātienē izskatītu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkā
Kokneses novada Iršu pagastā” dokumentus un novērtētu paveikto darbu
kvalitāti, izmantoto celtniecības materiālu atbilstību ēkas energosertifikātam
un iepirkumam.
Paredzams, ka ieguldītie līdzekļi
ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu un samazināt oglekļa dioksīda
emisiju. Samazinoties CO2 izmešiem
atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā apkārtnē. Papildus ieguvums pārtraukta norobežojošo konstrukciju
bojāšanās un pieaugusi īpašuma vērtība un ilgtspējība, kā arī uzlabojies ēkas
vizuālais izskats.
Kopējās
projekta
izmaksas: 182 315,97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 154 968,57 EUR.
Projekta Nr. 4.2.2.0/16/I/002.

Ierīkos bērnu rotaļu
laukumu pie Ģimenes
atbalsta dienas centra
Jau vairākus gadus pašvaldība saņem iedzīvotāju ierosinājumus izveidot bērnu rotaļu laukumu pie Ģimenes atbalsta dienas centra, Vērenes
ielā 1, Koknesē. Šī gada jūnijā Kokneses novada dome iesniedza projektu Lauku atbalsta dienestā „Bērnu
rotaļu laukuma izveide pie Kokneses
Ģimenes atbalsta dienas centra” un ir
saņēmusi atbalstu projekta īstenošanai.
Lai bērni varētu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, aktīvi kustoties un
spēlējoties brīvā dabā, pie dienas centra tiks izveidota aktīvās atpūtas zona
ar tādām rotaļu ierīcēm kā mašīna
ar slidkalniņu, divvietīgās šūpoles
(krēsliņš arī pašiem mazākajiem),
šūpoles - balansieris, vingrošanas
komplekss, karuselis, slidkalniņš, āra
trenažieris, kā arī ierīkots gumijas
segums vietās, kur tas ir nepieciešams, lai samazinātu bērnu sasišanās
iespējamības risku. Laukuma konstrukcijas būs speciāli veidotas dažāda
vecuma bērniem, lai katrs atrastu sev
tīkamu aktivitāti. Darbošanās rotaļu
laukumā attīsta un pilnveido bērnu
kustību koordināciju un veiklību,
kam ir svarīga nozīme bērnu kaulu
un muskuļu sistēmas attīstībā, tiek
sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīs-

tība, panākts draudzīgs kontakts ar
vienaudžiem, veicināts veselīgs dzīves veids ne tikai bērnu vidū, bet arī
vecāku un vecvecāku vidū.
Rotaļu laukumu ierīkos SIA „Ksil
Baltics”.
Uzsverot Ģimenes atbalsta centra
apsaimniekotās barona Lēvenšterna
ēkas vēsturisko nozīmi, pie rotaļu
laukuma tiks uzstādīts informatīvais
stends ar foto un aprakstu par ēkas
kultūrvēsturi un nozīmīgumu.
Projekta izmaksas ir 17829.21
eiro, tajā skaitā 90% jeb 16046.29 eiro Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA atbalsts un 10%
jeb 1782,92 eiro - Kokneses novada
domes līdzfinansējums. Projekta Nr.
17-04-AL08-A019.2201-000004.
Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos
un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu
sasniegšanu.

nājis Kokneses novada domes iesniegto projektu „Skaņu aparatūras iegāde
Kokneses kultūras namam”. Līdz šim
pasākumiem kultūras nama darbinieki
izmantoja tikai pārvietojamo aparatūru
(skandas), kas ir nolietojusies, ar būtiskiem apskaņošanas defektiem, lietota
vairāk kā 10 gadus gan darbam kultūras nama zālē, gan ārpus zāles novadā
notiekošajos pasākumos estrādē, novada svētkos u.c. Šādā veidā to izmantojot, tehnika nolietojas ļoti ātri un zaudē
apskaņošanas kvalitāti. Pateicoties LEADER programmas atbalstam, Kokneses kultūras nama lielajā skatītāju zālē

vīgu stiprinājumu pie zāles sienām.
Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu Kokneses
kultūras namā rīkoto pasākumu apskaņošanas kvalitāti, palielinot pašvaldības
kultūras dzīves organizatoru iespējas
veidot daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu Kokneses novada
iedzīvotājiem un viesiem un sekmējot
bagātīgas kultūrvides attīstību Kokneses novadā un blakus esošajās teritorijās. Skandu piegādei tika veikta cenu
aptauja, aparatūru piegādās uzņēmums
SIA “Rock Distribution”.
Skandu iegādes izmaksas ir

12 027,40 eiro, tajā skaitā 90% jeb
10 824,66 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA
atbalsts un 10% jeb 1202,74 eiro Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta Nr.17-04-AL08A019.2201-000005.
Projekts veicina vietējo iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Par ELFLA: https://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Novada kultūras kolektīviem būs jauni tērpi
Kokneses novads var lepoties ar
lielu skaitu dažādu kultūras kolektīvu. 2016.gada nogalē izveidojušies
divi jauni vidējās paaudzes deju kolektīvi - "KOKNA" un "Rats".
Lai atbalstītu gan jauno, gan esošo
kolektīvu darbību, dome Lauku atbalsta dienestā iesniedza projektu „Latviešu tautas tērpu un kora tērpu iegāde Kokneses novada kolektīviem” un
ir saņēmusi lēmumu par ES fondu finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei.
Tērpi nepieciešami, lai Kokneses
novada sabiedrību iesaistītu sabiedriskajās aktivitātēs un kultūras kolektīvi kvalitatīvā estētiskā noformējumā
piedalītos Latvijas simtgades koncertos. Par projekta līdzekļiem tērpi un
tautas tērpu aksesuāri tiks iegādāti
Kokneses jauniešu deju kolektīvam,
jauniešu deju kolektīvam "KĀRE",
I.Gaiša Kokneses vidusskolas deju
kolektīvam "Kāpēc", vidējās paaudzes

deju kolektīviem „Rats” un „KOKNA”,
sieviešu korim „Anima”. No pašvaldības budžeta tērpi tiks iegādāti VPDK
"Liepavots" un VPDK "Irši". Daudzas
dejas prasa noteiktu novadu un stilu
tautas tērpus un koncerttērpus, kuri
ir nepieciešami, lai veiksmīgi varētu piedalīties svētku skatē, gan pašos
svētkos. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka tuvojas 2018.gads, kad notiks Vispārējie
latviešu Dziesmu un Deju svētki. Deju
un koru kolektīvi ikdienā rūpējas par
nemateriālā kultūras matojuma saglabāšanu un novada tradīciju popularizēšanu. Kolektīvi veiksmīgi piedalās
skatēs, aktīvi koncertē gan novadā,
gan ārpus Latvijas dažādās valstīs.
Tērpus šūs V.Bļinkovas individuālais uzņēmums "Māksla".
Projekta mērķis ir veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, izveidojot un uzlabojot deju un kora kolektīvu vizuālo

tēlu, gatavojoties XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Projekta izmaksas ir 18 492,33
eiro, tajā skaitā 14 570,50 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 3921,83
eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta Nr.17-04-AL08A019.2201-000006.
Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos
un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu
sasniegšanu.
Par ELFLA: https://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Biedrība „Koknesei” īstenots jauns projekts

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

Daļa I.Gaiša Kokneses vidusskolas stadiona apmeklētāju jau ir ievērojuši blakus sporta stadiona namiņam
uzstādītos āra trenažierus un krāsaino bērnu laukumiņu. Sporta treneri
arī uz treniņu atnākušās meitenes
dažkārt atrod jaunajā āra trenažieru
laukumā.
Āra trenažieru laukums iekļaujas
kopējā sporta kompleksā, kur blakus
ir gan stadions, komandu bumbu spēļu laukumi, vingrošanas rīki un skeitparks. Ja visur citur pamatā darbojas

jaunieši un vīru komandu sporta cienītāji, tad šie trenažieri galvenokārt
piemeklēti, lai būtu izmantojami visa
vecuma sieviešu veselīgām aktivitātēm. Tāpēc arī blakus ir bērnu laukumiņš, kurā māmiņām atstāt bērnus,
lai neuztrauktos par viņu drošību,
darbojoties ar trenažieriem. Līdz šim
sievietēm, kuras vēlējās uzlabot savu
fizisko formu un veselību, nebija piemērotu aktivitāšu svaigā gaisā, ko varētu apmeklēt kopā ar bērniem. Trenažieru komplektācija izveidota tā, lai

jebkura vecuma sieviete, ikviens jaunietis vai seniors varētu sev piemeklēt
atbilstošāko vingrināšanās veidu.
Tā kā šīs konstrukcijas spēj darboties arī ziemas apstākļos, tad visi,
kuriem patīk sportiskas nodarbības
svaigā gaisā, laipni aicināti!
Āra trenažieri uzstādīti biedrības „Koknesei” realizētā projekta
“Kusties vesels!” (Nr.16-04-AL08A019.2201-000002) ietvaros ar ES
LEADER programmas un Kokneses
novada domes atbalstu.

Izsoles sākuma cena – gada nomas
maksa 600,00 euro (seši simti euro 00
centi ) plus nosolītais un plus PVN. Izsoles solis – 60,00 euro (sešdesmit euro
00 centi). Objekta nomas izsole notiks
2017.gada 21.novembrī 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā
1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.koknese.

lv sadaļā Izsoles un Kokneses novada
domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Bebru pagasta
pārvaldes vadītāju pa tālruni 2006603.
Bebru pagasta sporta
angāra un zemes nomas
tiesību Izsole
Kokneses novada dome izsola
nomas tiesības ar augšupejošu soli

nekustamajam īpašumam Kokneses
novada, Bebru pagasta, Vecbebru tehnikuma kompleksa sporta angāram.
Pieteikšanās izsolei līdz 2017.gada
17.novembra plkst.10.00. Izsoles sākuma cena – gada nomas maksa 615,00
euro (seši simti piecpadsmit euro 00
centi) plus nosolītais un plus PVN. Izsoles solis – 60,00 euro (sešdesmit euro
00 centi). Objekta nomas izsole notiks

2017.gada 21.novembrī 10.30 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā
1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv sadaļā Izsoles un Kokneses novada
domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Bebru pagasta
pārvaldes vadītāju pa tālruni 2006603.

Izsoles
Bebru pagasta mehanizācijas angāra un zemes nomas tiesību Izsole
Kokneses novada dome izsola
nomas tiesības ar augšupejošu soli
nekustamajam īpašumam Kokneses
novada, Bebru pagasta, Vecbebru
tehnikuma kompleksa mehanizācijas angāram. Pieteikšanās izsolei līdz
2017.gada 17.novembra plkst.10.00.
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Mans novada stāsts Latvijai

2017. gada novembrī, gadu pirms Latvijas valsts simtgades, sākam jaunu stāstu sēriju, kurā gribam atklāt laika ritējumā izbalējušas mūsu novada vēstures lappuses, no jauna uzspodrināt mūsu
zudušos dārgumus, uzklausīt likteņstāstus, kuros atklājas arī
mūsu valsts liktenis. Šī doma jau radās vasaras nogalē, kad Kokneses novada pašvaldība saņēma negaidītu dāvanu – rakstnieces
Olgas Bundzenieces atmiņu stāstu „Vasaras Koknesē”. Kokneses
Novada vēstis septembra numurā stāstījām par darba autori,
kuras bērnības vasaras no 1928. līdz 1935. gadam pagājušas
Koknesē, kur mazā Pērses meitene iepazīst un uz mūžu iemīl šīs
vietas senatnīgo krāšņumu. Pagājušajā numurā publicējām divus
Olgas Bundzenieces atmiņu stāsta fragmentus, no kuriem vienā
bija atainots Kokneses ikdienas ritējums 20. gadsimta 30. gados
un lūdzām atsaukties koknesiešus, kuri var vēl vairāk pastāstīt
par fragmentā minētājiem veikaliņiem, lielākajiem tirdzniecības
uzņēmumiem, kuri piedzīvojuši savus ziedu laikus. Paldies par
atsaucību koknesietei Mirdzai Briģei! Tikšanās ar viņu vēl vairāk
pārliecināja – mums ir jāraksta savi novada stāsti kā veltījums
Latvijas valsts simtgadei.
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Andrejs, Mirdza un Anna
Graudiņi 20. gs. 30. gados
Koknesē.

Mirdza ar brāli Visvaldi Krievkalnā uz
Daugavas krasta.

Ar mīlestību uz
seno Koknesi
Mirdza Briģe pieder pie tās koknesiešu paaudzes, kas vaigā skatījusi Pērses ūdenskritumu, Kokneses
pilsdrupas savā bijušajā godībā.
Arī viņa ir Pērses meitene, kuras
bērnības vasaras vienmēr piederēs
tai Koknesei, par kuru tagad varam
lasīt grāmatu lappusēs. Pirms mūsu
tikšanās 85 gadus vecā kundze kopā
ar dēlu Andi apbraukāja tās vietas,
kas minētas gan Olgas Bundzenieces atmiņu stāstā, gan tās, par kurām viņai saglabājušies savi atmiņu
nospiedumi, lai pareizi pierakstītu
tagadējos ielu nosaukumus.

Atmiņās dzīvo
bērnības Koknese
„Esmu no tiem retajiem koknesiešiem, kuri vēl daudz ko atceras un var pastāstīt citiem,” mūsu
sarunas sākumā mājīgajā dzīvoklī
Indrānu ielā teic dižo gadu īpašniece un smaidot piebilst, ka viņas teicamās atmiņas recepte ir valriekstu
lietošana uzturā, kas stiprina smadzeņu darbību un krustvārdu mīklu
minēšana.
1932. gadā Pērses meitene Olga
Bundzeniece pavada savu pēdējo
vasaru Koknesē un tieši šajā gadā
pavasara ziedoņa laikā Andreja un
Annas Graudiņu ģimenē pasaulē
nāk viņu meitiņa Mirdza. „Mans
papus ir dzimis Stukmaņos, mammīte ir no Gramzdas Liepājas pusē.
16 gadu vecumā viņa sāka kalpot
pie koknesiešiem labi zināmā tiesību zinātņu profesora Kārļa Dišlera
ģimenes Rīgā. Kalpojot pie tik inteliģentiem cilvēkiem, viņa iemācījās
garšīgi gatavot, apguva galda kultūru, iemācījās citas smalkas lietas un
manieres. Ar manu papu viņa iepazinās Koknesē, kad viņš, izslavēts
amatnieks, cēla Koknesē profesora
Dišlera vasarnīcu – tā bija lielā dzeltenā ēka aiz Pērses pretī pilsdrupām ar nosaukumu „Sauleskalns”.
Šeit mani vecāki bija ienācēji, tāpēc
viņi neprata vecveco koknesiešu izloksni. Esmu dzimusi „Lukstiņos” –
Blaumaņa ielā pati pēdējā māja
mazliet no ceļa ir mana dzimtene.
Tur nodzīvojam piecus gadus, tad
pārcēlāmies uz „Vilīšiem”. Aiz veikala „Sēnīte” pirmā divstāvu māja
uz dzelzceļa pusi piederēja manam
krusttēvam Kārlim Rudēvičam un
to palīdzēja celt mans tēvs. Aiz šī
nama bija viens mazāks namiņš,

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

kur dzīvojām mēs.
Interesanti, ka abas
mājas sauca par „Vilīšiem”. Kārlis Rudēvičs
nebija mans krusttēvs
pa radniecības līniju,
bet kā zināms tēva darba devējs, iespējams,
ka viņš bija viens no
Kokneses turīgākajiem
cilvēkiem, jo bez šīs
pieminētās mājas viņam vēl piederēja vēl
divas: „Lukstiņi” un bijusī veterinārās klīnikas
ēka. Arī tās mājas cēla
mans tēvs. Papus bija
universāls amatnieks,
arī smalku mēbeļu
galdnieks. Man un vecākajam brālim bērnībā
vienīgās rotaļlietas bija
zāģu skaidas, tajās varēja ietīties un smaržot to
patīkamo smaržu,” stāsta mana sarunas biedre.

mamma bieži devās uz Bangerska
dzirnavām, kur augšējā stāvā kārsa
un vērpa dziju. Šajās dzirnavās bīdelēja arī smalkos miltus. Darbība
norisinājās arī Kokneses dzirnavās,
kur nodarbojās arī ar kokapstrādi.
Vēl bija Atradzes dzirnavas pretī
Atradzes kapiem Pērses malā. Arī
tur mala miltus un vērpa dziju.”

Vēl viena Pērses
meitene

1938. gadā „Vanadziņos” Koknesē
(saukta zilā māja), redzama mājas
veranda austrumu pusē.

Vecāki ar biznesa
idejām

Mirdzas kundze ziedošas vasaras vidū.

Tirgotājiem bagātā
Koknese
Kādu Mirdzas kundze atceras
savu bērnības Koknesi? Un gluži
kā pa filmas kadriem viņa uzbur tā
laika noskaņu: „Veikaliņš, kur gāju
visbiežāk bija „Ojāros” , tagad 1905.
gada ielā 14, un to mēs saucām par
Voldebaha bodīti. Dzīvojām trūcīgi, mamma mani sūtīja pēc mazas kripatiņas rauga, jo sestdienās
cepa brīnumgardu biezpienmaizi.
Uz Lieldienām un Ziemassvētkiem
tur bērnu priekam gozējās šokolādes zaķi. Tas man bija vislielākais
kārums, ko mums mamma uz svētkiem nopirka. Vērenes ielā 2, mazliet uz priekšu aiz Ģimenes atbalsta
dienas centra, ceļa labajā pusē bija
Laubes krogs un tējnīca, šī ēka joprojām dzīvo savu mūžu. Tējnīca
vienmēr bija piepīpēta un man tur
nepatika uzturēties. Pāri sliedēm
uzreiz ceļa kreisajā pusē ir neliela mājiņa, kurai visapkārt iekoptas
puķu dobes. Manā bērnībā tur bija
biljarda spēļu zāle, kur apgrozījās
smalki kungi, turīgāki par tiem, kas
gāja Laubes krogā. Patika iegriezties Riņķa galantērijas veikaliņā,
tagadējā veikala „Sēnīte” ēkā 1905.
gada ielā 34, kur varēju par dažiem
santīmiņiem nopirkt mammai dāvaniņas svētkos,” atceras Mirdzas

kundze. Turpinot sarunu atklājas
vēl citi man nezināmi fakti: Vērenes
ielā aiz „Kokneses miesnieka gardumi” bija tirgus laukums. Koknesē, Lazdiņa ielā 1, pircējus gaidīja
grāmatu veikals, kur varēja iegādāties kancelejas preces, bet 1905.
gada ielā 11 bija vēl viena galantērijas preču bodīte. Viennozīmīgi, ka
1905. gada ielu var dēvēt par tirgotāju ielu. Bez jau minētajiem veikaliem šajā ielā nr. 42 bija atvērts arī
bižutērijas veikaliņš, kas piederēja
īpašniekam Kovnatam, bet šī māja
nav saglabājies līdz mūsdienām.
Stacijas ielā 1 bija Dēbeļa veikals.
30. gados Koknesē ir bijušas piecas
dārzniecības. Vietā, kur tagad darbojas kafejnīca „Ragāļu krogs”, bija
atvērta Lazdiņa dārzniecība, turpat
netālu Parka ielā dzīvoja un saimniekoja dārznieks Šmits. Ļoti iespējams, ka Zemeņu iela savu nosaukumu ieguvusi pateicoties dārzniekam Dambem, kas tur dzīvojis un
nodarbojies ar zemeņu audzēšanu.
Savukārt tagadējo namiņu Blaumaņa ielā 26 sauca par vistu krogu un
tur saimniekojis dārznieks Ūsiņš.
Vispazīstamākais no dārzniekiem,
kurš plaši darbojies arī pēckara gados bija selekcionārs Vīksna Ratnicēnos, daudziem pazīstams kā ērkšķogu selekcionārs.

Izrādās, ka savs uzņēmums
bijis arī Mirdzas kundzes tēvam
Andrejam Graudiņam. Un par to
viņai savs stāsts: „Kad no „Vilīšiem”
pārcēlāmies uz „Vanadziņiem”,
māju tagadējā Saules ielā 1, papus,
kurš patiešām bija izcils amatnieks,
atvēra zārku darbnīcu. Mamma izšuva spilvenus ar cakām, bet es cik
varēju palīdzēju. Skaistās apdares:
palmu un ozolu zarus papus veda
no Rīgas. Tie dārgākie bija ozolkoka
zārki, kur tēvs ņēma kokmateriālus,
kā arī cik maksāja mūža māja, nevaru atbildēt, jo tolaik par to neinteresējos. Lai nu no kā, bet no zārkiem
man baiļu nav. Bēniņos, kur tie
stāvēja, bija labākā rotaļu vieta, un
mums patika tajos arī pagulēt. 1940.
gadā, kad tēvam piešķīra zemi, mēs
pārcēlāmies uz dzīvi Vērenes ielā,
bet zārku darbnīcu pārņēma vīrs
ar uzvārdu Daņilovs. Bet, vēl dzīvojot „Vanadziņos”, mana mammīte veiksmīgi attīstīja savu biznesu:
viņa gatavoja mājas saldējumu un
tirgoja to Kokneses parkā atpūtniekiem un dancotājiem zaļumballēs. Mums vēl tagad lauku mājās ir
saglabājies toveris, kurā mamma
kūla saldējumu, tam apkārt bija vēl
viens trauks, kurā turēja ledus gabalus. Ziemā ledu pagrabā apbēra
ar zāģu skaidām un tas labi stāvēja
līdz vasarai. Mamma prata saldējumu gan pagatavot ļoti gardu, kā arī
skaisti to pasniegt, porcija sastāvēja
no vienas rozā un vienas dzeltenas
bumbas. Zaļumballēs saldējumu
viņa tirgoja gan pie tējas namiņa,
gan pilsdrupu priekšpilī. Dzīvojot
„Vanadziņos” turējām aitiņas, tāpēc

Itin bieži bērnu dienās tāpat kā
Pērses meitene Olga Bundzeniece,
mazā Mirdza ir jūsmojusi par Pērses ūdenskritumu, bet pirmā reizē
tur nonākot varēja beigties ļoti traģiski. „Pie ūdenskrituma piedzīvoju savu otro dzimšanu. Biju divus
gadiņus veca, kad kopā ar brāli un
mammu turp devāmies. Ejot pāri
laipai, iekritu ūdenī, vēl tagad ausīs
skan brāļa vārdi: mammīt, māsiņa
noslīka. Mamma ar garajiem brunčiem metās ūdenī un mani izglāba,
bet krastā kāds garāmgājējs palīdzēja ar elpināšanu.”
Vēl labā atmiņā tolaik trīsgadīgajai meitenei ir Pļaujas svētki
1935. gada 13. oktobrī ar Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa piedalīšanos. Svētki notika tagadējā
Likteņdārza teritorijā, kur toreiz
bija lidlauks. Vairākas lidmašīnas,
zemu lidojot, no piestiprinātajiem
maisiem bēra konfektes. Bērni bija
lielā sajūsmā par konfekšu lietu un
steidzās tās salasīt, bet mazākajiem, arī Mirdzai bija liels pārdzīvojums, jo lielākie bija izveicīgāki
konfekšu mednieki.
Pirmie dzīves 16 gadi Mirdzai
Briģei pavadīti Koknesē, tāpēc viņa
var sevi lepni dēvēt par Saulesmājas un Krievkalna skolas meiteni.
Par visu ko dzīvē sasniegusi viņa
pateicīga saviem vecākiem. „Mana
mammīte bija gaišs cilvēks un viņa
vēlējās, lai es turpinu mācīties. Ar
vecāku atbalstu pabeidzu Lielvārdes vidusskolu un Latvijas Universitātē ekonomikas fakultāti. Jaunībā
man bija trīs vēlēšanās: iegūt augstāko izglītību, lai man piedzimtu
dvīņi un, lai es iegūtu autovadītāja
apliecību. Pirmās divas man izdevās
piepildīt!”

Grūti – tas nozīmē
dzīvot
Par Mirdzas kundzes dzīvi varētu uzrakstīt grāmatu, bet šajā sarunā
vēl daži atmiņu atspulgi. Pēc augstskolas beigšanas uzņēmīgā meitene
nonāk Liepājā, savā pirmajā darbavietā pilsētas bankā. Pēc sešiem

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

gadiem viņa darbu turpina lauksaimniecības pārvaldē, kur darba
darīšanās izbraukāts viss toreizējais
Liepājas rajons. „Tikai retais zinās,
kur atrodas Sikšņi vai Kalvišķi, bet
es zinu, jo tur esmu bijusi, un tas
man ir liels ieguvums. Grūti – tas
nozīmē dzīvot. Es piekrītu šiem
Ārijas Elksnes vārdiem. Un jaunībā var izturēt daudz – dzīvot mazā,
šaurā istabiņā, ik dienu nest ūdeni
no trīs kvartālus attālās akas.” 1967.
gadā Lauksaimniecības ministrija
pārceļ apzinīgo darbinieci strādāt
jaunizveidotajā Stučkas rajonā lauksaimniecības pārvaldē. Tā Mirdza ar
mazo dēliņu Normundu atgriežas
dzimtajā pusē, bet drīz vien glīto
meiteni apprec puisis no Jelgavas
un aizved no Kokneses. „Kādu laiku
strādāju Ļeņingradas PMP Jelgavas
filiālē, nācās itin bieži ar atskaitēm
braukt uz Ļeņingradu un tā atkal
bija jauna pieredze. Dēls Andis ir
dzimis jelgavnieks. 1970. gadā man
tika piedāvāta iespēja atkal atgriezties Koknesē un strādāt meliorācijas
pārvaldē līdz brīdim, kad pasaulē
nāca jaunākās atvasītes: dvīņi Dainis un Daiga. Tā kā bija bērni mazi
un Koknesē bērnudārza vēl nebija,
un izvadāt uz piedāvātajiem bērnudārziem Neretā un Daudzevā ilglaicīgi nebija iespējams, kādu laiku
strādāju Stučkas Dzīvokļu pārvaldes Kokneses filiālē par sētnieci,
galvenais, ka varēju veltīt laiku mazajiem. Tad mani paaugstināja pārvaldes meistares amatā. Smejos, ka
biju desmit vienā: manā pārziņā bija
dzīvokļu piešķiršana, līgumu slēgša-
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na, remontu organizēšana, sētnieku
pārraudzība, algu aprēķināšana, parādu piedziņa. Zināju, kurš kurā un
cik cilvēku katrā dzīvoklī mitinās.
Biju ātra un apsviedīga, jo bija daudz
jāpaspēj, arī jārūpējas par vecākiem.
Vīrs strādāja par santehniķi, cauru
diennakti zvanīja cilvēki, ja bija vajadzīgs, arī naktī devāmies glābt kādu
avāriju vai veikt atgaisošanu,” stāsta
uzņēmīgā koknesiete, kura par labu
darbu saņēmusi neskaitāmus apbalvojumus. No 1985. gada vēl divus
gadus līdz aiziešanai pensijā strādājusi par ekonomisti Aizkraukles
autotransporta uzņēmumā. „Labi
zināju visas auto markas, tāpat kā
visu bijušā rajona ceļus, jo darba darīšanās iepazīti abi Daugavas krasti.
Ar lepnumu varu atzīt, ka labi pārzināju visas nozares, kurās biju strādājusi: finanses, lauksaimniecību,
celtniecību, meliorāciju, dzīvokļu
saimniecību un transporta jomu,”
teic Mirdzas kundze. Arī pēc aiziešanas pelnītā atpūtā vēl divus gadus
strādājusi par nakts aukli Kokneses
speciālajā internātskolā, bet pēc tam
labs laiks pagājis vecāku lauku mājās nodarbojoties ar kazu audzēšanu.
Starp citu, abi ar dēlu Andi gatavojuši kazas sieru, ko atzinīgi novērtēja
arī slavenais Mārtiņš Rītiņš to pērkot savam restorānam.

Rakstiet dzimtas un
māju vēsturi!
Dzīves pieredzes bagātajai
kundzei ir laimējies savā garajā
mūžā satikt interesantus un unikālus cilvēkus. Viena no tām ir

Iesvētībās 1950. gada 30. jūlijā pie Kokneses luterāņu baznīcas kopā ar mācītāju Baumani.
Otrajā rindā pirmā no labās Mirdza Briģe.

Kokneses Jaunās pils muižnieku
Lēvenšternu galma smalkšuvēja
Jūlija Rudzīte. „Izcilā sava amata meistare, kura bija stažējusies
Vācijā, šuva man iesvētību kleitu un kāzu tērpu. Viņai nebija
savas ģimenes, un mūža nogalē Kokneses dāmu tērpu labākā
smalkšuvēja dzīvoja pie maniem
vecākiem. Viņa ir dzimusi 1887.
gada 23. maijā, bet mūžībā aizgājusi 1979. gada 12. februārī, mūsu
ģimene rīkoja bēres un pavadīja
pēdējā gaitā Atradzes kapsētā,”
atklāj Mirdzas kundze. Par sevi

viņa teic, ka mūžs ir bijis raibs
un grūts. Un tomēr tajā ir bijis
daudz laimīgu brīžu: bērnības
saulainās dienas Koknesē, spraigi darba gadi, laiks, kad kopā ar
vīru Verneru bijuši skaists deju
pāris Kokneses sarīkojumos, bet
vislielākais prieks par krietni izaudzinātiem bērniem un par sagaidītajiem pieciem mazbērniem.
Bet dzīvē, protams, laimes dienas
mijas ar sāpīgiem zaudējumiem.
Pirms 24 gadiem mūžībā pavadīts
vīrs, no dzīves pāragri aizgājis vecākais dēls Normunds. „Paldies

Dievam, ka es varu pati par sevi
rūpēties, bērni mani ļoti pieskata, ar dēla Daiņa ģimeni dzīvojam
vienā mājā, Andis un Daiga bieži
apciemo. Katru rītu es pamostoties sevi uzmundrinu: es varu un
es darīšu. Pašsuģestija darbojas!
Visiem saviem tuviniekiem un
draugiem atgādinu: dzīvojiet veselīgi un nedzeriet zāles! Atrodiet
citus līdzekļus, kā sevi uzturēt
formā,” ar pārliecību teic Mirdzas kundze. Un vēl viens viņas
vēlējums: „Pētiet un rakstiet savas
dzimtas un savu māju vēsturi!”

Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena un
Likteņdārza draugu aleja
Likteņdārzs arī šogad svinēs abus
Latvijai nozīmīgos novembra svētkus – Lāčplēša dienu 11.novembrī un
99.gadu jubileju 18.novembrī, kā arī

organizē akciju “Sasildi Latviju”.
Novembrī Likteņdārza draugu
alejas atbalstam un turpināšanai notiek akcija “Sasildi Latviju”, kā ietvaros

līdz 12.novembrim tirdzniecības centra “Galerija Centrs” 1.stāvā, Rīdzenes
ielā būs skatāma fotoizstāde un darba
dienās no pulksten 12 līdz 14 un no 16

līdz 19 būs arī iespējams reģistrēt sev,
draugiem un ģimenei bruģakmeņus
kā atbalstu Likteņdārza draugu alejas
turpināšanai. Viens bruģakmens ir 15

eiro, reģistrēt var gan ar vārdu, uzvārdu, gan bez uzraksta. Katrs atbalstītājs
saņem akcijas organizatoru simbolisku
pateicību kā apliecinājumu dalībai Likteņdārza draugu ceļa īstenošanā.
Likteņdārza draugu alejā šobrīd
ir reģistrēti 23 240 bruģakmeņi, starp
tiem 18.novembrī būs lasāmi arī visi
Latvijas prezidentu vārdi. Akcijas “Sasildi Latviju” laikā reģistrētie bruģakmeņi tiks pievienoti draugu alejai
2018. gada pavasarī. Šobrīd alejā iebruģēta piektā daļa no 113 000 plānotajiem
bruģakmeņiem.
Ziedojuma iespējas akcijas “Sasildi
Latviju” laikā no 26.oktobra līdz 20. novembrim:
• Reģistrējot bruģakmeņus portālā draugiem.lv (http://www.draugiem.
lv/liktendarzs/liktendarzs) vai Likteņdārza mājaslapā (http://liktendarzs.lv/
lv/atbalstīt-2/atbalsta-veidi-2/bruģakmens)
• Veicot pārskaitījums par bruģakmeni uz „Kokneses fonda”
norēķinu kontu (reģistrācijas numurs:
40008092535,
LV10UNLA0050006878844 AS „SEB banka”)
• Tirdzniecības centrā “Galerija
Centrs” no 26. oktobra līdz 10. novembrim – darbdienās no pulksten 12 līdz
14 un 16 līdz 19.
• Likteņdārzā uz vietas (līdz 20.novembrim).
Aicinām sekot jaunākajai informācijai par Likteņdārzu arī sociālajos
medijos: Facebook, draugiem.lv, Instagram, Twitter vai Youtube kanālā, kā
arī mājaslapā www.liktendarzs.lv.
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“Kā pele pa graudam”

Iveta Hveckoviča, Dace Grele un Raina Līcīte biedrības dzimšanas dienā.

Ar tādu moto 28. oktobrī Iršu klubā
organizējām biedrības “IRSIS” 10 gadu
dzimšanas dienas pasākumu – kā atskatu uz visā pastāvēšanas laikā paveikto.
Laiks ir paskrējis nemanot. Kopš dibināšanas dienas 2007. gada 30. oktobrī,
ar maziem darbiņiem sākot, laika gaitā
sanākušas lielas lietas.
Iveta Hveckoviča,
biedrības “IRSIS” valdes priekšsēdētāja
Pirmajiem nelielajiem projektiem sekojuši nākamie, katrs aizvien
nopietnāks.
Pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes sagatavotajā prezentācijā varējām
atskatīties uz projektu realizācijas
gaitu fotogrāfijās.
10 gadu laikā ir realizēti 8 pro-

jekti. Sākām ar Lauku atbalsta dienesta (LEADER) projektiem “Datorapmācības kursi Iršu pagasta iedzīvotājiem” 2000,- Ls un “Sociālās
aprūpes centra un veļas mazgātavas
izveide Iršu pagasta iedzīvotāju vajadzībām” 5000,- Ls vērtībā. Gan
organizētie kursi, gan jaunizveidotā
veļas mazgātava guva iedzīvotāju
atsaucību, abi bija vajadzīgi un noderīgi. Veļas mazgātava darbojas
vēl šodien - tajā pēc projekta beigām jau desmito gadu brīvprātīgo
darbu divas dienas nedēļā nesavtīgi
veic mūsu pagasta iedzīvotāja Ausma Grīnšpone. Par to viņai lielum
liels PALDIES! 2011. gadā aizsākās
vēsturiskās ēkas “Iršu muižas klēts”,
mīļi sauktas Magazīna, saglabāšanas

darbs. Biedrība “Daugavas savienība” atbalstīja pirmo šī virziena projektu ”Iršu muižas klēts saglabāšana
nākamajām paaudzēm”, VAS ”Hipotēku un zemes banka” nākamo –
“Mēs neļausim savai vēsturei pazust
nebūtībā”. Sākotnēji nelielo projektu
gaitā tika sakopta ēkas apkārtne, salabots caurais jumts. Un trešais, pats
lielākais projekts “Atpūtas laukuma
izveide Iršos” 2014. gadā (LEADER
projekts, 14 000 EUR), ir pagasta
cilvēkiem tiešām liela dāvana. Tika
nobruģēts un labiekārtots laukums
Magazīnas priekšā, izveidota ugunskura vieta un veikta apkārtnes apzaļumošana. Šo apjomīgo darbu veica
Bebru pagasta SIA “Roplainis”. Iršos
pagasta centrā tika radīta skaista
atpūtas vieta brīvdabas kultūras pasākumu rīkošanai. To novērtējuši
ne tikai mūsu pagasta iedzīvotāji.
Šeit notiek daudz pasākumu: pašdarbnieku koncerti, Dzejas dienas,
vidējās paaudzes deju kolektīva 25
gadu jubilejas koncerts, čigānu deju
koncerts, Jāņu svinēšana, Radošo
darbnīcu pasākumi. Nav kauns šo
vietu arī tāliem ciemiņiem rādīt!
Pasākumi allaž ir kupli apmeklēti,
un tiek organizēti gana bieži - pašdarbība kļuvusi par iedzīvotāju, lielu
un mazu, neatņemamu dzīves daļu –
daudzi dejo, dzied, teātri spēlē.
Vēl svarīgs biedrības darba virziens ir iedzīvotāju sportisko aktivi-

tāšu veicināšana. Realizēti trīs projekti: “Trenažieru iegāde Iršu pagasta
iedzīvotāju vajadzībām”(LEADER,
2011.), “Iršos kustos, lai labi
justos”(Borisa un Ināras Teterevu fonds, Kokneses novada dome,
2015. Šī projekta gaitā izremontētas
bijušās kinodemonstrācijas telpas
skolas jumta stāvā, izveidota vingrošanas zāle, un profesionāla trenere
vadīja interesentu grupai vingrošanas nodarbības vairāku mēnešu
garumā. Un pats jaunākais projekts
”Dosimies dabā, tur vingrot vieglāk”
(2017.g.,LEADER, 17 000 EUR), ir
ar nepacietību gaidīta, neatsverama
dāvana pagasta bērniem - aktīvo
rotaļu laukums ar āra trenažieriem,
šūpolēm, soliem, īpašu neslīdošu segumu. Visu vasaru jaunais laukums
bija bērnu apmeklēts, kluss tas bija
tikai lietus laikā.
Lielu paldies par projektu līdzfinansējumu gribam teikt arī Kokneses novada domei – visiem lielākajiem projektiem bija nepieciešams
pašvaldības līdzfinansējums, un tās
nav mazas summas. Bez šī atbalsta
biedrības projektu realizācija nebūtu
iespējama.
Biedrību darbs ir brīvprātīgs,
nesavtīgs un bez atlīdzības. Tie, kas
stājas biedrībā, ir cilvēki ar vēlmi ieguldīt savu enerģiju kopīgu, sabiedrībai labumu nesošu darbu darīšanā
– pasākumos, projektos. Lai cilvē-

kiem pagastā būtu labāk, ērtāk un
interesantāk dzīvot. Tā kā biedrībām
savas naudas tikpat kā nav, tad kaut
ko īstenot var tikai, rakstot projektus un izturot konkursu finansējuma iegūšanai, jāapbruņojas ar milzu
uzņēmību un pacietību sarežģītas
dokumentācijas kārtošanai. Pašlaik
mūsu aktuālajā plānā biedrībai “Irsis” ir uzdevums iegūt sabiedriskā
labuma organizācijas statusu. Tas
pavērs “zaļo gaismu” jaunu ieceru
realizācijai.
Mūsu pagastā darbojas viena
biedrība – “IRSIS”. Sākumā tajā iestājāmies 14 biedri. Laikam ejot, notikušas arī izmaiņas – kāds aizgājis,
kāds nācis klāt. Šoruden gada kopsapulcē “saskaitījāmies”- esam 17
biedri, klāt pienākušie ir ar jaunām
idejām un iekšēju rosību. Ir padomā
arī jauni projekti, bet par tiem stāstīsim pēc to “izcīnīšanas” un realizēšanas.
Bet kas būtu dzimšanas dienas
svinības bez svētku salūta, dāvanām,
dziesmām un cienasta! Tas viss bija
– mūsu pasākumu padarīja jaukāku
dziedātāja Gita Dukaļska ar grupu.
Gan klausījāmies, gan dziedājām visi
kopā, gan apdāvinājāmies, gan pacienājāmies. Un, kā Teterevu fonda
lielajā pasākumā teica fonda ziedot.
lv vadītāja Rūta Dimanta: “Nevajag
lielīties, bet savu paveikto darbu cildināt vajag!”

Klavieru duets koncertu tūri sāk Koknesē
Nopietnās mūzikas cienītājiem 26. oktobrī Kokneses kultūras namā bija vienreizēja iespēja baudīt klavieru dueta:
Roksanas Tarvides un Kaspara Bumbiša
kamermūzikas koncertu. Talantīgie mūziķi kopā muzicēt sākuši šajā vasarā, un
tieši koknesiešiem bija gods pirmajiem
baudīt viņu kopdarbu.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Koncerts notika ar Kokneses mūzikas skolas ierosmi, tāpēc klausītāju
vidū bija gan skolas pedagogi, gan
audzēkņi, viņu vecāki un vecvecāki.
Bērniem, kuri mācās mūzikas skolā, tā bija lieliska mācību stunda, ko
dāvā brīnumainā mūzikas pasaule.
Klavieru dueta pirmā koncerta
izvēles vieta noteikti nav nejaušība
– Koknesē ir sācies Kaspara Bumbiša ceļš mūzikā. Viņš ir absolvējis
Kokneses mūzikas skolas pedagoģes
Oksanas Smeļņakas klasi, mācības
turpinājis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, bet bakalaura un
maģistra grādu ieguvis Latvijas Mūzikas akadēmijā, studējot pie profesora Jāņa Maļecka klavieru klasē.
2010. gadā jaunais mūziķis ieguva
2. vietu Valsts konkursā „Jaunais
pianists”, ar klavieru kvintetu iegūta

1. vieta 21. konkursā „Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas labākais
kameransamblis”, kā arī viņš ir uzstājies meistarklasēs pie A.Ļahovska,
D.Baškirova un citiem izciliem pianistiem. Viņa dueta partnere Roksana
Tarvide ir mācījusies Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolu, studējusi Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ar izcilību 2015. gadā absolvējusi
profesora Arņa Zandmaņa klasi, iegūstot maģistra grādu. Pianiste aktīvi
un veiksmīgi piedalījusies dažādos
konkursos un festivālos gan Latvijā,
gan ārpus tās. Par sevi viņa teic, ka ir
kaislīga kamermūziķe, studiju gados
nodibinājusi ansambli Latvian Sound
Quartet, kurš veiksmīgi debitēja Latvijas Mūzikas akadēmijas konkursā
Labākais studentu kameransamblis,
iegūstot 2. vietu, tālāk sekoja galvenā
balva Melngalvju Brālības rīkotajā
konkursā, Grand Prix starptautiskajā
konkursā Uzlecošās zvaigznes.
Par klavieru dueta rašanos Roksana pastāstīja: „Ar Kasparu esam
pazīstami kopš studiju gadiem Latvijas Mūzikas akadēmijā, kad abi mācījāmies pie profesora Jāņa Maļecka
un spēlējām kameransamblī. Mums
abiem ir līdzīga domāšana un mūzikas izpratne, kā mēdz teikt – esam

uz viena viļņa!” Bet Kaspars atzina,
ka dzimtajā pusē vienmēr jūtas gaidīts un, ka muzicēt savējiem ir liels
prieks.
Koncertu iesākot, Kokneses mūzikas skolas skolotājs Jānis Bumbišs
pastāstīja, ka dueta kamermūzikas
koncerti notiks arī cituviet, bet Latvijas valsts dzimšanās dienā mūziķi
Latviju pārstāvēs Sergeja Taņejeva
starptautiskajā konkursā, kas notiks
Krievijā, Kalugā.
Virtuozie pianisti klausītājus apbūra ar savu lielisko sniegumu, izpildot Johannesa Brāmsa Ungāru dejas,
Romualda Kalsona ciklu Mozaīka
klavierēm četrrocīgi, Sergeja Taņejeva Simfonijas Nr. 4 pirmās četras
daļas. Visjaunākos koncerta klausītājus un visus pārējos pārsteidza un
aizrāva pēdējais koncerta skaņdarbs:
Maiks Nas (Myke Nas) Digit. 2 ar
savu netradicionālo izpildījumu –
instrumenta skanējumu apvienojot
ar ritmiskām roku kustībām un sitieniem.
Kokneses mūzikas skolas direktore Iveta Bērziņa koncerta izskaņā
ar gandarījumu sacīja: „No nopietnās
mūzikas līdz mūsdienīgiem ritmiem
mēs varējām baudīt, kā var spēlēt
četrrocīgi uz vienām klavierēm, tas

Kasparu Bumbišu un Roksanu Tarvidu sveic Kokneses mūzikas
skolas direktore Iveta Bērziņa.

šobrīd ir vērojams ļoti reti, jo pārsvarā esam pieraduši dzirdēt divu klavieru skanējumu. Mūsu bērniem tas
bija ļoti vērtīgi, jo arī viņi mācās spēlēt četrrocīgi. Priecājamies par mūsu
skolas absolventu Kasparu, kurš tagad arī pats ir kļuvis par skolotāju un
pagājušajā gadā uz Čaikovska konkursu bija atvedis savu skolnieku.”
Daudzsološo klavieru duetu
sveica arī Kokneses novada domes
pārstāvji, vēlot nākotnē daudz radošu panākumu. Lai mūziķiem veicas

Pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem
Aizvadītajā mēnesī Bebros, Iršos
un Koknesē ar iedzīvotājiem tikās
un uz viņu jautājumiem atbildēja pagasta pārvalžu un Kokneses novada
domes pārstāvji. Par pašvaldības aktualitātēm, īstenotajiem projektiem
un nozīmīgākajiem paveiktajiem
darbiem informēja Kokneses novada
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris

un Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Māra Bitāne. Viens no svarīgākajiem šajā gadā paveiktajiem darbiem ir piecu pašvaldības grants ceļu
pārbūve, kuri ekspluatācijā nodoti
31. oktobrī. Par topošā atkritumu
šķirošanas laukuma priekšrocībām
informēja domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Drīzumā laukums tiks

atklāts un sniegta informācija par tā
darba laiku. Visos trīs pagastos ļoti
aktuāls ir jautājums par meliorācijas
sakārtošanu, kam noteikti jāmeklē
risinājums. Koknesieši izteica neapmierinātību par ceļa stāvokli 1905.
gada ielā, bet tika skaidrots, ka tas
ir valsts autoceļš P79, kam Kokneses
ciematā ir piešķirts ielas nosaukums.

Pašvaldība ir vairākkārt rakstiski lūgusi VAS „Latvijas Valsts ceļi” uzlabot
šo ceļa posmu. Oktobra mēnesī ozolu
alejā tika veikta bojāto zaru izzāģēšana. Tika diskutēts arī par daudz citiem jautājumiem. Apsveicami ir tas,
ka iedzīvotājiem rūp savas novada izaugsme, jo tikai sadarbojoties varam
sasniegt pozitīvu rezultātu.

starptautiskajā konkursā Krievijā,
kurā viņi jau ir izturējuši 1. kārtu!
Patīkami bija dzirdēt atzinīgus
vārdus, ko par pirmo viesošanos
Koknesē atklāja Roksana Tarvide:
„Jums ir ļoti skaists kultūras nams!
Paldies publikai par silto uzņemšanu!”
Koknese var lepoties ar talantīgiem jauniešiem, kuri ar savu veikumu cildina tās vārdu. Vēl lielāks
prieks, ka viņi neaizmirst dzimto
pusi un dalās savā radīt priekā!

PATEICĪBA
Kokneses pagasta Komunālā
nodaļa teic lielu paldies
koknesiešiem, kuri sakopj
savu īpašumu piegulošās
teritorijas!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Dzejas un mūzikas iedvesmotie satiekas Koknesē
Kad dzeja sastopas ar mūziku, piedzimst
dziesma, kad satiekas radoši cilvēki –
parasta rudens diena iezaigojas saules
krāsās. 21. oktobrī Kokneses kultūras
namā jauktā kora
„Alaine” koncerts „Dzejas iedvesmotie”
bija brīnišķīga satikšanās ar komponista
Andra Kristona dziesmām un Kokneses
novada dzejnieku sveicieniem šajā rudenī.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto
Uz pasākumu ceļu no vēju pilsētas Liepājas bija mērojis pats dziesmu
autors, kuru radīt jaunas melodijas
iedvesmojusi arī Kokneses dzejnieku
vārsmas. Andrim Kristonam tā bija
atgriešanās savā bērnības pusē, jo
pirmie skolas gadi pavadīti Bebru pamatskolā, kur klases audzinātājs bijis
tēlnieks Voldemārs Jākobsons.

Šo bagātību nevar
laist garām!
Pasākuma ierosinātāja Silvija Cīrule klausītājiem atklāja: „Mēs, koris,
gluži kā sapņotājs dullais Dauka gribējām paskatīties, kas ir aiz apvāršņa
- kas ir tajos lielajos dziesmu nošu
krājumos, kuri vienu dienu nonāca
manās rokās. Nodomāju – šo bagātību
nevar laist garām! Ieraugot, ka Andra
Kristona radīto dziesmu vidū ir melodijas arī ar mūsu vietējo autoru dzeju,
sapratu, ka maisam gals ir vaļā! Deviņas koncertam izvēlētās dziesmas mācījāmies ar lielu prieku un apguvām
samērā īsā laikā – četrās nedēļās.”
Dziesmotajā tikšanās brīdī skanēja dziesmas ar Alfreda Putniņa, Ādolfa Gaujieša, Matīsa Kaudzītes, Ginas
Viegliņas, Veltas Evertes, Sarmītes Rodes un Ārijas Āres vārdiem. Daudzas
pirmo reizi dzirdētās dziesmas savaldzināja ar savu melodiskumu, gluži
kā šo dziesmu autors ar savu vīrišķīgo
šarmu.
Lūgts nedaudz pastāstīt par sevi
un radošo ceļu mūzikā, Andris Kristons vispirms veltīja pateicības vārdus
kora „Alaine” dziedātājiem: „Jūtos
pagodināts, ka savā repertuārā izvēlējāties manas dziesmas!” Un ar sev raksturīgo humoru piebilda: „Dažs autors
savā mūžā to nemaz nepiedzīvo!”

Darbā – dakteris,
dvēselē - mūziķis
Pirmās skolas gaitas nākamajam
ārstam un komponistam sākušās Aiviekstē, bet no 4. klases turpinājušās
Bebru pamatskolā, kur ar stingro klases audzinātāja Jākobsona tvērienu
klases puikas izauguši par krietniem
vīriem. „Mēs bijām laba kompānija:
Uldis Filipsons, Uldis Straume, Valdis
Kalniņš, Jānis Birkāns un citi,” atmi-

noties skolas laiku Vecbebros, smaidot
teica Andris Kristons. Viens no skolas
gadu zēniem Valdis Kalniņs bija arī
koncerta klausītāju vidū. Bet aizraušanās ar mūziku sākusies mācoties Iecavas vidusskolā, kad jau spēlēts ballītēs
un kāzās. „Pēc Medicīnas institūta
beigšanas nokļuvu Liepājā, un ienāca
tāds dullums galvā, ka vajag nopietnāk
muzikāli pamācīties. Iestājos vakara
nodaļā Liepājas mūzikas vidusskolā,
kur apguvu arī trompetes spēli. Viss it
kā notika pats no sevis. Sāku iepazīties
ar Liepājas dzejniekiem: Modri Zihmani, Olafu Gūtmani un daudziem
citiem. Viņi deva man savus dzejoļus
un es tiem rakstīju mūziku. Kurzemē
ik rudeni plaši tiek svinētas Kurzemes
Dzejas dienas. Gatavojoties dzejas
svētkiem, autori sūta man savus dzejojumus, bet es tos ietērpju mūzikā.
Esmu sadarbojies arī ar Jaunjelgavas
novada literātiem. Man bija kursabiedrs Mārtiņš Akmens, kurš dzīvoja Jaunjelgavā un ilgstoši man sūtīja
laikraksta „Staburags” dzejas lappuses
ar nodomu, lai uzrakstu mūziku ar
vietējo autoru dzeju. Diemžēl viņš šo
brīdi nepiedzīvoja, bet es solīto atvedu
uz Jaunjelgavu 2010. gadā, kad notika
viņam veltīts piemiņas pasākums. Togad piedalījos arī Bebru pamatskolas
salidojumā un pabiju sava klases audzinātāja muzejā, un tā pamazām atjaunojās saikne ar Vecbebriem. Manas
darbadienas paiet pieņemot pacientus, bet mūzika ir sirdslieta,” pastāstīja Andris Kristons. No 2012. gada
ar viņa ierosmi un finansiālu atbalstu
Bebru pamatskolā par tradīciju kļuvis
skolēnu jaunrades konkurss, kā arī
saņemti dziesmu nošu grāmatu dāvinājumi. Arī šajā reizē gaidītais ciemiņš
nebija ieradies tukšām rokām, bet atkal kā dāvinātājs, līdzi atvedot jaunas
nošu grāmatas, arī dziesmu krājumu
Adventa laikam, kurā iekļautas septiņu autoru dziesmas, to skaitā arī ar
Maijas Stepēnas, Ārijas Āres un Sarmītes Rodes vārdiem.

Iedvesmas avots Koknese
„Kokneses novads bagāts ar dzeju rakstošiem autoriem. Vai viņus
iedvesmo gleznainā daba, Daugavas un Pērses plūdums?” – koncerta
programmas vadītāja Valda Kalniņa
katram dzejniekam veltīja sirsnīgus
vārdus pirms iesāktā dzejas lasījuma.
Radošās kopas „Mazā taka” vadītāja
Maija Stepēna pirmo reizi Koknesi iepazinusi 16 gadu vecumā, aizbraucot
uz mājām Kurzemes pusē, līdzi aizvedusi neaizmirstamas atmiņas par šo
vietu. Kad pievērsusies dzejas rakstīšanai, savu pirmo dzejoli veltījusi Koknesei, kurā vārdi: „Koknese, tev bur-

Kokneses kultūras nama
jauktais koris „Alaine”
dāvana klausītājiem
– Andra Kristona
komponētās dziesmas.

„Mūzika ir mana
sirdslieta”,
teic Andris
Kristons.

vības ir gana, lai skaistākā
zem saules būtu man.”
Pagāja gadi, un liktenis
viņu atveda uz dzīvi Koknesē. „Es zināju, ka kaut
kas būs mainījies, bet tad
es sapratu, ko nozīmē vārdi dvēseles kliedziens. Tā vairs
nebija Pērse, kas lēkā pār oļiem.
Zudušais skaistums bija zudis,”
uz skumjas nots skanēja Maijas
Stepēnas dzejolis „Tā nav Pērse”.
Dzejas un dziesmas ceļi nav izdibināmi, ar vairākiem mūsu
puses autoriem komponists jau
ir saticies. Šovasar Lutriņu pagasta svētkos, Maijas Stepēnas
un Ārijas Āres dzimtajā vietā,
literāri muzikālā pasākumā pieKoncerta burvīgās noskaņas
radītāji.
dalījās gan abas dzejnieces, gan
komponists. Šajā reizē Maijas
kundzi gaidīja patīkams pārsteigums sildīja kā saulainā rudens diena. Olga
– Andris Kristons viņai uzdāvināja Kļaviņa iet savu radošo ceļu un tajā
nošu grāmatu, kurā ir dziesma par arvien rodamas jaunas atklāsmes.
smeldzīgajām atmiņām „Tā nav Pērse”. Inese Apsāne dzejā jeb kā pati teic –
Juris Maigonis Siliņš, kura dzejoļi vārsmojumos runā par sev svarīgām
lasāmi tikko izdotajā dzejas krāju- tēmām, kas patiesībā ir nozīmīgas ikmā „Mazā taka”, iepazīstinot ar savu vienam. Paldies autorēm par iespēju
jaunāko veikumu, atklāja, ka nopietni atkal no jauna ielūkoties viņu dzejas
dzejot sācis pirms dažiem gadiem, kad pasaulē.
Jau ilgstoša sadarbība Andrim
vairs nav jaudājis fiziski strādāt. Arī
Juris savulaik bijis kora „Alaine” dzie- Kristonam izveidojusies ar dzejnieci
dātāju pulkā, varbūt tāpēc viņa dzeja ir Ginu Viegliņu no Valles. Viņas dzejoļi
tik ritmiska un melodiska. Iespējams, bērniem, sakrālā un mīlas dzeja ir ieka pēc kāda laika arī viņa dzejoļi pār- guvusi muzikālu skanējumu. Pasākumā sirsnīgi gaidīta viešņa bija dzejnietaps dziesmās.
ce, kurai šogad bagātīgi pielocīts radoKorim „Alaine”
šais pūrs. Gina Viegliņa klātesošajiem
veltījums dzejā
pastāstīja par saviem jaunākajiem gara
Anitu Liepiņa savā dzejā ir cīnītā- darbiem: „Dievs, piedod” un „Rainis
ja, jo viņai ir ko teikt, un viņas dzejā un viņa mātes”, kurā autore, liekot liesacītais allaž aicina vēl ilgi kavēties tā savu vēsturnieces erudīciju un stāstpārdomās. Tā bija arī šoreiz. Dzejo- nieces talantu ir atklājusi mums daudz
ļi par sava latviskuma apzināšanos, jauna par slavenā dzejnieka bērnības
par piederību tēvzemei dziļi uzrunāja un jaunības dzīves posmu. Koncerklausītājus. Koris „Alaine” apsveiku- tā skanēja Andra Kristona dziesma
mā saņēma Anitas veltījumu dzejā.
ar Ginas Viegliņas Vallietes vārdiem
Man, šo rindu autorei, ir bijusi lai- „Balti”.
me 22 gadus būt tēlnieka Voldemāra
„Ja ir dzimusi dzeja, tad jābūt arī
Jākobsona muzeja vadītājai un pārlie- melodijai,” uzskata Jānis Dzenis, kurš,
cināties par to, ka Jākobsona skolnieki vēl steidzot nokult rudens ražu, paguno viņa iemācījušies vīrišķīgu stāju, va pabūt kopā ar dzejas un mūzikas
rakstura stingrību, ciešu rokas spie- cienītājiem. Jānis savus dzejoļus izdienu, uzdrīkstēšanos piepildīt domās dziedāja paša komponētajās dziesmās,
izsapņoto. Paldies Andrim Kristonam saņemot nedalītas klausītāju simpātipar izpildīto dziesmu ar maniem vār- jas.
diem „Viss pāries” un korim „Alaine”
par dziesmām, kas joprojām atbalso- Mūzika vārdiem iedod
spārnus
jas dvēselē.
Pirmās dziesmas ar Ārijas Āres
Dzidras Čumakevičas sievišķīgā
dzeja tuva daudziem dzejas cienītā- vārdiem Andris Kristons jau uzjiem, arī šoreiz viņas dzejas vārdi sa- rakstījis 2010. gadā, gatavojoties

Mārtiņa Akmens piemiņas pasākumam, arī kora „Alaine” repertuārā
tās vairākkārt priecējušas koknesiešus. Viena no kora iemīļotākajām
dziesmām ir „Te, kur Pērse ar Daugavu tiekas”. Šķiet, šoreiz tā skanēja
pavisam īpaši, jo to klausījās pats
mūzikas autors, iespējams, kavējoties atmiņās, kad, būdams skolas puika, kopā ar klases biedriem
un Voldemāru Jākobsonu stāvējis
Daugavas un Pērses krastos, kas vēl
nebija zaudējuši savu pirmreizējo
skaistumu.
„Gan dzejai, gan dziesmai ir vajadzīgi vārdi. Kad vārdi atskan dziesmā,
tiem ir iedoti spārni,” sacīja dzejniece
Ārija Āre. Un kā apliecinājums sacītajam koncerta noslēgumā izskanēja
dziesma ar viņas vārdiem „Zied ievas
Koknesē”.
„Esmu sajūsmināts par kora sniegumu un dzejas autoriem!” – atzina
Andris Kristons. No komponista rokām dziesmu krājumus saņēma gan
koris „Alaine” ar vēlējumu savā repertuārā iekļaut viņa komponētās Adventa dziesmas, gan dzejas autori, kā arī
bagātīgs dziesmu krājumu klāsts un
divi jaunākie Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrības žurnāla „Helikons” numuri tagad būs atrodami
Kokneses pagasta bibliotēkā.
Pasākuma burvīgo noskaņu ar
Raiņa vārdiem izteica Silvija Cīrule:
„Sasmēlusies esmu saules, nu man
pietiks visam mūžam!” Cerams, ka
pēc kāda laika atkal satiksimies tikpat
iedvesmojošā pasākumā, lai smeltos
pozitīvas emocijas dzejas un mūzikas
gaismā.

Senioru klubiņa “Pīlādzītis” oktobra mēneša aktivitātes
Notikumiem bagāts senioru klubiņam
„Pīlādzītis” aizritējis oktobra mēnesis.
Zenta Bērziņa,
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja
11. oktobrī senioru klubiņa biedri
pulcējās Kokneses novada sociālā dienesta zālē, lai tiktos ar Kokneses dzejniekiem - dzejoļu krājuma „MAZĀ
TAKA” autoriem – Maiju Stepēnu,
Āriju Āri un Juri Siliņu. Tā bija ļoti
jauka tikšanās, pēc dzejas mākslas baudīšanas visi devās uz senioru klubiņa

telpām, lai turpinātu sarunas pie tējas
vai kafijas tases. Nolēmām, ka dzejas
grāmatiņa ir jauka dāvana esošajiem
un bijušajiem koknesiešiem dažādos
svētkos.
25. oktobrī sanāksmē apspriedām
senioru finanšu pieprasījuma projektu
2018. gadam. Svinējām Pāvila un Dzintras dzimšanas dienas, apspriedām jaunākos notikumus un vajadzības. Klubiņa telpu labiekārtojumam nepieciešami
ērtāki krēsli un mazāka izmēra galdi,
tāpat nepieciešams radiatora remonts

un loga vērtnes pārbaude. Ilze informēja par teātra biļešu izplatīšanas gaitu.
Interesentiem lūgums izpirkt rezervētās
8 biļetes līdz 5. novembrim vai laicīgi
atsaukt dalību pasākumā. Turpmāk teātra apmeklējumi būs iespējami tikai ar
avansmaksājumu. 19. novembrī dodamies uz Mihaila Čehova Rīgas krievu
teātra dienas izrādi ODESA BURVĪGĀ
PILSĒTA … Izbraukšana 19. novembrī
pulksten 9 no auto stāvvietas pie Kokneses kultūras nama, pulksten 9:10 no
auto stāvvietas pie veikala „Elvi”.

25. novembrī pulksten 15 pulcējāmies sociālā dienesta zālē, lai noskatītos ģimenes atbalsta centra bērnu
sagatavoto koncertu senioriem. Noskatījāmies teātra izrādi „BUBULIS un
BUBULĒNS”, klausījāmies dziesmas,
vērojām kustību priekšnesumus. Paldies Ievai par darbu ar bērniem – mazajiem māksliniekiem, lai arī turpmāk
pietiek izdomas un spēka tā turpināt!
Nākošās tikšanās 8. novembrī un
22. novembrī. Novembris ir svētku mēnesis - svinēsim Kokneses amatierteāt-

ra 25. dzimšanas dienu, iesim Lāčplēša
dienas lāpu gājienā, piedalīsimies Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltītajā svinīgajā pasākumā.
Sākam gatavoties SENIORU BALLEI „SAPŅU PUTENĪ”, kas notiks 28.
decembrī pulksten 15 Kokneses kultūras namā, muzicēs kapela „AIZEZERES MUZIKANTI”. Vēlams ierasties
ar mazu dāvaniņu balles loterijai apmēram 1-2 eiro vērtībā (var būt kaut kas
jauks pašu gatavots) un līdzi ņemam
mazu groziņu.
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Krāsainais rudens un
spēle Mafija

Bibliotēkā mafijas
darboņi.

Visu oktobri Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā literatūras izstādē varēja papildināt un pārbaudīt savas
zināšanas par rudeni un, meklējot atbildes
rudens mīklā, savas zināšanas likt lietā.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Bērni arī izkrāsoja rudens lapas,
lai bibliotēkā ienāktu rudens. Prieks
par katru, kas sevi izaicināja un ar
mīklu tika galā godam, iegūstot kādu
no bibliotēkas suvenīriem.

Oktobra beigās bērni
un jaunieši svin Helovīnu jeb Visu svēto dienas
priekšvakaru, kad var baisi,
jocīgi un spocīgi saģērbties
un nedaudz patrakot. Jau
vairākus gadus arī bibliotēka atzīmē šos svētkus un
vienmēr ir literatūras izstāde, kurā var atrast spoku un
fantāzijas stāstus vai baisas,
jocīgas un spocīgas grāmatas. Šogad,
lai nepārklātos ar citām šīs dienas
aktivitātēm un izmantojot brīvlaika nedēļas vidu, visi interesenti tika
aicināti spēlēt Mafiju, kuru daudzi
iepazina jau pagājušajā gadā. Spēle
bērniem ļoti patīk un jau otro gadu
dalībnieku netrūkst un trīs stundas
paskrien nemanot ar vēlmi spēlēt vēl
un vēl.
Nāc uz bibliotēku lasīt, spēlēt
spēles, mācīties vai pavadīt brīvo laiku ar draugiem un iesaki ko vēl tu
gribētu darīt bibliotēkā!

1. Vācu valodas dienas arī
Kokneses bibliotēkā

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Čaklie lasītāji turpina apceļot bibliotēkas
Lasīšanas veicināšanas programmas
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”
Kokneses pagasta bibliotēkas dalībnieki, lai uzņemtu spēkus atlikušo grāmatu
lasīšanai un vērtēšanai, skolēnu brīvlaikā devās braucienā uz Iršiem un Ērgļiem.
Antra Vasiļevska
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre
Šī jau bija ceturtā reize, kad ar žūrijas dalībniekiem dodamies izzinoša
ekskursijā, kur galvenais mērķis ir
vietējo un kaimiņu novada bibliotēku
apmeklēšana, vietējās dzīves un kultūras izzināšana.
Šoreiz mēs nolēmām doties uz divām mūsu pašu novada bibliotēkām
Bormaņos (Ratnicēnu bibliotēka) un
Iršos. Bibliotēkās mūs mīļi sagaidīja
un ar aizraujošu stāstījumu ne tikai
par bibliotēku, bet arī apkārtnes vietām, vēsturi, un tās iedzīvotajiem
mums pastāstīja un izrādīja bibliotēku saimnieces Sarmīte un Dace.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Rūdolfa
Blaumaņa dzimtas mājām - memoriālajā muzejā “Braki”, kur interesanta
stāstījumā pavadīti izzinājām Blaumaņu dzimtas vēsturi un dzīvi 155
gadus senā pagātnē. Noskaidrojām
rakstnieka saistību ar Koknesi un
kādus slavenus un mazāk pazīstamus darbus autors bija paspējis uzrakstīt. Bērniem bija iespēja iejusties
aktieru lomās un trijos cēlienos izspēlēt R. Blaumaņa pasaku Velniņi.
Muzejā ir nesens atjaunotas rakstnie-

Ciemojoties „Brakos”, bērni varēja iejusties Blaumaņa draisko velniņu tēlos.

ka klavieres un kāds prieks, ka muzeja saimniece ļāva tās spēlēt visiem
spēlēt gribētājiem, lai māju pieskandinātu mūzika un instruments nenoskaņotos. Uz atvadām mielojāmies ar
kliņģeri un sasildījāmies ar “Braku”
mājas tēju, kas šai vēsajai un slapjajai
dienai lieti noderēja.
Trīs lietas, labas lietas, pirms došanās prom no Ērgļiem, iegriezāmies
arī trešajā šīs dienas bibliotēkā - tā
bija Ērgļu pagasta bibliotēka. Bibliotēkā paspējām izspēlēt galda spēles, noskaidrot kādas grāmatas ir un
nav šajā bibliotēkā un papildinājām
domu izstādi "Kāpēc ir jālasa grāmatas” ar savām pārdomām par grāmatu
nozīmi mūsu dzīvē. Bibliotekāres Ingas mudināti aizstaigājām vēl arī uz
netālajiem Rūdolfa Blaumaņa dzimtas kapiem pa ceļas iepazīstos drus-

ciņu no Ērgļiem. Tā arī diena paskrēja un bija laiks doties mājup, lai ar
jaunu sparu izlasītu un novērtētu vēl
atlikušās žūrijas kolekcijas grāmatas.
Liels paldies Ratnicēnu bibliotēkas vadītājai Sarmītei Leitānei, Iršu
pagasta bibliotēkas vadītājai Dacei
Grelei, Ērgļu pagasta bibliotēkas
bibliotekārei Ingai Razenovskai un
Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītājai Zintai Saulītei par viesmīlīgo uzņemšanu un
gida pienākumu veikšanu mūsu apciemojuma laikā. Un protams liels,
liels paldies SIA”EIDZ transports”
un šoferītim Aldim pa drošu un
stabilu izvizināšanu sniegoti slapjajā dienā.
Ir daudz interesantu un izzināšanas vērtu vietu mums apkārt, vajag
tikai doties tās izzināt!

Ko mēs zinām par vācu valodu?

Vācu valodas dienas pasākuma aizrautīgie dalībnieki.

Gētes institūts šogad no 17.- 19.oktobrim organizēja 1.Vācu valodas
dienas Latvijā. Lai popularizētu vācu
literatūru, atklātu ko jaunu jau
zināmajos plauktos, bibliotēku šim
projektam pieteicu arī es. Mūsu bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja
darboties radoši-izvēlēties vācu autoru grāmatu virsrakstus un sacerēt no
tiem kādu stāstiņu.
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
Jā, tas bija izaicinājums pieaugušajiem, jo rakstīt nemaz nav
viegli! Ar prieku atklājām, ka dalībnieku vidū ir potenciāli romānu,
memuāru un stāstu autori! Daži
pat jau raksta, bet līdz grāmatu
atklāšanas svētkiem gan vēl esot
jāpagaida.
Vislielākais paldies Birutai
Blaus, Annijai Blaus, Dacei Kupšānei un Martai Tīsai. Viņas šo
uzdevumu izpildīja ar smaidu, un
mēs kopā piedzīvojām daudz pozitīvu emociju! Protams, sarunas par
dzīvi, Koknesi, vēsturi un iecerēm!
Ar interesi gaidīju ciemos
I.Gaiša Kokneses vidusskolas 12.
klases audzēkņus ar savu vācu va-

lodas skolotāju Evitu Užuli uz vācu
valodas stundu bibliotēkā. Stunda, meklējot vācu autoru darbus,
rakstot stāstiņus no izvēlētajiem
virsrakstiem, tulkojot, pagāja nemanot! Paldies par aktivitāti un
prieks par jauniešiem (nedaudz
gan skumji, ka šī būs pēdējā vācu
valodas grupa mūsu skolā)! Turēšu
par viņiem īkšķus eksāmenu laikā, un bija patiess prieks dzirdēt
skanam vācu valodu bibliotēkā!
Paspējām pārrunāt arī viņu nākotnes plānus! Šaubu nav-viss viņiem
izdosies!
Visu nedēļu bibliotēkā bija izlikta izstāde –grāmatas par Vācijas
vēsturi, tradīcijām, vārdnīcas, valodas apgūšanas iespējām un arī
literatūra vācu valodā, kura gan
pie mums viesojās no Aizkraukles
bibliotēkas.
Paldies Gētes institūtam par
interesantajām balviņām! Visus
uzrakstītos radošos darbus var izlasīt bibliotēkā!
Viena no apmeklētājām teica,
ka galvenais šajā pasākumā ir pārvarēt sevi un gribēt radīt, tad jau
vārdi paši nāk! Prieks, ka vācu autoru plauktā ir atrasta lasāmviela
priekšdienām!

Pērses sākumskolas skolēni uzzināja daudz jauna par vācu valodu.

Jauki atkal atgriezties skolas solā!

173 gadus Iršos /in Hirschenhof/ runāja
tikai vāciski. Šogad pirmo reizi Latvijā
tika rīkotas vācu valodas dienas. Arī mēs
- Pērses sākumskola, Iršu bibliotēkas un
kluba darbinieces, nolēmām 18. oktobrī
organizēt pasākumus, kas saistītos ar
mūsu īpašo pagasta vēsturi, vācu valodu,
kura ilgus gadus mūsu skolā tika mācīta.
Valda Kalniņa,
Pērses sākumskolas vēstures skolotāja

Īpašu pārsteigumu mums bija
sagādājis Gētes Institūts, atsūtot pārsteiguma balvas pasākuma dalībniekiem.
Iršu pagasta bibliotēkā tika iekārtota vācu grāmatu izstāde ar īsām ziņām par to autoriem.
Pasākuma dienā jaunāko klašu
skolēni noskatījās multfilmas, kas
domātas vācu valodas frāžu apgu-

vei. Vecāko klašu skolēni piedalījās
viktorīnā “Ko mēs zinām par Vāciju un vācu valodu?” Daudziem bija
pārsteigums tas, ka vācu valoda
kā valsts valoda noteikta vēl citās
Eiropas valstīs un tajā runājošo
skaits pasaulē ir ap 200 miljoniem
cilvēku.
Pēcpusdienā tematiskajā pasākumā piedalījās tie, kuriem ir saikne
Vāciju vai ar vācu valodu. Bijusī vācu
valodas skolotāja Iveta Hveckoviča
bija tā, kura aizsāka draudzības saites
ar kādreizējiem Iršu vācu kolonijas
iedzīvotājiem un viņu pēctečiem.
Savukārt divām Iršu senioru klubiņa “Vālodzīte” dalībniecēm bērni un
mazbērni dzīvo Vācijā.
Mūsu skolas iepriekšējo gadu
absolventēm bija interesanti atkal
apsēsties skolas solā, iepazīt, kā darbojas interaktīvā tāfele, atkārtot vācu
valodu par dažādām tēmām.
Interesanti šķita vārdi, kurus savā
valodā lietoja kolonisti. Tie bijuši aizguvumi no latviešu un krievu valodas. Atcerējāmies tos vārdiņus, kurus
esam “aizņēmušies” no vāciešiem.
Visiem brīnišķīgs pārsteigums
bija uzvedums par rudens ziediem
“Vālodzītes” priekšnesumā.
Par loteriju bija parūpējusies
Dace Grele. Paldies!
Savukārt pēc jautrās vācu dziesmas “Wir haben Hunger” (”Mums ir
izsalkums”) iemācīšanās, lieliski garšoja siers, desiņas, pīrādziņi un tēja.
Paldies Inetai Riekstiņai!
Domāju, ka pasākums bija rosinošs interesēties par vācu valodu,
mūsu pagasta vēsturi, ka kopā labi un
saturīgi pavadījām laiku.
Paldies visiem, kas bija atsaucīgi!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Kokneses amatierteātrim 25. dzimšanas diena!

Viens no pirmajiem
kolektīva sastāviem
pēc izrādes Blaumaņa
pagalmā.

spēks, tas iekšējais urdītājs,
kas rada šo labvēlīgo atkarību no teātra spēlēšanas?
Jānis Madžulis, puisis
Jauni, skaisti, talantīgi!
no Stirnienes, kuru Inguna pamanīja Aizkraukles
««« Sākums 1. lpp.
jubilejas kūku, bet
arodvidusskolā, jau piecus
Aktieri ar visilgāko gadu stāžu: Rita Čerkovska,
Kokneses amatierteātris vien- īpašu paldies veltīja
gadus
ir kolektīva dalībAija Juste un Sandis Migla izrādē „No saldenās pudeles”.
mēr izcēlies ar pārdomātu reper- aktieriem ar visilgānieku vidū, un atzīst, ka ar
tuāra izvēli, kā arī jau pierasts, ka ko gadu stāžu: Ritai Čerkovskai, pārlūkot savas krātuves, jo varbūt prieku ik nedēļu brauc uz mēģidažādās skatēs un festivālos iegūts Aijai Justei un Sandim Miglam, tieši kāds modinātājpulkstenis vēl nājumiem, jo pēc tam vēl lielāku
augsts novērtējums. Par tradīciju ir kurus jau var dēvēt par kolektīva gaida savu atdzimšanu par node- gandarījumu dod skatītāju aplausi
kļuvis amatierteātra organizētais zelta fondu.
izrādēs. „No Jāņa iznāks lietasrīgu izrādes rekvizītu.
festivāls „Pērses krasti”, kas šoBet, kad uz skatuves esošajiem
Kokneses
novada
domes koks”, pēc pirmajām viņa lomām
vasar Koknesē sasauca rekordlie- teātra spēlētājiem pievienojās priekšsēdētājs Dainis Vingris, teica režisore, un viņa nav kļūlu kolektīvu skaitu, dodot iespēju kādreizējie, likās, te nu iznāktu sveicot režisori un aktierus ama- dījusies, jo Jānis ar katru izrādi
divas dienas baudīt teātra mākslas viena laba nākamā izrāde! Kas tierteātra jubilejā, uzdāvināja arvien vairāk atklāj savu aktierbrīnišķīgo gaisotni.
zina, varbūt tā reiz arī notiks, ādas naudas zuteni, kas darināts meistarību. Par to mēs varējām arī
Kur ir ieguldīts darbs, ir arī bet tuvākās nākotnes ieceres jau Hanzas projekta ietvaros un kuru pārliecināties „Trakajā numurā”.
panākumi. Oktobra vidū Aizkr- zināmas. Pašlaik tiek intensīvi arī varēs izmantot kā rekvizītu
Edijs Lapuks, kuram tagad
aukles apriņķa amatierkolektīvu strādāts, lai nākamgad februārī kādā izrādē. Vidējās paaudzes ikdienas dzīve paiet Rīgā, savu
skatē koknesieši ar izrādi „Traks mēs piedzīvotu pirmizrādi zvied- deju kolektīvu „Irši” un „Liepa- pirmo lomu jau nospēlējis skolas
numurs” pārliecinoši ieguva pirmo ru rakstnieka Pēra Ulafa Enkvis- vots” vadītāja Inta Balode jubilā- gaitu sākumā apmeklējot bērnu
pakāpi un tika izvirzīti uz reģiona ta darbam „Vectēva māja” kurā riem vēlēja veiksmi un izturību studiju. Pa šiem gadiem Edijs no
skati, bet pēc šīs izrādes aktrise savu pirmo lomu šajā kolektīvā nākamos 25 gadus, piebilstot, ka pirmās lomas, kurā bija jāpasaka
Marina Liepa saņēma izrādes vēr- spēlēs Reinholds Sprukulis, Evi- sekojot Dzintara Meiera piemē- viens teikums, nospēlējis nopiettētāju atzinības rakstu par lielisku ta Briņķe, kura pēc pārtraukuma ram viņas labākie dejotāji nākot- nas lomas un ieguvis vērtīgu aklomas atveidojumu.
ir atgriezusies savējo vidū, kā arī nē var kļūt par labiem aktieriem!
tiera pieredzi. „Ja ir jābūt mēģināIr saņemta vēl viena priecīga pēc ilgāka laika uz skatuves būs
Juris Bogadanovs, Līga Rūķe, jumā, tad attālums nav šķērslis,”
ziņa - aktieriem būs jāķeras pie pati režisore. Tāpat ir gaidāms Jānis Balodis un daudzi citi biju- teic Edijs.
iestudējuma „Gredzens gredze- Harija Gulbja labi zināmās lugas šie Kokneses teātra dalībnieki šajā
Tija Spilberga arī savas pirmās
nā” atjaunošanas, jo 2014. gadā tā „Cīrulīši” iestudējums mūsdienī- vakarā bija kopā ar savu režisori lomas nospēlējusi bērnu studijā,
kļuva par “Zemgales novada Gada gā skatījumā. Nākot uz jubilejas un sirsnīgi pateicās par kopā pa- bet tagad, mācoties Rīgā, studijas
izrādi” un kolektīvs nākamgad būs izrādi, dzimšanas dienas svinētā- vadīto laiku, jo tieši darbošanās veiksmīgi apvieno ar teātra mēpilntiesīgs Dziesmu un deju svētku ji bija lūgti dāvināt rekvizītus šai kolektīvā kaut kādā veidā pozitīvi ģinājumiem Koknesē. Tija atklāj:
dalībnieks un leģendu par Kokne- topošajai izrādei, īpaši uzsverot, mainījusi viņu turpmāko dzīvi.
„Darbošanās teātrī man ir palīses senatni rādīs Dailes teātra Ma- ka ļoti nepieciešami ir seno dienu
dzējusi kļūt pašpārliecinātākai,
zajā zālē.
modinātājpulksteņi, kuri var būt No teātra
nav bail uzstāties lielā auditorijā.”
savu laiku nokalpojuši. Viens no atkarīgie
Pašiem savs zelta
Dažas dienas pirms jubilejas Šauj pat
skatītājiem šo prieku arī sagādāja,
fonds
uzdāvinot vienu veclaicīgu laikrā- izrādes tikos ar dažiem aktieriem slotas kāts!
Pateicoties saviem uzticīga- di. Pasākuma noslēgumā Inguna pirms kārtējā mēģinājuma, lai paMarina Liepa ir aizkraukliete,
jiem aktieriem, režisore dāvāja Strazdiņa vēlreiz izteica lūgumu jautātu, kas ir tās brīnumainais bet viņas brīvais laiks paiet spēlē-

Katram bērnam laimīgu ģimeni
Šodien pasaulē ir tik daudz bēdu,
un es domāju, ka liela daļa no tām
nāk no mājām. Mums ir tūkstošu tūkstošiem izpostītu pavardu. Mums ir
jāpadara savas mājas par līdzjūtības
centriem, jāiemācās piedot līdz galam,
tādējādi nesot mieru. /Māte Terēze/
Ikvienam bērnam būtu jāaug
ģimenē, kur viņš sajūt siltumu, drošības sajūtu un vecāku mīlestību.
Diemžēl realitāte mūsdienu sabiedrībā ir pavisam cita – vecāku pamesti
vai citu krīzes situāciju dēļ bērniem
par mājvietu kļūst aprūpes institūcijas. Viņiem – „sistēmas bērniem” visvairāk trūkst ģimeniskas vides, kurā

pilnvērtīgi attīstīties. Vai mēs spējam
uz to vienaldzīgi noskatīties? Tik tikko sabiedrību pāršalca šokējoša vēsts
par darbinieku pārkāpumiem valsts
sociālās aprūpes centra (VSAC)
"Rīga", kas kārtējo reizi apliecina bez
vecāku gādības palikušo bērnu neaizsargātību. Bet ja nu mēs katrs vēlētos
palīdzēt kaut vienam cilvēkbērnam,
pasaule kļūtu mazliet labāka un laimīgāka. Mēs varam palīdzēt - kļūstot
par audžuģimeni, atverot savas mājas
durvis un savu sirdi.
Šobrīd mūsu novadā ir viena jauna audžuģimene, kura pavisam nesen
ieguvusi šo statusu. Ikviens, kurš jūt
sevī aicinājumu kļūt par audžuģime-

ni, lūgums doties uz Kokneses novada Sociālo dienestu vai Kokneses
novada bāriņtiesu, kur varēs saņemt
izsmeļošu informāciju, kā šo labo
gribu īstenot. Savu atbalstu audžuģimenēm sniegs arī Kokneses novada
pašvaldība.
Audžuģimene ir viena no ārpusģimenes aprūpes formām, kurā
bērnam, kuram nav vecāku vai par
kuru dažādu iemeslu dēļ nerūpējas viņa īstie vecāki, ir iespēja dzīvot citā ģimenē vai ģimenes aprūpei
iespējami pietuvinātos apstākļos.
Tuvojas Ziemassvētku laiks, varbūt
tieši tagad ir pienācis laiks kļūt par
sargeņģeli mazai bērna sirsniņai.

Hanzas dienās Tartu. Gājiena priekšgalā
Inguna Strazdiņa un Juris Bogdanovs.

jot Daudzevas un Kokneses amatierteātros. „Man patīk atrasties
radošā vidē kopā ar aizrautīgiem
cilvēkiem,” tā Marina. Viņai piekrīt arī Sandis Migla, kura vīrišķīgā balss ir kā radīta teātrim.
Pirms gadiem septiņpadsmit, kad
Sandis vēl mācījies Kokneses vidusskolā, kādā skolas pasākumā
viņa balsi izdzirdējusi Inguna
un pierunājusi uz pirmo lomu
amatierteātrī. Tagad Sandis kļuvis par aizkrauklieti, bet teātra
spēlēšana nemainīgi ir lielākais
hobijs, atslēgšanās no darba un
ikdienas. Pieredzes bagātā aktrise Rita Čerkovska arī uz Koknesi
brauc no Aizkraukles, bet daudzu
spožu lomu atveidotāja Aija Juste
no Sunākstes. Tātad secinājums
viens – mīlestībai uz teātri nekas
nav par grūtu. Un par to, kas pārvarēts, varētu uzrakstīt apjomīgu
grāmatu, kurā būtu atsevišķa nodaļa par kurioziem gadījumiem,
kas norāda uz vienu – jebkurai
situācijai ir atrisinājums. Lūk,
viena maza epizode: pirms gadiem, braucot viesizrādē uz Ēberģi, aktieri piepeši atskārtuši, ka
Koknesē atstāts galvenais izrādes
rekvizīts – bise. Bet izrādei jānotiek un bisei jāšauj. Tā arī noticis,
tikai tajā reizē šāvis slotas kāts!
Lai arī turpmāk gadās šādi „traki
numuri”, jo tieši tāpēc tas ir teātris!
Sagaidot amatierteātra 25.
dzimšanas dienu, aktieri savai
režisorei novēl veselību, izturību
un pacietību, būt tikpat aktīvai un
enerģiskai!

Izstāde "Kā kļūt par
audžuģimeni?"
Kokneses novada domes Sociālajā dienestā no 2017.gada
25.oktobra ir skatāma informatīva un ļoti sirsnīga izstāde „Kā
kļūt par audžuģimeni?”
Šo izstādi mums piedāvā Jēkabpils biedrība kristīgai paaudžu kopībai „TILTS”, kuras mērķi ir sekmēt sabiedrības atveseļošanu, sniedzot tai zināšanas un
prasmes, sniegt morālu un materiālu atbalstu sociāli neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem,
veicināt sociālās riska grupas

bērnu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā, celt ģimenes atbildības
līmeni, un veidot ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā.
Izstādi Kokneses novada domes Sociālajā dienestā var apskatīties darba dienās darba laikā
visu novembra mēnesi.
Apskatot izstādi, sociālajā
dienestā var saņemt arī informatīvus materiālus par to, kas ir
audžuģimene, kā par to kļūt un
kādu atbalstu saņem audžuģimene.
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Grupai “Raiņa Iela 11” daudz jaunumu

“Raiņa Iela 11” – no kreisās Juris Baltiņš, Ivo Vēzis,
Dmitrijs Goļenkovs.

“Bildes” ir senākais mūzikas
un mākslas festivāls Latvijā. Tas
pirmo reizi notika 1985. gadā Rīgas Politehniskā institūta Studentu klubā Anglikāņu baznīcā.
Rīgas kongresu namā 24. novembrī notiks jauno grupu un “Bilžu”
veterānu kopprojekta koncerts.
Tajā kopā ar nu jau lielu popularitāti iekarojušo dziesminieku
Kārli Kazāku uzstāsies koknesiešu grupa “Raiņa Iela 11”, kuras
sastāvā spēlē Ivo Vēzis, Dmitrijs Goļenkovs un Juris Baltiņš.
Ar grupu tuvāk iepazīstinājām februāra izdevumā, toreiz kolektīvs
ar labiem panākumiem piedalī-

jās SWH raidījumā “Priekšnams”.
Ivo Vēža dziesma “Manis te nav!”
raidījumā noturējās vairāk nekā
divus mēnešus. Pa šo laiku grupa
intensīvi strādājusi un gada nogalē
savus fanus iepriecinās ar vairākiem jaunumiem. Par tiem tuvāk
pastāstīja grupas līderis Ivo Vēzis.
– Protams, pats lielākais jaunums
– gaidāmais koncerts 24. novembrī Rīgas kongresu namā kopā ar
Kārli Kazāku. Nenoliedzami viņš
ir izcils mūziķis, bet mani viņš fascinē ne tikai kā dziesminieks, bet
arī kā cilvēks. Jau sen sekoju viņa
daiļradei, Kārlis netiecas par katru
cenu grozīties mūziķu priekšplā-

nā, bet lēni un pamatīgi dara savu darbu.
Man patīk viņa skatījums uz dzīvi, un
visu šo īpašību sakopojums arī bija noteicošais, kāpēc uzrunājām Kārli muzicēt
kopā. Viņš jau bijis
Koknesē, pēc pirmajiem mēģinājumiem
varu teikt – skatāmies vienā virzienā.
Vēl par jaunumiem.
Mūsu “Vecais singls “Manis te nav”
tagad ir klausāms arī “Spotify” (digitālais mūzikas straumēšanas serviss). Tuvākajā laikā klajā nāks vēl
viens jauns, bet decembra sākums
grupai būs īpašs – mums ir līgums
ar kādu zviedru neatkarīgās mūzikas izdevniecību, un tas paredz, ka
decembra sākumā klajā nāks mūsu
debijas albums “Manis te nav” –
precīzu datumu vēl paziņosim. Tas
būs klausāms gan “Spotify”, gan
“Deezer”, gan “Youtube”. Albumā
būs 11 dziesmas latviešu valodā.
Visas ir manis sarakstītas, taču albuma izdošanā ikkatrs grupas dalībnieks ielicis savu darbu.

Kamermūzikas koncerts
"Fa, sol, la" skaņās

Domubiedres. Katrīna Goldmann-Ļebedeva un Karolīna Vancāne.

31. oktobra vakarā, kad liela
daļa bērnu bija devušies saldumu
medībās, svinot Halovīna svētkus, Kokneses Mūzikas skolā audzēkņi, pedagogi, vecāki un akordeona mūzikas cienītāji baudī-

ja kamermūzikas koncertu.
Kokneses Mūzikas skolas skolotāja Karolīne Vancāne ar savu domubiedreni, pianisti Karīnu GoldmannĻebedevu no Berlīnes, kā arī akordeonistu ansambli "Opuss" no Rīgas

visiem klausītājiem dāvināja brīnišķīgu koncertu un iespēju akordeona
skanējumu klausīties virtuozā izpildījumā.
Koncerta laikā izskanēja A. Vivaldi, J.S.Baha un citu komponistu
mūzika. Koncerta noslēgumā Kokneses Mūzikas skolas direktore Iveta
Bērziņa sacīja: "Šodien mums bija
iespēja dzirdēt akordeonu visā tā
daudzveidībā - tehniski, tembrāli un
arī ansambļa skanējumā. Liels paldies Berlīnes mūzikas skolas skolotājai Karīnai Goldmann-Ļebedevai par
dāvāto iespēju bērniem gūt pieredzi
gan dienas laikā vadītajās meistarklases nodarbībās, gan dzirdēt brīnišķīgo koncertu, jo ikdienā mēs esam
pieraduši klausīties cita veida mūziku. Paldies skolotājai Karolīnei Vancānei par koncerta organizēšanu. Šī
bija lieliska pieredze gan bērniem,
gan visiem klausītājiem!"

Īstenots projekts “Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālajā mājā – muzejā”

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu veikti restaurācijas darbi - nelielam atpūtas dīvānam (sofai), kas
izgatavota 20. gadsimta 20. gados un
ir izcilu amatnieku darinājums, kas
raksturo noteikta laika posma amatniecības iezīmes un labākos paraugus. Lai nodrošinātu koka mēbeles
kvalitatīvu saglabāšanu, tika piesaistīti profesionāli speciālisti. Sofas restaurācija nodrošinās tā ilglaicīgumu,
sniegs apmeklētājiem priekšstatu par

20. gadsimta 20. – 30. gadu mēbeļu
gatavošanas stilu un dizainu.
Projekta mērķis: veikt muzeja eksponāta restaurācijas darbus, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un
nodotu nākamajām paaudzēm.
Valsts Kultūrkapitāla fonds sofas

restaurācijas darbiem ir piešķīris finansējumu 1 700,00 EUR apmērā.
Projekts īstenots laika posmā no
30.05.2017. līdz 31.10.2017.
Informāciju sagatavoja: Kokneses
novada domes Attīstības nodaļa,
T.65133636

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

„Daugavas Vanagi
Latvijā” palīdz
daudzbērnu ģimenēm
„Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses
nodaļas biedri par vienu no saviem
darbības mērķiem uzskata palīdzēt
daudzbērnu ģimenēm Kokneses novadā.
Nodaļas biedre Dzidra Ķīle
informē, ka oktobra mēnesī tika
saņemta priecīga ziņa no Latvijas
Daugavas Vanadžu priekšnieces
Klāras Mētras par iespēju finansiāli palīdzēt ģimenēm, kurās aug
pieci un vairāk bērni. Ar Kokneses
novada Sociālā dienesta palīdzību
tika noskaidrotas daudzbērnu ģimenes, kurām visvairāk noderētu
finansiāla palīdzība kādas mājsaimniecībai nepieciešamas preces
iegādei. Dzidra Ķīle teic, ka „Dau-

gavas Vanagi Latvijā” ziedojumu
saņēmušas divas daudzbērnu ģimenes Koknesē un viena ģimene
Bebros, bet tuvākajā laikā novada
daudzbērnu ģimenes varēs saņemt
humāno palīdzību. Daudzbērnu
ģimenes, kuras saņēmušas finansiālo palīdzību sirsnīgi pateicas
organizācijai „Daugavas Vanagi
Latvijā” un atzīst, ka ir bijušas patīkami pārsteigtas par negaidīto
ziedojumu un cilvēcisko attieksmi.
Daudzbērnu ģimenes par šo
ziedojumu jau paguvušas iegādāties noderīgas lietas. Viena no
māmiņām stāsta, ka ir liels prieks
par iegādāto veļas žāvētāju, ziemas
apaviem un jakām mazajiem ķipariem.

14. novembrī – Pasaules
diabēta diena
Ik gadu Latvijā un cituviet
pasaulē pieaug diabēta pacientu
skaits. Diabēts ir hroniska vielmaiņas slimība, kurai raksturīgs
paaugstināts cukura līmenis asinīs. Šogad diabēta dienas tēma ir
„Diabēts un sievietes tiesības uz
veselību”, lai aktualizētu glikozes
vielu maiņas un insulīna darbības
traucējumu problēmas un izaicinājumus sievietēm, uzlabotu tām
savlaicīgu diabēta diagnostiku un
ārstēšanas rezultātus.
Pēc Starptautiskās Diabēta federācijas aplēsēm, pašlaik pasaulē
ir vairāk nekā 199 miljons sieviešu
ar cukura diabētu, bet, turpinoties

pašreizējām saslimšanas pieauguma tendencēm, 2040. gadā būs jau
ap 313 miljoniem. Četras no desmit sievietēm ar cukura diabētu ir
reproduktīvā vecumā – vairāk nekā
60 miljoni pasaulē. Cukura diabēts
ir devītais biežākais nāves iemesls
sievietēm ar diabētu un ir iemesls
2,1 miljonam nāves gadījumu gadā.
Sievietēm ar cukura diabētu 10 reizes biežāk konstatē sirds un asinsvadu slimības, salīdzinot ar sievietēm bez diabēta
Arī Kokneses novada ģimenes
ārsti aicina vēl šajā gadā apmeklēt
savu ģimenes ārstu, lai kontrolētu
cukura līmeni asinīs.
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Pati savas dzīves režisore

Iveta Hveckoviča Latvijas dzimšanas dienu svin kā savējo.

Viņa ir sievišķīga un šarmanta, bet aiz
trauslās ārienes slēpjas stiprs raksturs un
apbrīnojama uzņēmība. Un tikai Iršos –
savā dzimtajā vietā viņa var būt laimīga.
Tik daudzas lomas, kurās ik dienu jāiejūtas,
bet Iveta Hveckoviča ir pati savas dzīves
režisore. Vai tas ir kārtējais biznesa plāns,
kāds biedrības „Irsis” projekts, darbošanās
personības attīstības centrā AURA vai dziedāšana Iršu pagasta vokālajā ansamblī – it
visā viņa ieliek savu enerģiju, jo dzimušai
Skorpiona zvaigznājā tā esot dota dubultā.
Un vēl Ivetai laimējies piedzimt
18. novembrī. Bez skaļiem vārdiem un patosa viņa vienkārši ir savas dzimtā pagasta
patriote un lepojas, ka Latvijā ir vieta Irši,
ko saukt par savām mājām.
Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto un foto no personiskā
arhīva
Man vienmēr ir licies, ka Iršiem
piemīt īpašs, tāds vārdos nenotverams
valdzinājums. Pie jums aizbraucot
pārņem siltuma un māju sajūta.
Iveta: Hveckoviča: Jā. Man ir laimējies izaugt un dzīvot šajā vietā.
Irši piesien un nelaiž vairs vaļā, te
jūtu savas saknes. Pēc kara uz Iršiem
uz dzīvi pārcēlās gan manas mammas, gan tēta ģimenes no Latgales,
jo pirms kara repatriējušos vācbaltu
kolonistu mājas bija palikušas tukšas. Manu vecāku ģimenes te ienāca
un palika. Mācoties Pērses pamatskolā un plānojot nākotni, tāpat kā
mana mamma, gribēju kļūt par skolotāju. Viņa centās atrunāt, sakot, ka
tik grūtu darbu man nenovēl. Pēc vidusskolas, vēl īsti nezinot, ko gribu,
iestājos Latvijas Universitātē žurnālistikas fakultātē. Jaunībā biju kautrīga, nekomunikabla, toreiz man šis
amats nedevās rokās. Apprecējos, izveidoju ģimeni, pabeidzu augstskolu
neklātienē. Pirmos darba gadus līdz
30 gadiem es tomēr nostrādāju Pērses pamatskolā par skolotāju. Mācīju
vācu valodu. Svešvaloda skolā man
bija mīļais priekšmets, bet uz vācu
filologiem neaizgāju, jo negrasījos
kļūt par skolotāju. Tomēr dzīve met
savus kūleņus, un tajā laikā vēl nebija prasības augstskolas izglītībai
attiecīgā priekšmetā. Pirms stundām
mācījos pati un pēc tam mācīju bērnus. Man patika!

Vajag iekšēju drosmi – es
varēšu!
Ir vēl kāda Iršiem tuva joma, kur
noderēja vācu valodas zināšanas.
Kad skolā jau biju pāris gadus pavadījusi, sākot ar 1988. gadu, uz Iršiem
sāka braukt tūristi no Vācijas, bijušie
vācbaltu kolonistu pēcnācēji. Viņi vēlējās apskatīt un iepazīt savu senču dzimteni. Es viņiem biju kā tāds saistpunkts,
jo varēju vāciski sarunāties. Sākumā
atvainojos, ka nepratīšu tik labi runāt
vācu valodā, bet Persijs Lucs, kurš vadīja ekskursantu grupas, teica tā: „Ir
rokas, ir acis, ir smaids! Mēs pasakām
vārdu, jūs pasakiet vārdu, mēs visi vienojamies, vai tas ir tas pats jēdziens, un
visi ir sapratuši, runājiet droši, nekautrējaties! Viņš iedeva pārliecību, ka vajag
iekšēju drosmi - nevis, ka es nepratīšu,
bet, ka es varēšu! Tā ātri apguvu brīvas
vācu sarunvalodas prasmes. Tas pats
būtu iesakāms ļoti daudziem tiem citu
valodu cilvēkiem, kuri dzīvo pie mums.
Nevajag kautrēties, drīzāk lepoties, ka
tu runā sev maz pazīstamā valodā un to
apgūsti, jo tas rāda centienus. Bet, ja ietiepjas un nerunā, tas rāda attieksmi, ka
es to nevēlos. Tā ir sasnieguma sajūta,
ka tu vari komunicēt, un šo aptuveni
astoņu gadu laikā, kamēr es darbojos ar
tūristu grupām, kas brauca uz Iršiem,
man izveidojās labas komunikācijas iemaņas un prasme runāt vācu valodā.
Divas reizes esmu pabijusi Vācijā, un
man nebija problēmu ar valodu, saņēmu pat komplimentu, ka runāju kādas
noteiktas vietas izloksnē.
Vēlāk, kad izveidoju savu privāto
biznesu un no darba skolā aizgāju, šo
Iršu sabiedriskā pienākuma stafeti no
manis pieņēma Valda Kalniņa, Viņa
pēc aicinājuma ir vēsturniece un viņai
tas padodas piecas reizes labāk kā man!
No skolotājas par biznesmeni…
Tā bija liela uzdrīkstēšanās!
1995. gadā no skolas aizgāju,
man likās, ka man ir ierobežota
kustību brīvība, ka ir par šauru,
un skolotājas darbu vairs nesajutu
kā savu, acīmredzot, mammai bija
taisnība – viņa zināja manu raksturu. Kad es izveidoju savu biznesu,
tā tiešām bija liela uzdrošināšanās,
mešanās nezināmajā. Sākumā reizēm padomāju: ak pasaulīt, ko es
esmu ievārījusi!

Kopā ar dzīvesbiedru Ivaru.

Bizness veidoja mūs
Šajā laikā radās ļoti daudz privātu
biznesiņu. Iršos vien mēs bijām trīs
veikaliņi ar mazītiņām telpām, pāris
plauktiem un vienu pārdevēju. Izīrējām telpas no sadzīves pakalpojumu
ēkas. Biznesam paplašinoties, ēku
pārņēmām pavisam, izmaksājām un
nopirkām, tagad tā ir „Zemīšu” ēka.
Konditoreja radās pilnīgi nejauši. Kad
Iršos likvidējās padomju saimniecība
„Līdums”, saimniecības ēdnīcā strādāja pavāre, bez konditores izglītības,
bet viņa, izlasot pavārgrāmatā recepti,
prata izcept tādas bulciņas kā mākoņus. Ēdnīcas vadība lūdza, vai nevaru
Aijai dot darbu, lai cep maizītes tirgošanai veikalā. Caur lielām tehniskām
grūtībām mēģinājām. Bet to „vairuma”
piegādes dzirksteli uzšķīla Ruta Borislava, toreizējā Bebru pagasta uzņēmēja. Viņa ierunājās, lai cepam savas
bulciņas tā pavairāk un, braucot uz
pilsētu, atvedam arī uz viņas veikaliņu Bebros. Tā soli pa solim, patiesībā
ne es, bet bizness veidoja pats sevi un
skoloja mūs visus. Man ir prieks par
saviem cilvēkiem, kuri man ir līdzās.
Kā piemēru varu minēt pārdevēju Elitu
Ošu, kura veikalā strādā no 1998. gada,
ar savu prasmi un cilvēku cieņu viņa
ir savā īstajā vietā. Šobrīd mēs esam
sadalījušies no vienas lielas firmas uz
divām mazākām: viena ir „ZS Zemītes”,
kurai ir veikals, un otra ir SIA „Zemītes
konditoreja”. Tajā darbinieku vairāk, jo
konditora darbs nav tāds, ko varētu ļoti
optimizēt, daudz ir roku darba - mēs
praktiski esam roku darba konditoreja.
Ir elementārās ierīces, kā mīklas maisītāji un mikseri, bet lielākā daļa darba,
arī cepumu ražošana, viss tiek paveikts
ar rokām. Visur klāt ir cilvēka mīlestība
un darba enerģija. Man vienmēr ir bijusi tāda koncepcija: ja mēs gribam, lai
mūsu produktu nopērk, tad vērtētājs ir
cilvēks, nevis iestādes - ja viņam garšo,
viņš būs mūsu pircējs, tad būs noiets.

Vaļasprieks – doties
neparastajā
Bez darbošanās biznesā Tev vēl ir
kāds cits sirdij tuvs aicinājums. Pastāsti par to!
Skolotājas darbs bija pārāk statisks,
nebija neparastuma momenta, viss
bija pārāk paredzēts. Biznesā pārstei-

Svētku reizē ar „Zemīšu” kolektīvu.

gumi ir uz katra soļa - tas laikam dod
to adrenalīnu un izaicinājumu, ka visu
laiku ir jāsaskaras ar neparastām situācijām, daudzas nāk pirmo reizi. Tā
ir izaugsme, paplašināšanās, kaut kā
jauna sākums. Tad es vienmēr jūtos kā
tāds pionieris, tā pirmatklājēja loma
man dod spēku. Man nav bail uzsākt
ko jaunu, es drīzāk vispirms daru, tikai
pēc tam domāju. Varbūt tā ir mana dedzīgā Skorpiona daba. Arī biznesā, kad
sākas rutīna, tas man paliek mazāk interesants. Mans vaļasprieks vienmēr ir
bijis doties neparastajā. Un, kas tiešām
ir Skorpionam raksturīgs - mistika ir
viņa otrā būtība, viņš nevis baidās, bet
droši stūrē uz priekšu. Man bieži prātā fabula par divām vardēm krējuma
podā, kur viena kuļas, sakuļ sviestu un
tiek augšā, bet otra neko nedarot, noslīkst krējumā. Par sevi gribas teikt, ka
es reizēm sakuļu sviestu no nekā. No
2008. līdz 2010. gadam bija liela cilvēku
interese par ezotēriku, arī mēs no Iršiem un Kokneses sākām braukt uz nodarbībām uz Urantijas fondu Rīgā, tur
braucām reizi mēnesī vairāk nekā gadu.
Ezotērikā, tāpat kā visās kustībās, parādās savi korifeji, autoritātes. Par manu
autoritāti kļuva ezotēriķis, tradicionālā
Reiki meistars Oļegs Demidovs, kuram
ir ļoti godprātīga attieksme un pasaules redzējums. Lūk, dažas viņa atziņas:
„Nauda nekrīt no gaisa, ar rituāliem to
nevar pievilināt: jāiegulda enerģija, lai
to nopelnītu. Ko otram darīsi, saņemsi
atpakaļ, ar viltu un izlikšanos Visumu
apmānīt nevar. Ārējā ienaidnieka meklēšana ir garām, jo visi problēmu cēloņi

ir cilvēkā pašā. Labot situāciju var ar
apzināšanos.” Viņš katru mēnesi brauc
pie mums uz AURU, vada meditācijas,
ir klāt kopš AURAS paša sākuma.
Kā radās Personības attīstības
centrs AURA?
Mēs sapratām, ka braukt uz Rīgu ir
dārgi, un, ja mēs esam vairāki interesenti, varbūt mēs varam pasniedzējus
aicināt pie sevis? Un atkal soli pa solim
- radās iespēja, ka varam izveidot paši
savas telpas. Tā ar ALTUM projekta palīdzību 2011.gadā tapa centrs „AURA”,
kur aicinām uz pieņemšanu dziedniekus, notiek mācības, lekcijas un semināri. AURAS dvēsele ir Zita Dardzāne,
viņa tur roku uz pulsa un visu organizē.
Ja kāds grib satikt konkrētu dziednieku, mūsu uzdevums ir uzrunāt viņu
un uzaicināt pie mums. Gribu uzsvērt,
ka „Personības attīstības centrs AURA”
nav bizness, tas ir projekts, interešu
klubs.

Mūsu rītdiena ir mūsu
šodienas domas
2015. gadā pabeidzu Akvilonas
trīsgadīgo dziedniecības skolu – tepat
mūsu AURĀ. Šogad interneta vidē
apgūstu Psihosomatiskas skolas pirmo daļu, tūlīt turpināšu mācīties nākamajā līmenī. Tas ir stāsts par to, ka
visas slimības rodas galvā, ka cēloņi ir
mūsu bērnības pārdzīvojumos un apspiestajās emocijās, ka visu problēmu
cēloņi ir sevī un, ka tos vajag dziedināt caur atmiņas atvēršanu. Esmu ļoti
laimīga, ka man izdevās atrast skolotāju Ilutu Repuli, kura pagrieza manu
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pasaules uztveri pa 180 grādiem. Man
patīk mācīties, attīstīt, pilnveidot sevi.
Līdz ar to kaut kad kvantitāte pārvēršas kvalitātē, un mēs varam kļūstam
profesionāli savā jomā vai vaļaspriekā.
Tad tas mums sagādā gandarījumu un
dzīvesprieku, un ar to varam palīdzēt
citiem. Mūsu rītdienas notikumus veido mūsu šodienas domas. Ja šodien
esam apmierināti, laimīgi un radoši,
tad arī rītdiena mums būs tāda pati, bet
ja burkšķam, uzpūšamies, lamājamies,
tad sagaidīsim tieši šādus notikumus.
Un tā arī ir, arī mans uzskats ir, ka visu
problēmu cēloņi ir cilvēkā pašā, jo mēs
reāli esam kā tāds zirneklītis, kas skatās
savu dzīves filmas notikumus ekrānā
– tīklā, ko viņš auž sev apkārt. Mūsu
zemapziņa pieprasa visus tos dzīves
notikumus, kas mums riņķī, tie ir tie
paši grābekļi, tās pašas neveiksmes, tie
paši dzērāji vīri, no viena izšķiras, nākošais atkal tāds pats… Tas nozīmē, ka
tev rādīja to filmu, lai tu sevi koriģētu,
nevis grieztu muguru, ielēktu nākamajā laulībā vai nākamajā darbavietā un
dzīvotu pa vecam. Tev atkal pretī būs tā
pati situācija, to atrisināt var, tikai strādājot ar sevi, mainot sevi, pakāpjoties
augstāk, jo ārējo ienaidnieku nav. Arī
„lāstu” un citu enerģētisko kaitējumu

NR. 91 378 2017. GADA 10. NOVEMBRĪ

pamatā ir zemapziņas programmas,
neapzinātas pārliecības, varbūt tas ir
dzimtas mantojums, kaut kādas īpašības vai bailes, pašu pārliecības, kas
kādreiz derēja, bet tagad vairs nekalpo,
tās ir naglas, kas pašam duras atpakaļ.
Ja nestrādājam ar sevi, tad nekas nevar
mainīties. Es piederu pie jaunās dziednieku paaudzes, kas uzskata, ka jāstrādā pašam ar sevi, jāmācās visu mūžu.
Man ir uzskats: pastāvīgi vajag mācīties, ja mācās, tad nenoveco.
Bet kāpēc cilvēki ir tik nelaimīgi,
ja patiesībā viss ir tik vienkārši?
Parasti jau sevi no malas neredz,
liekas, es jau daru visu pareizi, bet kāpēc
tad tādi slikti notikumi man ir pretī? Ja
atceramies, ka mēs esam tas zirneklītis,
kas skatās uz savu noausto tīklu, tad
sapratīsim - nevajag nemeklēt ārējos
ienaidniekus, meklējam sevī – kāpēc
mums šo pieredzi vajag? Kādas īpašības sevī mums vajag attīstīt? Labestību,
līdzcietību, iecietību, dāsnumu, pozitīvāku skatu raudzīties uz dzīvi. Iekšēju
mieru, citu cilvēku uzskatu pieņemšanu. Vajadzīga personības izaugsme.
Vai pati arī praktizē, dziedini cilvēkus?
Kopš neilga kā sertificēta dziedniece esmu sākusi pieņemt interesen-

tus žurnāla „Zintnieks” redakcijā Rīgā
divas reizes mēnesī, lai pārbaudītu, vai
es tiešām spēju dot tālāk iegūtās zināšanas, būt noderīga cilvēkiem. Tā pašlaik vēl ir kā taustīšanās, bet man jau
ir radies tāds jauks interesentu pulks,
ir tādi, kas priecājas, ka ir satikušies
ar mani. Tiem es varu palīdzēt mainīt
attieksmi pret dzīvi, problēmām, veselību – tad ir arī jūtami rezultāts. Bet
viens dziednieks neder visiem, ja ir vēlēšanās, katram jāatrod savējais.
Kad radās apziņa, esmu dzimusi
mūsu valstij tik svarīgā dienā?
Tas notika tikai studējot augstskolā
žurnālistos 1. kursā 1983. gadā. Gribēju
kursabiedrus aicināt uz dzimšanas dienas svinēšanu, bet dažs no viņiem mani
klusināja: tā taču ir aizliegta diena. Tad
arī uzzināju, kas ir 18. novembris. Tie
kursa biedri, kuri bija aizgājuši uz nesankcionētu mītiņu, uzreiz iekļuva studentu „melnajā” sarakstā, vēlāk izjuta
dažādas sankcijas pret sevi.

Mums jāizmanto, kas no
dabas dots
Iršiem ir sava biedrība „Irsis”, kas
desmit gadu laikā īstenojusi daudzus
projektus. Vai arī tas bija kārtējais uzdrošināšanās apliecinājums?

Pagastā spriedām, ka ir idejas, ir
projekti, kurus varētu uzrakstīt un realizēt, bet mums nebija savas biedrības,
sava starta laukuma, organizācijas, kam
startēt. Viens un divi, daudz nevilcinoties, dibinājām biedrību un ir prieks, ka
tā pamazām kļūst arvien lielāka. Man
jāatzīst, ka neesmu tā lielākā darītāja,
toties mums ir laba komanda. Man ir
organizatoriskais virsredzējums, bet
pietrūkst laika tādam laikietilpīgam un
pedantiskam darbam. Ir tā, ka es, piemēram, kādu darba vietu radu, sāku
darīt pati, tad man paliek garlaicīgi,
un es skatos apkārt vai es kādam citam
apzinīgākam varu to deleģēt darīt. Sevi
vairāk uzskatu kā tādu pionieri, kurš
rada un izveido.
Kā ikdienā izdodas tomēr būt tik
sievišķīgai?
Varbūt tas ir mantojums no savas
dzimtas sievietēm, bet to nosaka arī
zvaigznes. Skorpionam ir dubulta enerģija - viena nāk no Marsa, otra no Neptūna. Man arī patīk šo planētu krāsas:
oranždzeltenā un sarkanā, tās spēcina
un dod možumu un enerģiju. Tāpēc
esmu priecīga, ka esmu dzimusi Skorpiona zvaigznājā un vēl Pūķa gadā, jo tas
mani apveltījis ar lielu enerģiju un dzīvesprieku. Jāteic, ka manam mazdēlam

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
Artim jau ir vairāk enerģijas kā man!
Ja es būtu pesimiste, es pusi no tā neizdarītu, ko esmu uzdrošinājusies izdarīt,
jo visbiežāk es vispirms izdaru un tad
domāju, vai vajadzēja. Bet ir iznācis izdarīt daudz labu lietu. Uzsāktos projektus – „AURU” un biedrību
„IRSIS”
par biznesu es nesauktu. Un arī bizness
manā izpratnē nav jāorientē uz maksimālas peļņas gūšanu, bet uz kalpošanu
cilvēkiem, ja cilvēkam mūsu piedāvātais
produkts patiks, viņš atnāks pie mums
atkal, citu sviru manā izpratnē nav.
Kāds būtu vēlējums mūsu lasītājiem Latvijas un savā dzimšanas
dienā?
Novēlu katram paskatīties sevī
un saskatīt, ka daba mums ir iedevusi
daudz iespēju, talantu un radošuma,
bet tos vajag uzdrošināties realizēt.
Tad, kad mēs sevi izpaužam radoši, tas
atver milzīgus resursus, dod milzīgu
enerģiju, gribu darboties un priecāties
par padarīto darbu. Jo lielākais enerģijas zaglis ir nepadarīti darbi. Pirmais
cīņas paņēmiens: aizejam uz virtuvi
nomazgāt trauku kaudzi. Tas aizņems
10 minūtes, bet tu redzēsi sava darba
rezultātu. Izvērtē – tu nebūsi piekusis,
bet uzlādējies ar enerģiju! Novēlu visiem uzdrošināties un atvērties dzīvei!

Sveiciens pēdējā rudens mēnesī!

Kad sārtās, dzeltenās un raibās lapas
jau pametušas koku zarus, kad atnācis ir
gājputnu, ražas un ekskursiju laiks, tad
Dienas centrs aktīvi seko visām rudens
aktivitātēm pa pēdām. Šoruden sastrādājām daudz darbu un nedarbu!
Ieva Ūtēna,
Kokneses ģimenes atbalsta dienas centra
vadītāja

Teicām gājputniem ardievas līdz
nākamajam gadam, tomēr neaizmirsām arī par nometniekiem – sagādājām tiem skaistas barotavas, gan no
koka, gan no otrreiz pārstrādājamiem
iepakojumiem. Ražas laiks mūsu centrā ir āboliem, ko kaltējām, cepām un
spiedām, līmējām, zīmējām un tinām,
kamēr viena siena bija ar tiem pilna;

tiek vākti arī dabas materiāli – sūnas,
čiekuri, lapas, zari, ogas, kuri tiek pēc
tam atdzīvināti dažādās kompozīcijās.
Tradicionāli ražas laikam tika rīkots
arī konkurss par mazāko ķirbi novadā.
Pirmās vietas ieguvējs bija vien pāris
centimetrus apaļš un, pateicoties vēl
nenokritušajam ziediņam, ļoti līdzīgs
trollim.
Oktobra vidū izdarījām labu darbiņu – kopā ar maznodrošinātajām un
trūcīgajām Kokneses novada daudzbērnu ģimenēm sagatavojām „Laimas”
labdarības namiņam Ziemassvētku
kartiņas, kurās bērni ierakstīja un
uzzīmēja savus sapnīšus. Labdarības
projekts katru gadu, papildus Rīgas
bērniem, izvēlas vēl 10 Latvijas novadus un uzaicina piedalīties projektā,
kurā šogad dāvaniņas tiks sarūpētas ap
65 000 Latvijas bērnu.
Ekskursijā laiks Dienas centrs devās uz Kokneses pilsdrupām, spītējot
aukstajam vējam, kā arī sagaidījām

ciemiņus – abas I.Gaiša Kokneses vidusskolas 3.klases. Mums visiem ļoti
patika, aicinām arī citas klases pievienoties!
Rudens brīvlaiks tika aizvadīts zem
Rudens prieku tēmas, kad guvām prieku paši un dāvājām to arī Senioru klubiņam „Pīlādzītis” un citiem senioriem
ar rudens dziesmām un abām mūsu
teātra izrādītēm „Bubulis” un „Bubulēns”. Lēnam piezogoties tumsai, pašā
oktobra pēdējā dienā tika rīkota biesmuļu, baiļuļu un mošķīšu ballīte. Ar
līdzi paņemtiem našķiem uz Dienas
centru salidoja lieli un mazi no malu
malām, lai izdancotos, apgleznotu sejiņu, paspīdētu un pārbaudītu savu
atjautību, drosmi un pārvarētu bailes
Baismu kambarī.
Novembris tiks aizvadīts zem Latvijas svētku zīmes. Taps jaunas dekorācijas, sveiksim svētkos robežsargus,
pārrunāsim Latvijas simboliku, tās
nozīmi un to kā mēs svinam svētkus

savās mājās. Atgādināsim arī etnogrāfisko zīmju nozīmi, Mārtiņdienas tradīcijas. Papildināsim savas zināšanas
par savu tēvzemi spēlē „Latvija”. Novembra sākumā tika aizvadīta pēdējā
Smilšu spēles nodarbība bērniem vecumā no 4 – 10 gadiem. Kopumā Kokneses bērniem bija 5 nodarbības, 2 mazajiem no 4 – 6 gadiem, ko apmeklēja
12 bērni, un 3 nodarbības lielajiem, ko
apmeklēja 14 bērni vecumā no 7 – 10
gadiem. Bērniem ļoti patika krāsainās
smiltiņas un to dažādās spēles. Paldies
Aijai Rimšai par darbiņu!
Tuvojoties gada noslēgumam, novembra pēdējās nedēļas tiks veltītas
Ziemassvētkiem un Adventes laikam,
kad gatavosim ziemas dekorācijas,
adventes vainagus, darbiņu kalendāru
un daudz, daudz apsveikumu un ielūgumu!
Seko līdzi aktivitātēm www.koknese.lv un www.facebook.com/koknesesdienascentrs/

Projekts „Mācāmies un mācām”
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs, piedaloties ERASMUS+
2017.gada projektu konkursā, kuru
līdzfinansē Eiropas Savienība, ir ieguvis
finansējumu projekta „Mācāmies un mācām” realizēšanai. Projekta īstenošanas
laiks: 2017.gada 15.septembris – 2018.
gada 14.septembris.
Elīna Ivanāne
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra direktores vietniece
metodiskajā darbā
Mūsdienās ir mainījusies skolotāja loma mācību procesā. Skolotājs
vairs nav tikai informācijas sniedzējs,
bet ir kļuvis par līdzatbildīgu, kreatīvu mācību procesa organizētāju ar
daudzām funkcijām, kas prasa augstu
pedagoģisko profesionalitāti un kompetenci. Izglītība vairs netiek uztverta
viennozīmīgi, tā nav tikai mācīšana
un mācīšanās, bet ietver arī mūžizglītību, mobilitāti, integrāciju, tālākiz-

glītību, pašvērtēšanu un citas jomas.
Realizējot projektu “Mācāmies
un mācām”, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogiem
būs iespēja papildināt profesionālo
pilnveidi ārvalstīs, uzlabot un dažādot metodiskās zināšanas un prasmes
uz kompetencēm balstīta mācību satura realizēšanā, lai nodrošinātu skolēnu ar speciālām vajadzībām mācību
procesa kvalitāti. Projekta ietvaros
būs iespēja iepazīties ar citu valstu
pieredzi, veidot plašāku izpratni par
izglītības sistēmām Eiropā un izglītības procesa vadīšanas modernizāciju.
Projektā „Mācāmies un mācām”
paredzētas trīs aktivitātes:
1. Kursi „Dyslexia and ADHD
(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder): effective methods for teachers, childcare workers and parents”
(Disleksija un uzmanības deficīta/
hiperaktivitātes traucējumi: efektīvas metodes, skolotājiem, bērnu

aprūpes darbiniekiem un vecākiem)
Itālijā, kuros būs iespēja pilnveidot
zināšanas, prasmes un profesionālo
kompetenci, apgūt inovatīvas mācību
metodes mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, aktualizēt jaunākās
tendences skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.
2. Kursi „Classroom Management
Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” (Klases
vadības risinājumi skolotājiem: jaunu
metodiku, efektīva motivācijas, sadarbības un vērtēšanas stratēģijas) Itālijā,
kuros būs iespēja pilnveidot zināšanas,
prasmes un profesionālo kompetenci
uz sadarbību balstīta, efektīva mūsdienīga klasvadības procesa organizēšanā, labvēlīgas vides veidošanā uz
kompetencēm balstīta izglītības satura
ieviešanai.
3. Kursos „HAPPY SCHOOL
– Positive Education for well-being

DARBA VAKANCES

and life-skills development” (Priecīgā skola – pozitīva izglītība labklājības un dzīves prasmju attīstībai)
Spānijā, kuros būs iespēja pilnveidot
zināšanas, prasmes un profesionālo
kompetenci, apgūt inovatīvas mācību
metodes mūsdienīga mācību procesa
organizēšanā un labvēlīgas vides veidošanā.
Projekta „Mācāmies un mācām”
ietvaros gūtās zināšanas, prasmes,
kompetences, iepazīto ārvalstu pieredzi, tā dalībnieki varēs nodot tālāk reģiona un Latvijas pedagogiem, organizējot izglītojoša satura pasākumus.
Vairāk par Erasmus+ programmu
var uzzināt Valsts izglītības attīstības
aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.
lv sadaļā Erasmus+ un programmas
mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Kokneses
internātpamatskolā –
attīstības centrā
Kokneses
internātpamatskola –
attīstības centrs
aicina darbā:

• Sociālo pedagogu
(pilna slodze);
• ārstu
(0,5 slodzes) vai
ārsta palīgu
(pilna slodze);
• medicīnas māsu
(pilna slodze).
Sīkāka informācija pa
tālruni: 29182926
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Koknesieši ar labiem panākumiem
startē „Stirnu bukā”
Vairāki Kokneses novada sportisti ar labiem panākumiem piedalījušies Latvijā populārajā taku
skrējienā ”Stirnu buks”. Treneris
Ingus Eiduks stāsta, ka „Stirnu
buks” ir taku skrējienu seriāls,
kas notiek izcili ainaviskās Latvijas vietās. Pārsvarā garie distanču
skrējieni, pieaugušajiem sportistiem tie ir 32 vai 35 kilometri, notiek dabas parkos un liegumos, kas
ļauj dalībniekiem pabūt gleznainās
vietās, un nereti arī aizmirstos,
bet skaistos dabas nostūros, kur
ikdienā iegriežas ļoti maz cilvēku.
Neraugoties uz to, ka skrējiens nebūt nav viegls, “Stirnu buks” ir pasākums visai ģimenei, jo papildus
skriešanai tiek padomāts par izklaidēm gan lieliem, gan maziem.
Sacensības norisinājās septiņos
posmos, tās ir notikušas Ogrē, Ma-

Veiksmīgi noslēgusies
tūrisma sezona
Noslēgusies tūrisma sezona, tāpēc varam
izvērtēt darba rezultātus. Salīdzinot ar
pagājušo gadu Koknesē vērojams tūristu
skaita pieaugums.
Kristiāna Ancelāne,
tūrisma informācijas konsultante

donā, Līgatnē un cituviet Latvijā.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolniece un Aizkraukles novada sporta skolas audzēkne Patrīcija
Eiduka kopvērtējumā sieviešu grupā ir ieguvusi 1. vietu un dāvanu

karti 300 eiro vērtībā, bet viņas
brālis Edijs Eiduks savā vecumā
grupā uzrādījis sesto labāko rezultātu. „Stirnu bukā” ir startējuši arī
bebrēnieši Toms Kroičs, Artis Upmalis un Artis Zvejnieks.

Aktuālie kultūras pasākumi
10.novembris
plkst.17:00
10.novembris
plkst.14:00
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Pedagogu Ilonas Makareni un Gundegas Ermičas audzēkņu kon- Kokneses mūzikas
certs – ieskaite „MULTFILMU KARUSELIS”.
skola
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no Bebru pamatskolas uz
Bebri, Zutēnu kapi
Zutēnu kapiem.
Lāčplēša dienai veltīts atceres pasākums. Pulcēšanās pie I.Gaiša
Kokneses vidusskolas lāpu gājienam uz Kokneses kultūras namu,
11.novembris kur no līdzi paņemtajām svecītēm tiks veidota Latvijas valsts kon- Kokneses kultūras
nams
plkst.17:00 tūra. Pasākuma turpinājumā dokumentālā spēlfilma “Ievainotais
jātnieks”, rež. I.Brūvere. Filma par tēlnieku, Brīvības pieminekļa
autoru Kārli Zāli, kuram 2018. gadā atzīmējam 130. jubileju.
16.novembris
LR Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts.
Iršu klubs
plkst.13:00
16.novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai
Vecbebru tehniplkst.18:00
veltīts svētku koncerts.
kums
Kokneses kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas die17.novembris nai veltīts svinīgs pasākums: • Kokneses Goda pilsoņu godināšana Kokneses kultūras
plkst.17:00
• Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas un ģitārista Māra
nams
Kupča dzejkoncerts “LATVIJU MĪLOT”.
17.novembris Atpūtas vakars kopā ar grupu “Deficīts”. Ieejas maksa: 5 eiro. Iepriek- Kokneses kultūras
plkst.21:00
šēja pieteikšanās un galdiņu rezervēšana Kokneses kultūras namā.
nams
Dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”, rež. A.Saulītis. Filma par
21.novembris
Kokneses kultūras
latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko
plkst.
nams
parādību – latviešu strēlniekiem. Ieeja bez maksas.
Cirka šovs “ANNAS UN ELZAS PIEDZĪVOJUMI PASAKU KARAĻVALSTĪ”. Ieeja: 6 eiro. Uzrādot izgrieztu kuponu no avī23.novembris
Kokneses kultūras
zes “Kokneses Novada Vēstis” oktobra vai novembra izdevuma - 5
plkst.18:00
nams
eiro (viens kupons, viena atlaide). Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē oktobra beigās.
23.novembris
Kokneses pagasta
Tikšanās ar tulkotāju, rakstnieci Dainu Grūbi.
plkst.16:00
bibliotēka
1.decembris
Jaunā Aika Karapetjana spēlfilma “PIRMDZIMTAIS”. Lomās:
Kokneses kultūras
plkst.19:00
Maija Doveika, Kaspars Znotiņš, Kaspars Zāle u.c. Ieeja: 3 eiro
nams
Amatu, atpūtas
2. un 3.
Biedrības "Duense" rīkotais Ziemassvētku dāvanu tirdziņš
un mācību cendecembris
trā “Mazā Kāpa”
7.decembris Kokneses novada vispārizglītojošo skolu un Kokneses Mūzikas sko- Kokneses kultūras
plkst.18:00
las Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ziemassvētkus gaidot”.
nams
9.decembris Kokneses amatierkolektīvu labdarības koncerts “EŅĢEĻI PĀR LAT- Kokneses kultūras
plkst.17:00
VIJU” un amatierkolektīvu balle. Spēlē grupa “NETĪŠĀM BLICE”.
nams
12.decembris
Kokneses kultūras
Grupas „GALAKTIKA” un draugu Ziemassvētku koncerts.
plkst.19:00
nams
Teātra UN ES jautra izrāde visai ģimenei “KURŠ IR
21.decembris
Kokneses kultūras
ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS?”, kā arī rotaļas un svētku
plkst.17:00
nams
dāvanas. Informācija pa tālr. 26574538
Gadumijas pasākums (balle ar galdiņiem). Muzicēs grupa: “Vēja
30.decembris runa”. Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz 22. decemIršu klubs
plkst.21:00
brim. Ieejas biļetes cena 6 eiro. Informāciju par pasākumu saņemsiet pie kultūras darba organizatores I.Riekstiņas, tel.28377943.
Jaungada balle kopā ar duetu: Marika un Druvis. Galdiņu rezer31.decembris
Vecbebru
vēšana līdz 28. decembrim un biļešu iepriekšpārdošana pa tālr.
plkst.22:00
tehnikums
29822781. Ieejas maksa: 4 eiro, balles dienā 5 eiro.
2018.gada JAUNGADA NAKTS BALLE. Spēlē grupa “Sikspārnis”. Ieejas makKokneses kultūras
1.janvāris
sa: 4 eiro, pasākuma dienā 5 eiro. Galdiņu rezervēšana un biļešu
nams
plkst.01:00
iepriekšpārdošana kultūras namā.

Šogad vasaras sezonā no 20. maija
līdz 31. oktobra tūrisma informācija
centrs informāciju sniedzis 2 737 apmeklētājiem, kas ir par 1 778 apmeklētājiem vairāk nekā pērn. Lielu interesi
par Koknesi izrāda arī ārvalstu tūristi,
kas no kopējā informācijas centra apmeklētāju skaita ir 264.
Lielu interesi no vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un kolēģiem citos novados esam ieguvuši pateicoties jaunatvērtajām tūrisma informācijas centra
telpām 1905.gada ielā 7.
Kokneses pilsdrupām šī sezona ir
bijusi mazliet klusāka un ievērojami
lietaināka kā pagājušajā gadā, kad apmeklētāju skaits sasniedza 23 355, bet
šogad tas bija 22 445. Jāpiebilst, ka no
kopējā tūristu skaita ir pieaudzis ārzemnieku skaits, kas šogad kopumā
bija 2 075, bet pagājušajā gadā 1 416.
Likteņdārzam šī sezona nav bijusi
krasi atšķirīga no pagājušās, kad apmeklētāju skaits sasniedza aptuveni
70 000. Protams, spilgtākie notikumi
novembrī vēl tikai sekos un apmeklētāju skaits līdz gada beigām pieaugs.

2017. gadā sezonā no 1. maija līdz
1. oktobrim tēlnieka V. Jākobsona muzeju Bebru pagastā apmeklējuši 463
apmeklētāji, tai skaitā 86 individuālie
tūristi, 12 apmeklējumi grupās, 165
skolēni un 200 pieaugušie. Salīdzinot
ar pagājušo gadu, kopumā apmeklētāju
skaits muzejā pieaudzis par 3 apmeklētājiem.
Lai gan sezona ir bijusi nokrišņiem
bagāta, dedzīgākos ceļot gribētājus tas
nav atturējis apmeklēt tūrisma objektus
Kokneses novadā un pilnvērtīgi izbaudīt sezonas rīkotos pasākumus.
Informējam, ka sakarā ar aktīvās
tūrisma sezonas noslēgumu, Kokneses
tūrisma informācijas centram tiek mainīts darba laiks, kas no 13. novembra
būs: pirmdienās - piektdienās 9:00 17:00, sestdienās 10:00 - 14:00, svētdienās un svētku dienās tūrisma informācija centrs būs slēgts.
Atgādinām, ka tūrisma informācijas centrā ir pieejama informācija ne
tikai par atpūtas iespējām un tūrisma
objektiem Koknesē un apkārtnē, bet arī
Latvijā kopumā. Tūrisma informācijas
centrā ir iespēja aplūkot gleznu izstādes, var iegādāties suvenīrus un kartes, izmantot kopēšanas un drukāšanas
pakalpojumus, kā arī izmantot bezmaksas Wifi internetu. Tūrisma centrā
katru mēnesi ir pieejams arī jaunākais
laikraksts “Kokneses Novada Vēstis”.

Nākamajā Kokneses Novada Vēstis numurā būs plašāka
informācija par Kokneses novada domes Tūrisma un
sabiedrisko attiecību nodaļas izveidi un darbību.
Biedrības “Bites” trenažieru
zāle atsāk darbību ar
novembra mēnesi.
Zāle atvērta: pirmdien 15 – 18;
ceturtdien 15 – 18.
Pieteikties pārvaldes telpās pie
I. Pabērzas, R. Madelānes.
Katru dienu es eju pretī
Labajam, kas ar mani notiks.
Sabirst manī kā rudens klētī
Starp zvirgzdiem atrastas
zvaigznes. /S.Rode/
Sirsnīgi sveicieni novembrī
dzimušajiem jubilāriem:
Jānim Liepiņam,
Kārlim Krūmiņam,
Ārijai Ūbergai

Kokneses
kultūras namā
29. novembrī
no pulksten
10 – 13
Valsts asinsdonoru
centrs rīkotā
DONORU DIENA

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
OKTOBRA MĒNESĪ REĢISTRĒTAS
5 LAULĪBAS:
1 LAULĪBA NOSLĒGTA
KOKNESES EV.LUT. DRAUDZĒ,
4 LAULĪBAS DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ.

Kokneses novada
represēto nodaļa

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Vēl tikko pasacīju draugiem
labu vārdu,
Vēl tikko iztulkoju svīres dziesmu es,
Vēl tikko sapratu, cik bezgalīgi zilas
Ir dzimtās zemes visas pamales.
/Ā.Elksne/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017. gada oktobrī
reģistrēti 2 mirušie.
Aizsaulē pavadīti:
JĀNIS PAEGLĪTIS (1951.)
JURIJS TARASOVS (1962.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

Caur mīlestību nu saņemts
Mazs bērniņš kā uzplaucis ilgu
zieds.
/V.Kokle-Līviņa/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
OKTOBRA MĒNESĪ
REĢISTRĒTI 2 JAUNDZIMUŠIE:
DĀRTA, NIKALAIS.
Sirsnīgi sveicam jaundzimušo
vecākus!
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Patrīcija Eiduka izcīna ceļazīmi uz
skolu Pasaules čempionātu krosā
8.oktobrī Daugavpilī, Stropos norisinājās atlases sacensības ISF Pasaules skolu čempionātam vieglatlētikas
krosā 2018.gadā Francijā, Parīzē.
Jaunietēm skolu komandu vērtējumā uzvarēja Daugavpils 12.vidusskolas komandas skrējējas, kas arī
nākošgad pavasarī brauks uz sacensībām Parīzē. I.Gaiša Kokneses vidusskolas komanda izcīnīja otro vietu.
Komandas sastāvā startēja Līna Gra-

žule, Patrīcija Eiduka, Megija Čakste un Paula Sārta (treneri – Ingus
Eiduks un Viktors Ņuhtiļins). Trešā
vieta – J.Eglīša Preiļu VĢ komandai.
Jauniešiem uzvarēja J.Eglīša Preiļu VĢ komanda. I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēknis Edijs Eiduks 5.1
km garajā distancē finišēja devītais ar
rezultātu 18:44. Individuālajā vērtējumā 3.4 km krosa distancē uzvarēja Patrīcija Eiduka (rezultāts 12:38),

kura valsts izlases sastāvā 2018.gadā
pārstāvēs Latviju Pasaules skolu čempionātā Francijā.
Pasaules skolu čempionātos
vieglatlētikas krosā I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņi ir startējuši
Latvijas komandas sastāvā jau četras
reizes: 2006.gadā Itālijā – Jānis Višķers, 2012.gadā Maltā un 2014.gadā
Izraēlā – Jana Fedotovska, 2016.gadā
Ungārijā – Patrīcija Eiduka.

“Kokneses rudens” zoles turnīrā
dalībnieku rekordskaits
28.oktobrī Kokneses sporta centrā
norisinājās zolītes sacensības “Kokneses rudens 2017”. Šoreiz sacensību nolikums tika sastādīts tā, ka turnīrs klasificējās pusreitinga turnīra parametriem
un, lai to īstenotu pilnībā, bija nepieciešami vismaz 24 dalībnieki. Pavisam
ieradās 28 dalībnieki no Kokneses, Aizkraukles, Neretas, Jēkabpils, Viesītes,
Līvāniem, Rīgas un zolītes mači visas

dienas garumā varēja sākties.
Pavisam tika aizvadītas 7 spēļu
kārtas, kuru laikā tika noskaidrots, ka
vislabākais zolmanis šajā dienā bija
Andris Rībaks no Jēkabpils, kas savāca 35 lielos punktus. Par 3 mazāk, 32
spēja sakrāt Mairis Bravackis no Viesītes, bet trešajā vietā ierindojās Rinalds
Rūja no Rīgas ar 28 lielajiem punktiem. Tālākās vietās koknesietis Egīls

Baltcers, Oskars Ozols no Rīgas un
Gunārs Streļecs no Aizkraukles, kurš ir
arī 2013.gada Latvijas čempions zolītē.
Pavisam no Latvijas zoles reitinga pirmā divsimtnieka “Kokneses rudenī”
startēja 9 dalībnieki.
Nākamās zoles sacensības Koknesē norisināsies martā, kad notiks jau
piektais “Kokneses zolmeistara” turnīrs.

Informācija autovadītājiem
Indrānu ielā
Koknesē, Indrānu ielā ir uzstādītas ceļazīmes „Apstāties aizliegts” un
„Stāvēt aizliegts”. Pie ceļa zīmes „Stāvēt aizliegts” būs pielikta plāksnīte
„Darbības laiks no pulksten 7:30 līdz
10:30”. Pašvaldības policijas inspektors Jānis Galviņš informē, ka ceļa

zīmes uzstādītas, lai ziemas periodā
būtu iespējams veikt ielu tīrīšanu,
preču piegādātāji varētu nokļūt PII
„Gundega”, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu vecākiem
būtu iespējams novietot savus transportlīdzekļus nogādājot bērnus uz

KOKNESES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
20. novembrī plkst. 14.00
gaidām uz aizkrauklietes

Ksenijas Šapolovskas
gleznu izstādes
atklāšanu.
Tiek plānots ceļotāju
stāstu pasākums
„Manā ceļasomā ir!”
Ja esi ceļotājs un labprāt vēlies
dalīties savos iespaidos, piesakies
bibliotēkā vai raksti:
ingrida37@inbox, T.65161719.

Bibliotēka
nākamgad svinēs
95. dzimšanas
dienu!
Bibliotekāre Ingrīda Grūbe
teic: „Būtu jauki, ja par godu šai skaistajai dienai
mēs uzzinātu mūsu bibliotēkas tagadējās ēkas bijušo
iedzīvotāju (kopmītņu telpas) atmiņas." Priecāsimies par
stāstiem un fotogrāfijām!
Info: ingrida37@inbox.lv, T.65161719.

Akcija „100 līdz 100”
Bibliotēka organizē latviešu autoru daiļdarbu
lasīšanas akciju, kas sākas šajā mēnesī, bet
noslēgsies 2018. gada novembrī. Gaidot Latvijas
valsts simtgadi, lasītāji aicināti izlasīt 100 latviešu
autoru grāmatas. Akcijas noslēgumā visiem tās
dalībniekiem būs kopīgs pasākums.

bērnudārzu. Ja autovadītāji šo lūgumu neievēros, sākotnēji pašvaldības
policijas darbinieks izteiks mutisku
brīdinājumu, bet, atkārtoti neievērojot uzstādītās ceļa zīmes, autovadītājiem tiks piemērots naudas sods 40
eiro apmērā.

Ielu
sacensības
turpināsies ar
telpu futbolu
11.novembrī Kokneses sporta
hallē norisināsies Kokneses novada Ielu sacensību 2017 posms
telpu futbolā, kur aicinām pieteikties komandas jau iepriekš.
Vecuma ierobežojuma nav, tāpēc
aicinām ikvienu pieteikt savu komandu, kas atbilst vispārējiem
Ielu sacensību noteikumiem un
nolikumam. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 9.novembrim. Nepietiekama komandu skaita gadījumā sacensības tiks atceltas.
Pieteikšanās pa epastu sportacentrs@koknese.lv vai 29360940.

22.novembrī
telpu futbols
“Koknese
sporto” ietvaros
22.novembrī notiks kārtējais
“Koknese sporto” pasākums, kurā
šoreiz spēlēsim telpu futbolu un
kuru organizēs biedŗība “Kokneses
sporta veterānu klubs”. Kā īpašais
viesis šoreiz piedalīsies Rīgas futbolas skolas futbola treneris Viktors Suraks, kurš vadīs treniņu un
mācīs jaunas lietas par telpu futbolu. Tiekamies 22.novembrī Kokneses sporta centrā!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Tuvākās bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem projekta nr. 9.2.4.2.
“Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

NOVEMBRIS

Kokneses novadā katru nedēļu iedzīvotājiem ir pieejamas dažādas veselību
veicinošas nodarbības un lekcijas par veselības tēmām. Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas projekta nr. 9.2.4.2. "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros,
ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Par
nodarbību un lekciju apmeklēšanu iedzīvotājiem nav jāmaksā, jo projekts tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Visas nodarbības vada sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc aktuālo informāciju aicinām skatīt
www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība - Projekti), Facebook lapā: https://www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties Kokneses novada domes
Attīstības nodaļā, Tālr.65133636 vai 27298666, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām individuāli, sekojot norādītajai informācijai novada
mājaslapā, Facebook lapā vai novada avīzē, kā arī pie ziņojumu dēļiem pagastu
pārvaldēs un domes iestādēs.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta: zaļā krāsā - Koknese,
zilā krāsā - Vecbebri un dzeltenā krāsā - Irši.
Ieva Rusiņa,
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja
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"Jauniešu vecāku
izglītošana par seksuālās
un reproduktīvās veselības
jaut." I.Gaiša Kokneses
vidusskola, 18:45 – 20:15

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00 – 18:00

"Vispārējā ārstnieciskā
vingrošana fizioterapeita
pavadībā" I.Gaiša
Kokneses vidusskolas zāle,
18:00 – 19:00

"Vispārējā ārstnieciskā
vingrošana fizioterapeita
pavadībā" Pērses sākumskola, Iršos, 17:00 – 18:00

"Vecāku fitness ar bērnu
ratiem", Kokneses parkā
pie skulptūras „Mūžībai”,
11:00

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45
"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00
"Jauniešu vecāku izglītošana
par seksuālās un reprodukvās veselības jaut." Bebru
pamatskola, 17:00 – 18:30
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"Ģimenes ārsts" Bebru
pagasta bibliotēka, 17:00

"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem"
Kokneses baseins, 18:30

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00 – 22:00

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem"
Kokneses baseins, 19:00

"Lekcijas par bērnu
motoro attīstību un stājas
traucējumu profilaksi" PII
"Gundega", Koknese, 17:30

"Nodarbība personām ar
invaliditāti un personām
virs 55 gadiem, sirds un
asinsrites uzlabošanai",
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:00

"Joga" Bebru pamatskolas
sporta zāle, 17:30 – 18:30

"Nodarbība personām ar invaliditāti un personām virs
55 gadiem, sirds un asinsrites uzlabošanai" I.Gaiša
Kokneses vidusskolas zāle,
18:00 – 19:00

"Nodarbība personām ar
invaliditāti un personām
virs 55 gadiem, sirds un
asinsrites uzlabošanai"
Pērses sākumskola, Iršos,
17:00 – 18:00

"Joga" Iršu sporta halle,
17:30 – 18:30

"Joga" I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00 –
19:00

Lekcija "Tēva, vecvecāku
loma ģimenē" Kokneses
Tūrisma info centrs, 17:30

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

20

21

22

23

24

"Vingrošana senioriem"
Iršu sporta halle, 17:30 –
18:30

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 18:30

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00 – 22:00

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

Krāsaino smilšu spēļu
nodarbības, PII "Bitīte",
Bebros, 9:30

"Pediatrs" Kokneses
novada domes zāle, 17:00

"Vingrošana saspringuma
mazināšanai
fizioterpateita vadībā"
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:00

"Vingrošana senioriem"
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:30 – 18:30

"Vingrošana saspringuma
mazināšanai fizioterpateita
vadībā" I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle,
18:00 – 19:00

"Vingrošana saspringuma
mazināšanai
fizioterpateita vadībā"
Pērses sākumskola, Iršos,
17:00 – 18:00

"Vingrošana senioriem"
I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 18:00 – 19:00

Telpu futbols Kokneses
sporta centra hallē, 18:30

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem"
Kokneses baseins, 19:00

27

28

29

30

1

"Vingrošana senioriem"
Iršu sporta halle, 17:30 –
18:30

"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem"
Kokneses baseins, 18:30

"Lekcija par vientulības
depresijas pārvarēšanu"
Kokneses tūrisma
centrs, 17:30

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem"
Kokneses baseins, 19:00

"Lekcijas par bērnu
motoro attīstību un stājas
traucējumu profilaksi"
Iršu pagasta pārvalde,
17:00

"Vingrošana senioriem"
I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 18:00 – 19:00

"Vingrošana senioriem"
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:30 – 18:30

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

"Pediatrs" Bebru pagasta
bibliotēka, 17:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00 – 22:00

18

19
Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00 – 18:00

25

26
Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00 – 18:00

2

3
Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00 – 18:00

DECEMBRIS
4
Volejbols Kokneses sporta
centra hallē
"Nodarbība par pubertāti"
I.Gaiša Kokneses
vidusskola, 09:00 – 10:30

5

6

7

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00 – 22:00

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

8
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"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

Nodarbība par sekstingu,
I.Gaiša Kokneses
vidusskola, 10:45 – 12:15
"Nodarbība par seks ngu
un pubertā " Bebru
pamatskola, 13:00 – 14:30
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Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00 – 18:00

