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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Ko varu es tev, tēvzeme, par sirdi vairāk dot. /A.Eglītis/

Sveicam jaunos Kokneses Goda pilsoņus!
Ar Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas 
2016.gada 8.novembra lēmumu Nr.1, Kokneses Goda pilsoņa 
nosaukums 2016.gadā ir piešķirts: 
● Mudītei Auliņai          ● Ludmilai Čudarānei
● Pāvilam Karpam        ● Rainai Līcītei 
● Dzintaram Meieram ● Dzintrai Sniedzei

17. novembrī pulksten 17 
Kokneses kultūras namā 
Latvijas valsts svētku pasākumā notiks 
Kokneses Goda pilsoņu godināšana un 
priecēs patriotiska, 
muzikāla koncertprogramma 
"PAAUKLĒ, SAULĪT, MANU ZEMĪTI...". 

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L.Vāczemnieks/ Novembri, gada tumšāko mē-

nesi, dara gaišāku ne tikai vietām 
manāmais sniega baltums – mēs 
ikviens šajā laikā pie apģērba pie-
spraužot Latvijas valsts karoga sim-
bolu – sarkanbaltsarkano lentīti, 
iededzot sveces liesmu un ar siltām 
domām par savu tēvzemi, dāvājam 
gaismu Latvijas svētku mēnesim.  

Kā ikdienā izpaužas mūsu 
Dzimtenes mīlestība? Kad svaru 
kausā dzīves grūtums un neticība 
gūst pārsvaru, kad liekas, tik grūti 
laiki nav bijuši nekad – izlasiet no-
vembrī dzimušā mūsu tēvzemes 
dziesminieka Kārļa Skalbes „Ma-
zās piezīmes”, noskatieties Viestura 
Kairiša fi lmu „Melānijas hronika”. 
Latviju stipru dara tās cilvēki, un 
tādi ir tepat mums līdzās. Rakstot 
par mūsu novada cilvēkiem, kuri ar 
savu darbu vai darbošanos sabiedrī-
bas labā ir paveikuši kaut ko cildenu, 
mani pārņem prieka un lepnuma 
sajūta! Tādi ir arī jaunie Kokneses 
Goda pilsoņi, kurus sveiksim valsts 
svētku pasākumā Latvijas dzimša-
nas dienas priekšvakarā.

Šomēnes man bija iespēja iepa-
zīt mūsu novada gadu ziņā dižākās 
iedzīvotājas Elzas Annas Semjo-
novas dzīves stāstu. Viņa ir vecāka 
par Latvijas valsti, izturējusi dzīves 
uzliktos pārbaudījumus, bet nav 
zaudējusi savu gaišo pasaules redzē-
jumu. Un es atkal pārliecinājos - jo 
vairāk sāpju smaguma bijis, jo cil-
vēks dvēselē labestīgāks.

Ja iepriekšējā numurā vairāk 
stāstījām par mūsu sportistu sa-
sniegumiem, tad šoreiz  stāsti par 
cilvēkiem, kuri savu dzīvi nespēj 
iedomāties bez dejas! Vairāk kā pus-
gadsimtu latviešu tautas deju godāt 
jaunajai paaudzei māca Kornēlija 
Reisnere, kurai visskaistāko dāvanu 
dzīves svētkos dāvāja viņas jauniešu 
deju kolektīvi. Savas dzimtās vietas 
patriots ir Dzintars Meiers, kurš 
tikšanās reizē atklāja, ka dejas dēļ 
nekad nepametīs savu Iršu pagastu! 
Bet Rīgā dzīvojošie mūsu novad-
nieki, talantīgais sporta deju pāris -  
Dana Jākobsone un Marts Puniņš ar 
panākumiem nes pasaulē Kokneses 
un Latvijas vārdu!

Turpmāk centīsimies plašāk 
stāstīt par pašvaldībā strādājošiem 
darbiniekiem, lai tuvāk iepazītu 
viņu darba ikdienu un dzīvesprieka 
iedvesmas avotus. Šoreiz saruna ar 
divām brīnišķīgam meitenēm Māru 
Bitāni un Martu Utāni no Kokneses 
novada domes Attīstības nodaļas.

  Dzīvosim ar mīlestību Latvijai!
Sarmīte Rode

Lāčplēša dienā Latvijā un arī mūsu novadā 

- Koknesē, Bebros un Iršos gaiši dega sveču 

liesmiņas pieminot tēvzemes aizstāvjus, 

kurus vienoja sapnis par brīvu Latviju. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Mēs savu vienotību aplieci-
nām esot kopā šajā dienā piemi-
ņas pasākumos, iededzot sveces 
savu namu logos, brīvības cīnītāju 
atdusas vietās. Mēs iededzam sve-
ces ne vēstures grāmatās aprakstī-
tiem varoņiem, bet stipriem, bez-
bailīgiem jauniem puišiem un vī-
riem ar karsti pukstošām sirdīm. 

Gaismeklīši kā saules zīme 
sasildīja arī Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru Pētera Ūberga, Andreja 
Ūberga un Jāņa Preisa atdusas 
vietas Bebru pagasta Zutēnu ka-
pos.

Koknesē šajā vakarā Dauga-
vas krastā luterāņu baznīcas dur-
vis bija atvērtas ikvienam, kurš vēlējās 
būt kopā lūgšanā un pateicībā, godinot 
latviešu tautas varonību un gara spē-
ku. Bija patīkami redzēt, kā novada 
iedzīvotāji piepildīja dievnamu - gados 
vecākā paaudze un jauni cilvēki, ģi-
menes ar bērniem, skolēni – visi izjuta 
šīs dienas aicinājumu kā savējo. Siltajā 
dievnamā sasildīja arī mācītāja Valda 
Baltruka svētrunā sacītie vārdi. „Mums 
Latvijā nav svarīgāku divu datumu kā 

1918. gada 18. novembris un 1919. 
gada 11. novembris. Vai spējam novēr-
tēt, ka mūsu brīvības aizstāvjiem  bija 
tikai vienas domas -  par Latviju,  un 
tikai viena dzīve, ko atdot par Latviju. 
Padomāsim katrs, ko mēs varam dot 
savai Latvijai.”  

Latvieti visos dzīves ceļos ir pa-
vadījusi dziesma, tā deva arī cīņas 
sparu aizstāvot savu Dzimteni. Nekur 
tik svētsvinīgi neskan dziesmas par 

tēvzemi kā dievnama sienās. Paldies 
par brīnišķīgo skanējumu Kokneses 
kultūras nama korim „Anima”, di-
riģentei Leldei Kamzolei-Gagainei, 
jauktajam korim „Alaine”, diriģentei 
Silvijai Cīrulei. Kokneses pūtēju or-
ķestris Ziedoņa Puķīša vadībā ar tautā 
iemīļotām melodijām, kuras pavadīju-
šas arī latviešu karavīrus,  atgādināja, 
cik latvietim dārga ir sava tēvu zeme. 
Tās radīja pacilājošu un iedvesmojo-

šu sajūtu pirms došanās lāpu gājienā. 
Stāvot Daugavas krastā gājiena dalīb-
nieki pamanīja, kā pretējā krastā Lik-
teņdārzu izgaismo iedegtie ugunskuri. 
Ja iepriekšējos gadus Lāčplēša dienas 
vakarā varena gaismas straume aiz-
vijās uz Kokneses pilsdrupām, tad 
šoreiz iedegto lāpu ceļš veda uz Zaļā 
tirgus laukumu. Šajā vietā jau kokne-
sieši un garāmbraucēji bija ievērojuši 
uzstādītās trīs latvju rakstu zīmes. Tās 
tapušas pēc Kokneses Komunālās no-
daļas daiļdārznieces Margitas Peciņas 
idejas, bet zīmju izgatavošanu veicis 
Aldis Neija, Kokneses Komunālās no-
daļas saimniecības pārzinis. Vēl viena 
latvju zīme svētku noskaņai uzstādīta 
pie autobusu pieturas „Laimdotas” un 
divas starp Koknesi un Bormaņiem 
pie jaunā ceļa. Lāpu gājiena dalībnieki 
ar iedegtajām svecītēm izgaismoja lat-
vju zīmes un vēl negribēja izklīst, bet 
lūkoties, kā vakara tumsā spoži kvēlo 
Pērkoņkrusts un Māras zīme – mūsu 
latviešu tautas spēka zīmes.

Lāčplēša dienā apliecinām mūsu 
vienotību

Iededz gaismu piemiņai un nākamībai.  Biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses 
nodaļas biedri un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris Kokneses Baznīcas 

kapos iededza svecītes Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa Filipsona atdusas vietā.

Lāpu gājiena 
dalībnieki Zaļā tirgus 

laukumā.

eicam jaunos Kokneses GGooddaa ppiilllssooņņuuss!!!
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Kokneses novada 
pašvaldība sveic Latvijas Republikas 

proklamēšanas 98. gadadienā!

Kokneses novada domes vārdā priekšsēdētājs 
Dainis Vingris.

Dāvana dzimšanas 
dienā – mūžam jauno 
dejotāju mīlestība!

Tikai laimīgie tā prot – dzīvi 
kā deju izdejot!  Un laimīgi ir tie, 
kuri ar lepnumu var sacīt: „Mana 
vislabākā deju skolotāja ir Kornē-
lija Reisnere!” No 1967. gada viņas 
mūžs un darba gadi pieder Kok-
nesei, un tiem dedzīgajiem jaunie-
šiem, kuriem cienījamā deju peda-
goģe iemācījusi ne tikai dejā, bet arī 
pa dzīvi iet stalti, ar augstu paceltu 
galvu, turot cieņā latviskās gara vēr-
tības. 12. novembrī Kokneses kultū-

ras namā goda vietā bija Kokneses 
jauniešu deju kolektīva karogs, jo 
te viņi visi satikās – mūžam jaunie 
deju kolektīvi, lai dejas mīlestībā 
suminātu savu vadītāju dižajā dzī-
ves jubilejā. Gaidot šo tikšanās brī-
di, viņi labu laiku iepriekš bija nā-
kuši kopā mēģinājumos, atkārtojuši 
nekad neaizmirstamos dejas soļus, 
lai sagādātu sirsnīgus svētkus Dejas 
un Dzīves Skolotājai.
Turpinājums 12.lpp. »»»
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1. Pieņemt zināšanai Ģimenes krī-
zes centra „Dzeguzīte” direktores  Lās-
mas Ružas-Riekstiņas informāciju par 
centra darbu (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

2.1. No sociālā  budžeta līdzekļiem 
piešķirt ģimenes krīzes centram „Dze-
guzīte”:

2.1.1. lai pielāgotu Jauniešu mājas 
projekta telpas pansijas klientu va-
jadzībām, sanitāro telpu remontam 
-4838,05 euro, t.sk. PVN 21% (četri 
tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi 
euro 05 centi);

2.1.2. dzīvokļa, kurā atradīsies jau-
niešu māja, remontam - būvmateriā-
lu iegādei, logu un durvju nomaiņai 
4316,35 euro, t.sk. PVN 21%  (četri 
tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro 35 
centi).

3.1. Pieņemt zināšanai Kokneses 
novada domes Sociālā dienesta vadītā-
jas Baibas Tālmanes sagatavoto infor-
māciju par dienesta darbu (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

3.2. Pieņemt zināšanai Ģimenes 
atbalsta dienas centra vadītājas Dinas 
Bardinskas sagatavoto informāciju par 
dienas centra darbu  (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālā budžeta izlietojumu 2016.
gada trīs ceturkšņos  (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

5.1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju  par gatavību  ziemas dienesta darbu 
uzsākšanai Kokneses pagastā,  Bebru 
pagastā un  Iršu pagastā.

5.2.  Noteikt, ka ziemas dienests 
darbu uzsāk ar 2016.gada 1.novem-
bri un  darbu pabeidz ar 2017.gada 
31.martu.

6. Apstiprināt autoceļu vai to pos-
mu un ielu uzturēšanas klases sarakstu 
2016./2017.gada ziemas periodam (no 
01.11. līdz 31.03.) Kokneses novada 
Kokneses pagastā (1. pielikums)  ,Iršu 
pagastā ( 2.pielikums) un  Bebru pagas-
tā (3.pielikums).

7.1. Apstiprināt Kokneses novada 
Kokneses pagasta ceļu un ielu saraks-
tus  (1.pielikums) (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

7.2. Apstiprināt Kokneses novada 
Bebru pagasta ceļu un ielu sarakstus  
(2.pielikums) (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

7.3. Apstiprināt Kokneses nova-
da Iršu  pagasta ceļu un ielu sarakstus  
(3.pielikums) (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

8. Lūgt atļauju ņemt vidēja termiņa 
aizņēmumus Valsts kasē sekojošiem in-
vestīciju projektiem:

8.1. Aizdevums Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un lauku at-
tīstības programmas (LAP) pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” ietvaros īsteno-
tā Kokneses novada domes projekta 
“Kokneses novada grants ceļu pārbūve 
un izbūve” 1.kārtas 1.daļas “Grants ceļu 
pārbūve Kokneses novada grants ceļu 
pārbūve Kokneses novada Kokneses 
pagasta “Auliciemā” realizācijai 158 

251.58  EUR apmērā (simts piecdesmit 
astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit 
viens euro 58 centi).

Aizņēmuma summas izņemšanas  
sadalījums pa gadiem:

2016. gads  30 432.00   EUR (trīs-
desmit tūkstoši četri simti trīsdesmit 
divi euro 00 centi);

2017. gads 127 819.58 EUR (viens 
simts divdesmit septiņi tūkstoši astoņi 
simti deviņpadsmit euro 58 centi).

Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā 
aizdevumu gada procentu likme aiz-
ņēmumam euro ar fi ksēšanas periodu 
ik pēc 12 mēnešiem . Aizņēmuma  pa-
matsummas atmaksu  uzsākt ar 2018.
gadu un  atmaksāt līdz 2036.gadam at-
bilstoši aizņēmuma atmaksas grafi kam 
(1.pielikums).

8.2. Aizdevums projekta “”Tūrisma 
informācijas centra telpu vienkāršota 
atjaunošana Koknesē, 1905. gada ielā 7, 
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) fi nansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas LEADER 
pieejas īstenošanas pasākuma “darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju ”ietva-
ros””” realizācijai 80 485.02  EUR ap-
mērā (astoņdesmit tūkstoši četri simti 
astoņdesmit pieci euro 02 centi).

Aizņēmuma summas izņemšanas  
sadalījums pa gadiem:

2016. gads  43021.77 EUR (četrdes-
mit trīs tūkstoši divdesmit viens euro 
77 centi);

2017. gads 37463.25 EUR (trīsdes-

mit septiņi tūkstoši četri simti sešdes-
mit trīs euro 25 centi).

Aizdevumam tiek noteikta Valsts 
aizdevumiem piemērojamā aktuālā 
aizdevumu gada procentu likme aizņē-
mumam euro ar fi ksēšanas periodu ik 
pēc 12 mēnešiem. Aizņēmuma  pamat-
summas atmaksu  uzsākt ar 2018.gadu 
un  atmaksāt līdz 2036.gadam atbilstoši 
aizņēmuma atmaksas grafi kam.

8.3. Aizņēmuma atmaksu garantēt 
ar Kokneses Novada pašvaldības bu-
džetu.

9.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar  ka-
dastra Nr. 3260 900 0539 – trīs istabu 
dzīvokli, platība 71,7 m2 ar adresi  „Lie-
pas”- 7, Bormaņi, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads. 

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

10.1. Maksājumus pakalpojumu 
sniedzējam 9998.88 euro apmērā un 
PVN maksājumus valsts budžetam 
2099.77 euro apmērā veic Kokneses 
novada dome. Kopējais maksājumu 
apmērs 12098.65 euro.

10.2. Samazināt dotāciju saimnie-
ciskiem izdevumiem Kokneses  inter-
nātpamtskolai - attīstības centram par 
12098.65 euro šī gada oktobra - no-
vembra mēnešos.

10.3. Pēc būvniecības darbu pa-

beigšanas izslēgt no Kokneses novada 
domes bilances un iekļaut Kokneses 
internātpamatskolas - attīstības centra 
bilancē garāžas, noliktavas, darbnīcu 
remonta papilddarbu vērtību  par ko-
pējo summu 12098.65 euro .

11. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.11/2016  „Par grozījumiem  Kokne-
ses novada domes 27.01.2016. saisto-
šajos noteikumos Nr.2/2016 ”Par Kok-
neses novada pašvaldības  budžetiem 
2016.gadam (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv).

Sagatavoja domes sekretāre 
Dzintra Krišāne

Kokneses novada domes kārtējā sēde 
notiks 2016.gada 30.novembrī plkst.14.00 
novada domē, Melioratoru ielā Nr.1, Kok-
neses pagastā, Kokneses  novadā.

 Darba kārtība:
1. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu 

un pašvaldības arhīvu
2. Par tūrisma attīstību  novadā
3. Par pašvaldības aģentūras “Kok-

neses Tūrisma centrs” fi nansiālo darbī-
bu trīs  ceturkšņos

4. Par Kokneses apvienotās pašval-
dību būvvaldes darbu

5. Par pašvaldību fi nansējumu  būv-
valdes uzturēšanai

6. Par bāriņtiesas darbu
7. Par Kokneses novada attīstības  

programmas 2013. - 2019. gadam Rīcī-
bas plāna un Investīciju plāna aktuali-
zācijas uzsākšanu

8. Dažādi jautājumi.

2016.gada 26.oktobrī  Kokneses novada dome NOLĒMA:

Nr. 

p.k.
Prasības

Uzturēšanas klase Pieļaujamie rādījumi

B C D

1. Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves 
pastāvīgos laikapstākļos 4 cm 10 cm netiek normēts

2. Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 5 cm netiek normēts

3. Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega 6 stundas 18 stundas netiek normēts
4. Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu 6 stundas netiek normēts netiek normēts

5. Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikaps-
tākļos 8 cm 10 cm netiek normēts

6. Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atseviš-
ķās vietās sniegputenī 16 cm 20 cm netiek normēts

7. Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega 
biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos 5 cm 6 cm netiek normēts

8. Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 6 cm netiek normēts

9.  Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās 6.00–18.00 6.00–18.00 netiek normēts

Pastāvīgi laikapstākļi šo notei-
kumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, 
kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, 
nav nokrišņu, uz autoceļa neveido-
jas apledojums un vēja ietekmē uz 
autoceļa brauktuves netiek uzputināts 
sniegs.

Mainīgi laikapstākļi šo notei-
kumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, 
kad iestājas kāds no minētajiem 
nosacījumiem – uz autoceļa brauk-

tuves veidojas apledojums, krājas 
sniegs vai veidojas sniega sanesumi.

Laiku autoceļu brauktuves attīrī-
šanai no sniega skaita no brīža, kad 
sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad 
autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.

Laiku autoceļa brauktuves kaisī-
šanai ar pretslīdes materiālu un rievu 
izveidošanai sasalušā vai piebrauktā 
sniegā uz autoceļa brauktuves skaita 
no brīža, kad konstatēta apledojuma 

izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecī-
gie darbi izpildīti.

Krasi mainīgos un ārkārtējos 
laika apstākļos autoceļu uzturēšana 
ziemā tiek veikta autoceļu prioritātes 
kārtībā, ņemot vērā autoceļa taut-
saimniecisko nozīmi un uzņēmēja 
reālās iespējas.

Informācija no www.likumi.lv
Ministru kabineta noteikumi 

Nr.224, 2010.gada 9.martā.

Prasības autoceļu uzturēšanai ziemā

Lai veicinātu novada uzņēmu-
mu un saimniecību atpazīstamību 
un reklamētu to ražoto produkciju 
un sniegtos pakalpojumus, Kokne-
ses novada dome piedāvā bezmak-
sas iespēju ievietot informāciju par 
Jūsu uzņēmumu vai sniegtajiem 
pakalpojumiem Uzņēmējdarbības 
sadaļā Kokneses novada  mājas 
lapā www.koknese.lv. 

Šī iespēja attiecas arī uz paš-
nodarbinātajiem, individuālā dar-
ba veicējiem un piemājas lauku 
saimniecībām, kas vēlas piedāvāt 
savā saimniecībā audzētos lauku 
labumus. 

Lai ievietotu aprakstu mājas-
lapā, Jums jāsagatavo informācija 
latviešu valodā, kurā norādīts:   

• uzņēmuma nosaukums
• nozare, darbības veids, ražotā 

produkcija vai sniegtie pakalpoju-
mi

• zemnieku saimniecībām – 
vai tiek piedāvātas ekskursijas, 
naktsmītnes, degustācijas

• uzņēmuma adrese, kontakt-
informācija

• uzņēmuma logo un fotogrā-
fi jas

Informāciju lūdzam sūtīt 
uz  mara.bitane@koknese.lv  vai 
klātienē iesniegt Kokneses novada 
domes  Attīstības nodaļā, 11.kab., 
tālr. 65133636, mob. 20499940.

Iespēja 
ievietot 
informāciju 
par savu 
uzņēmumu

Kokneses novada mājaslapā www.
koknese.lv Uzņēmējdarbības sadaļā 
ir pieejama apkopota informācija par 
novadā pieejamajiem pakalpojumiem. 
Uzņēmējdarbības apakšsadaļā „Kok-
neses novada uzņēmumi” atrodams 
uzņēmumu un dažādu pakalpojumu 
sniedzēju  sadalījums pa šādām darbī-
bas nozarēm: 
• Pakalpojumi
• Lauksaimniecība
• Pārtikas produktu ražošana
• Amatniecība

• Celtniecība un būvmateriāli
• Kokapstrāde un mēbeles
• Mežsaimniecība un mežizstrāde

Pakalpojumu sadaļā varat iegūt 
informāciju par: 

• aktīvās atpūtas iespējām novadā 
(laivu noma, nūjošana, sporta laukumi, 
zirgu izjādes u.c.); 

• dažādām vietām pasākumiem 
(telpas svinībām, viesu nami, piknika 
vietas, pirtis, izklaides kāziniekiem); 

• skaistumkopšanas saloniem; 
• naktsmītnēm (viesnīcas, teltsvie-

tas, moteļi, viesu nami); 
• tirdzniecības vietām un ēdinā-

šanas pakalpojumu sniedzējiem; 
• apģērbu šūšanu; 
• grāmatvedības uzņēmumiem; 
• auto remonta darbnīcām, kravu 

pārvadājumiem; 
• apbedīšanas pakalpojumiem; 
• lauksaimniecības un komunā-

lo nodaļu pakalpojumiem (tehnikas 
noma, lauksaimniecības darbi u.c.). 

Sadaļā „Citi pakalpojumi” atro-
dama informācija par ķīmisko tīrītavu, 

foto izgatavošanas iespējām, datoru 
remontu un apkopi, arhitektu, mērnie-
cības un citiem pakalpojumiem Kok-
neses novadā. 

Par zobārstu, ģimenes ārstu, ve-
terinārārstu pieejamību un darba lai-
kiem informācija pieejama sadaļā “Sa-
biedrība” (Veselība). 

Pakalpojumu sniedzējiem un uzņē-
mumiem ir iespēja aktualizēt informā-
ciju vai arī ievietot jaunu. Lai to izdarī-
tu, rakstiet uz mara.bitane@koknese.lv 
vai zvaniet 65133636, mob. 20499940.

Uzzini par pakalpojumiem Kokneses novadā

Aicinājums 
Kokneses 
senioriem

Kokneses pagasta seniori tiek ai-
cināti 20. novembrī doties braucienā 
uz Rīgu, lai apmeklētu  Dailes teātra 
izrādi „Laulības dzīves ainas”.  Izrā-
des sākums pulksten 15, biļetes cena 
EUR 5.60. Izbraukšana no Kokneses 
pulksten 12. Izrādes apmeklējumam 
pieteikties, zvanot Maritai Radvilai, 
T. 26173691

Informācija 
Kokneses 
iedzīvotājiem!

Būsim saprotoši ziemas sezonā 
un cienīsim Komunālās nodaļas 
strādnieku darbu! Lūgums auto 
vadītājus savus transportlīdzekļus 
novietot tā, lai netraucētu ielu tī-
rīšanu!
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1.pielikums Kokneses novada domes 
2016.gada 26.septembra sēdes lēmumam Nr.4.1

CEĻU  UZTURĒŠANAS  KLASES 2016./2017. gada  
ziemas periodā KOKNESES PAGASTA CEĻIEM

Nr.

p.k.
Ceļa nosaukums

Ceļa ga-

rums /km/
Seguma veids

Ceļa 

klase

1. Kaplava – Gailīši 3.58 grants D
2. Lipši – Lazdas 3.05 grants D
3. Vecā šoseja – Kaplava 2.58 grants C
4. Līdums Auliciems 1.10 grants D

5. Bidēgi-Auliciems 4.74 grants C
6. Rožlejas – Dolieši 0.49 bez seguma D
7. Bilstiņi-Atradze 2.78 grants C
8. Mētras-Heltes 0.51 grants D
9. Ķerkavas – Salas 0.77 melnais D

10. Ratnicēni-Austrumi 3.00 grants D
11. Bitenieki-Circeņi 0.62 bez seguma D
12. Ratnicēni – Ragāļi 3.62 grants/ bez seguma D
13. Vītoliņi-Estrāde 0.73 melnais C
14. Gaiļi – Atradze 2.27 grants C
15. Reiņi-Noras 0.95 grants/ bez seguma D
16. Spruļi- Birznieki – Pauliņi 5.63 bez seguma D
17. Bormaņi – Upeslīči 4.71 grants C
18. Mazvecsviļi-Aizelkšņi 2.56 bez seguma D
19. Vecā šoseja-Kalnavoti 2.26 melnais/grants D
20. Ziediņi- Sala 1.30 grants D
21. Alēni-Ieviņas 0.52 bez seguma D
22. Spīdolas – Ūsiņi 4.29 grants D
23. Karjers-Urgas-Grotēni 3.01 grunts D
24. Bormaņi-Līvānu mājas 0.38 melnais D
25. Lakstīgalu iela-Kalna Asmi 0.33 grunts D

Kopā: 55.78    Sagatavoja Kokneses novada Komunālās nodaļas vadītāja 
B.Peciņa

2.pielikums Kokneses novada domes 2016.
gada 26.septembra sēdes lēmumam Nr.4.2

Ceļu klases 2016./2017.gada ziemas periodā 
Kokneses novada domes Bebru pagasta ceļiem

Ceļa 

Nr.
Autoceļa nosaukums

Posma garums 

km

Uzturē-

šanas  

klase

1. Ozoli – Lobe 8,81 D
2. Lobes ezers – tilts 0,90 D
3. Jaunkalnieši – Lanti 3,00 D
4. Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli 0,35 D
5. Lobes ceļš – Bāliņi 1,00 D
6. Lobes ceļš – Dubļaines 0,50 D
7. Kalnāji – Rudiņi 0,47 D
8. Ošāji – Aļēni 0,78 D
9. Ošāji – Aliņas 0,51 D
10. Gregersons- purvs 0,68 D
11. Bebrupes tilts – Purmaļi 1,66 D
12. Cenši – Grīvas 1,09 D
13. Cenšu izgāztuve – Sūnas 0,43 D
14. Rudzīši – Jaundzērvēni 1,09 D
15. Senči – Siliņi – Sūnas 0,90 D
16. Senči – Dzērvēni 0,26 D
17. Ozolu ceļš – Vītoli 0,40 D
18. Zutēnu kapi- Lidlauks (m.s.) 0,59 D
19. Zutēnu kapi – Virši 0,58 D
20. Rožkalni – Birzes 0,56 C
21. Skaras – Madaras (m.s.) 0,23 C
22. Mežaparks – Pīlādži (daļa m.s.) 0,94 C
23. Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes 0,47 D
24. Ataugas – Lācīši   (m.s.) 0,11 D
25. Lācīši – Romas katoļu baznīca 0,15 D
26. Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi (m.s.) 0,52 D
27. Bebri – Stalidzēni – Spārniņi 3,15 D
28. Gāzenieki – gāzes stacija 0,34 D
29. Spārniņi – Kasparīši – Plepi – Mirtes 2,39 D
30. Plepu ferma – Plepi – Margas 0,42 D
31. Jaunceltnes – Šļakāni 0,39 D
32. Ausmas – Kalnamitri 0,73 D
33. Ausmas – Cūkkalni 1,25 D
34. Lauciņi – Vidusmitri 1,52 D
35. Jaunbebru parks – Audēji 0,25 D
36. Pērses tilts – Āpšukalns 2,02 D
37. Grābiņas – Bērziņi 0,49 D
38. Blankas – Zemgaļi 2,12 D
39. Blankas – Sviķi 0,43 D
40. Vilkāres – Beņķi – Vecsiljāņi 3,89 D
41. Blanku ceļš – Purva Siljāņi 0,55 D
42. Blankas – Mucenieki 0,28 D
43. Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni 0,98 D
44. Gaidupes – Priežukalns 1,04 D
45. Ceļš –Zālītes (m.s.) 0,05 D
46. Ceļš – uz bērnudārzu/gar Ziediem/(m.s.) 0,15 D
47. Pagastmāja – Kalnieši 0,46 D
48. Domēni – Vēži 1,54 D
49. Koknese –Ērgļi ceļš – Vīndedzes 0,50 D
50. Tupiešēni – Kroglejas 3,32 D
51. Meņģeles ceļš – Vijas 0,50 D
52. Riemeri – Vijas 0,65 D
53. Riemeri – Bebriņi 1,51 D
54. Irbītes – Audzēres (m.s) 0,48 C
55. Ceļš – gar Avotiem uz bērnudārzu (m.s.) 0,19 D
56. Brencēni – Stalidzēni 1,51 D
57. Saulaines – Pasiles – Mežaparks 1,87 D
58. Saulaines – Lejasbrencēni 0,46 D

                              Kopā:

t.sk. ar melno segumu
62,41

3,08

Sagatavoja Bebru pagasta Komunālās nodaļas vadītājs J. Bārs 

3.pielikums Kokneses novada domes 2016.
gada 26.septembra sēdes lēmumam Nr.4.3

CEĻU   KLASES  2016./2017. Gada ziemas  periodā 

KOKNESES NOVADA CEĻIEM  Iršu  pagastā

Ceļa 

Nr.
Autoceļa nosaukums

Posma garums, 
km

Uzturē-
šanas
 klase

1. Meņģele – Zirnīši 0,89 D
2. Meņģele – Liepkalne 1,27 D
3. Krustojums – Magones 1,08 D
4. Slapsiles – Vilkāres 3,57 C
5. Jirjeni – Melderi 4,68 C
6. Aizas – Krastmaļi 0,45 D
7. Laidas – Sauleskalni 0,74 D
8. Pērles – Blāzmas 0,23 D
9. Pērles – Mežāres 2,75 C

10. Upesgrīvas – Dzelmes 1,96 D
11. Dūjas – Niedrītes 1,72 C
12. Ilgneši – Mežvidi 0,65 D
13. Kapi – Aizupes 0,50 D
14. Robiņi – Aijas 0,19 D
15. Ūdenskrātuve – Jaunrobiņi 0,56 C
16. Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš 0,28 C
17. Irši – Mētras 0,12 C
18. Mētras – Krustupji 0,79 C
19. Centrs – Doktorāts 0,41 C
20. Akācijas – Attīrīšanas iekārtas 0,26 C
21. Sarmas – Granīti 0,12 C
22. Saulstari – Bočs 0,20 D
23. Laimdotas – Dālderi 0,11 C
24. Bluķi – Rāceņi 0,11 D
25. Aizupes – Sausnēji 1,50 D

                          Kopā: 
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km.

Kopā D klases uzturēšanas autoceļi  9,77km.

25,14

Iršu pagasta ceļu – servitūtu saraksts 
Ceļa 

Nr. Autoceļa nosaukums
Posma garums, 

km

Uzturē-
šanas
 klase

26. Mētras – Krustupji 0,32 C
27. Dzidras – Melderi 0,22 C
28. Aizas – Krastmaļi 0,37 D
29. Namiķi – Gobas 1,19 D
30. Vilkāres – Pamati 1,42 C
31. Pamati – Gravas 0,32 C
32. Surmīši – Pērles 0,70 C
33. Dzeguzes  - Pārupes – Tropiņi 1,34 D
34. Krustojums – Meņģele 1,00 D
35. Palejas – Lielkalni 1,33 C
36. Lielkalni – Pērles 0,71 D
37. Lielkalni – Silkalni – Pērles 1,39 C
38. Ceplīši – Ķirši 0,29 C
39. Laidas – Saulītes 0,75 D
40. Kapi – Ieviņas – Ābelītes 1,10 D
41. Ielejas – Indrāni 0,13 D
42. Druviņas – Kurtuve 0,07 C
43. Ūdenskrātuve – Vietalvas c. 0,13 C
44. Upesgrīvas – Kalnupes 0,78 D
45. Upesgrīvas – Dambīši 1,70 D
46. Auzāni – Dambīši 0,51 D
47. Vaivieši – Kārkliņi 1,37 D
48. Upeslīči – Dzelmju ceļš 0,30 D
49. Līgotnes – Pumpuri 0,86 C
50. Sumbri – Zemitāni 2,65 C
51. Sapnīši – Gaidēni 0,17 D
52. Sapnīši – Zemgaļi 0,32 D
53. Spuldzenieki – Vālodzes 0,54 C
54. Spuldzenieki – Ķieģeļnie 1,13 D
55. Dzirnavas – Ezerkalni 0,25 D
56. Laimdotas- Dālderi-kapi 0.63 C

57. Granīti – Saulstari 0,21 D

Kopā: 
Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 10.87 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 13.33 km.

24.20

                                             Sagatavoja:  Ikdienas autoceļu 
uzturēšanas speciālists  O. Ruža

Informācija par nekustamo 
īpašumu izsolēm, ja ir noteikta 
piespiedu pārdošana

1. Ja izsoli rīko Zvērināts tiesu izpildītājs, tad e-izsoles notiek 
Saskaņā ar 01.07.2015.Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.318. „Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”, kas nosaka   
kārtību, kādā veidā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv, 

2. Ja izsoli rīko Maksātnespējas procesa administrators, tad 
par izsoles norisi var iepazīties izsoļu vietnē: https://administra-
tori.lv/lv/sludinajumi/izs%20un%20sludin

Aija Āriņa, Nodokļu administratore 

18. novembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts uz Likteņdārzu, 

kur valsts dzimšanas diena tiks svinēta ar saulrieta sagaidīšanu Dau-

gavas krastā, koncertu, svecīšu iedegšanu Likteņdārza amfi teātrī un 

gardu jubilejas kliņģeri. 

Diāna Grudule, Baltic Communication Partners

Projektu koordinatore, diana.grudule@bcp.lv

Saulrieta sagaidīšana Likteņdārzā gleznainajā Daugavas 
krastā valsts svētkos ir kļuvusi par skaistu tradīciju, kas Kokneses 
un citu novadu iedzīvotājus šogad pulcēs jau devīto reizi.

Pirms koncerta pulksten 15:00 Likteņdārza informācijas 
centrā notiks rakstnieces Intas Vilkas grāmatas "Caur sirdi plūs-
tošā dzīve" prezentācija. Savukārt pulksten 15:20 sāksies svētku 
koncerts, kurā skatītājus priecēs dziedātājas Elza Rozentāles mu-
zikālais priekšnesums un Jūrmalas tautu deju kolektīvs „Zālīte”. 
Pasākumu noslēgs svecīšu likšana Likteņdārza sirdī – amfi teātrī, 
pēc saulrieta iededzot kopīgi veidotu Latvijas gaismas tēlu. Svēt-
ku izskaņā pasākuma apmeklētāji tiks cienāti ar maiznīcas „Liep-
kalni” cepto svētku kliņģeri un karstu tēju.

„Gaidīsim visus Likteņdārzā, lai kopīgi godinātu mūsu valsts 
dzimšanas dienu. 18. novembris ir mums īpaši svētki, jo Likteņdārzs 
veidots kā dāvana Latvijai un tās tautai. Latvijas dzimšanas diena ir 
laiks, kad atskatāmies uz paveikto un vēlamies pateikties visiem, kas 
atbalstījuši Likteņdārza tapšanu. Saulrieta svētki ir mūsu pateicība 
svētkos Kokneses un citu novadu iedzīvotājiem,” stāsta Likteņdārza 
veidotāja „Kokneses fonda” valdes priekšsēdetāja Valda Auziņa.

Pasākuma apmeklētāji aicināti ņemt līdzi svecītes vai iegādā-
ties tās par ziedojumu Likteņdārzā.

Pasākuma programma
15:00 Intas Vilkas grāmatas "Caur sirdi plūstošā dzīve" atvēršana
15:20 svētku koncerts
Piedalās: Dziedātāja Elza Rozentāle; Tautas deju kolektīvs „Zālīte”
16:00 Svinīgā saulrieta sagaidīšana un svecīšu likšana Likteņdār-
za sirdī – amfi teātrī. Svētku kliņģeris un tēja.
Pasākuma vadītāja: Ilze Pukinska.
Ieeja par ziedojumiem.

Likteņdārzs 18.novembrī aicina sagaidīt 
saulrietu Daugavas krastā

Iepazīsti biedrības 
"Baltaine" un Radošās 
mājas piedāvājumus! 

Koknesē, Melioratoru ielā 1A atrodas biedrības "Baltaine" 
Radošā māja. Mēs piedāvājam visdažādākās aktivitātes gan lat-
viešu gadskārtas svētkos, gan spēlējam latvju dančus, arī izbrau-
kumos dažādos korporatīvajos pasākumos. Labprāt aicinām un 
gaidām Jūs arī pie mums uz darbnīcām, kurās, pēc savstarpējas 
vienošanās, iepazīstam dažādus rokdarbus, spēles. Mācāmies arī 
rotaļas, dziesmas. Un piedāvājam baudīt savu kulināro mantoju-
mu (zupu, putru, mācām cept kliju pīrāgus u.c.).

Mēs kuplinām arī ģimeņu godus - kāzās mičojam un organi-
zējam krustabu godus latviskā garā.

GAIDĀM CIEMOS! Un ceram uz sadarbību!
Info par mums: http://www.koknese.lv/?s=354
https://www.facebook.com/radosamaja/?fref=ts

Inguna Žogota, biedrības "Baltaine" priekšsēdētāja

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšup-
ejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - trīs istabu dzīvok-
li renovētā mājā 71,7 m2 ar kadastra Nr. 32609000539 „Lie-
pas”-7, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumce-
na 3130,00 euro (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).  Lai 
piedalītos Objekta izsolē līdz 2016.gada 19.decembra plkst.10.00 
ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 
30,00 euro, nodrošinājuma naudas 313,00 euro  nomaksu un 
izziņu, ka nav nodokļu parādu Kokneses novadā. Objekta izso-
le notiks 2016.gada 20.decembrī pkst.10.000  Kokneses novada 
domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1.  telpā (sēžu 
zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā  pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes ad-
ministrācijas ēkas 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.

Dzīvokļa Izsole

Kokneses novada 
domes darba laiks
Pirmdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 15.00
Pašvaldības darbinieku apmeklētāju 
pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00–13.00; 14.00–18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00–13.00; 14.00–17.00
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2016.gada ietvaros Kokneses novada 

domes Attīstības nodaļa ir strādājusi pie 

vairāk nekā desmit ES fondu projektu 

īstenošanas uzsākšanas un projektu 

iesniegumu sagatavošanas. Augustā 

Kokneses novada dome iesniegusi divus 

apjomīgus projektus Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmā. 

Kā vadošais partneris kopā ar 
Pluņģes pašvaldību, Jēkabpils pilsētu 
un Rokišķu tūrisma un tradicionālās 
amatniecības informācijas un koor-
dinācijas centru iesniegts projekts 
„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu 
attīstība   un tūrisma infrastruktūras 
pieejamības uzlabošana”. Projekta ie-
tvaros plānota stāvlaukuma izveide un 
labiekārtošana pie jaunajām Kokneses 
Tūrisma informācijas centra telpām 
1905.gada ielā 7, Koknesē, kā arī ko-
pīgas pieredzes apmaiņas, apmācību 
un mārketinga  aktivitātes. Jau vairā-
kus gadus tiek plānots pārcelt tūrisma 
centru no Kokneses novada domes uz 
1905.gada ielu 7 (pasta ēka), jo šajā 
vietā centrs būtu stratēģiski izdevīgāks 
un pieejamāks tūristiem. Šī gada laikā 
par pašvaldības aizņēmumu īstenota 
ēkas fasādes, jumta un konstruktīvo 
elementu atjaunošana, savukārt telpas 
jaunajam Kokneses novada tūrisma 
centram tiek atjaunotas, izmantojot 
LEADER programmas fi nansējumu 
45  000 eiro apmērā un pašvaldības 
līdzfi nansējumu 35  484 eiro apmērā 
īstenojot projektu „Tūrisma informā-
cijas centra telpu vienkāršota atjauno-
šana”.

Sadarbībā ar Jelgavas novada paš-
valdību kā vadošo partneri un trim 
citiem partneriem – Rokišķu pašval-
dību, Kauņas pašvaldību un Zemgales 
plānošanas reģionu Latvijas-Lietuvas 
programmai sagatavots un iesniegts 
projekts „Piļu un muižu parku sagla-
bāšana un attīstība”. Projekta apstip-
rināšanas gadījumā Kokneses parkā 
tiks veikta dīķu tīrīšana, ūdenskritu-
ma izbūve, koka skulptūras “Mūžībai” 
atjaunošana, solu atjaunošana, šūpo-
ļu uzstādīšana, norādes zīmju, parka 
shēmu un informatīvo stendu uzstā-

dīšana pie populārākajiem apskates 
objektiem un vēsturiskajām parka 
vietām. 

Kopā ar Jēkabpils pilsētu un Ogres 
novadu augustā Kultūras ministrijā 
iesniegta projekta ideja ar nosaukumu 
“Kultūras mantojuma saglabāšana un 
attīstība Daugavas ceļā”. Šajā projek-
tā plānoti apjomīgi pilsdrupu mūru 
konservācijas darbi, vēsturiskās akas 
vietas iezīmēšana un bruģa atseguma 
izveide pilsdrupu pagalmā, jauna tū-
risma piedāvājuma - moku kambara 
ar moku rīkiem ierīkošana, skatu plat-
formas izveide, apmeklētāju drošības 
uzlabošana, izbūvējot norobežojošas 
margas Daugavas upes krastā priekš-
pils teritorijā. Papildus tam projektā 
paredzēts uzstādīt informatīvos sten-
dus pilsdrupu teritorijā un iegādāties 
viduslaiku tērpus dažādu ekskursiju 
un aktivitāšu īstenošanai. 

Lai apgūtu pieejamo Eiropas So-
ciālā fonda fi nansējumu veselības 
uzlabošanas jomā, Centrālajā fi nanšu 
un līgumu aģentūrā iesniegts projek-
ta iesniegums „Koknese - veselīgākā 
vide visiem!”, kura ietvaros sākot no 
2017.gada trīs gadu periodā Kokne-
ses novadā plānoti pasākumi vietējās 
sabiedrības slimību profi laksei un ve-
selības uzlabošanai, ietverot lekcijas, 
konsultācijas, praktiskas nodarbības, 
sporta aktivitātes, garīgās veselības uz-
labošanas praktikumus, meistarklases 
u.c. aktivitātes.  Projektā veselības vei-
cināšanas un slimību profi lakses pasā-
kumos trīs gadu laikā plānots iesaistīt 
1130 iedzīvotājus, organizējot ap 540 
bezmaksas aktivitātes visos trijos pa-
gastos. Projektam jau ir iezīmēta ESF 
fi nansējuma kvota 120 000 eiro apmē-
rā kopumā sešu gadu aktivitātēm.

Oktobrī Lauku atbalsta dienestā 
iesniegts projekts „Kokneses novada 
grants ceļu pārbūve un izbūve 1.kār-
ta” pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. Saistībā ar novada grants ceļu 
pārbūvi 2016.gada laikā ir izstrādāti 
tehniskie projekti, kā arī daļai ceļu jau 
veikti būvdarbu iepirkumi. Kokneses 
novada domei pieejamā Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai fi -
nansējuma kvota 800 000,00 eiro ap-
mērā un pašvaldības līdzfi nansējums 
80 000,00 eiro apmērā tiks izmantots 
visu trīs novada pagastu pašvaldības 
grants ceļu posmu pārbūvei un jaunu 
posmu izbūvei. Ar pārbūvējamo ceļu 
sarakstu var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā http://koknese.lv/?s=271 
(sadaļā Pašvaldība - Projekti). Šī gada 
novembrī tiks uzsākti Kokneses pa-
gasta ceļu Bidēgi – Auliciems (4,5 
km) un Līdums – Auliciems (1,1 km) 
pārbūve. Darbus veiks SIA “Krustpils”. 
Pārējie grants ceļu posmi tiks pārbū-
vēti, sākot no 2017.gada sezonas, ņe-
mot vērā pieejamo fi nansējuma kvotu 
un būvdarbu iepirkumos iesniegto 
zemāko cenu.

Šajā ES fondu līdzekļu plānošanas 
periodā Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija (VARAM) 
plāno sniegt ERAF atbalstu ieguldī-
jumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā 89 pašvaldībās, kuras 
nav nacionālas vai reģionālas nozīmes 
attīstības centru pašvaldības. 2016.
gada sākumā VARAM izsludinātajā 
projektu ideju konceptu priekšatlasē 
tika apstiprināta Kokneses novada 
domes iesniegtā projekta ideja „Uzņē-
mējdarbības veicināšanai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstība Kokneses 
ciemā”, kurš ierindojās 28.vietā no 90 
iesniegtajiem konceptiem, pateico-
ties Kokneses rūpnieciskās teritorijas 
“Darbnīcu laukums” vienpadsmit vie-
tējo uzņēmēju sniegtajiem rādītājiem 
par ieguldītajām investīcijām savos 
uzņēmumos un darba vietu pieaugu-
mu kopš 2014.gada sākuma. Šobrīd 
turpinās darbs pie lielā projekta iesnie-
guma gatavošanas iesniegšanai Cen-
trālajā fi nanšu un līgumu aģentūrā, 
š.g. novembra vidū noslēgsies būvdar-
bu iepirkums. Projektā plānots pārbū-
vēt Darbnīcu laukuma caurbraucošo 
ceļu aptuveni 0,240 km garumā, izvei-
dot valčbetona segumu, ierīkot ielas 
apgaismojumu, veikt kanalizācijas un 
ūdensvada tīklu atjaunošanu, ierīkot 
lietus ūdens kanalizāciju, atjaunot 
pievadceļus - Melioratoru ielu un at-

zaru no Darbnīcu laukuma garāžām 
līdz Austrumu ielai. Šīm aktivitātēm 
pieejamā ERAF fi nansējuma kvota ir 
680 000 eiro, pašvaldības līdzfi nansē-
jums 120 000 eiro.  

Vērienīgs projekts, ko Kokneses 
novadā 2017.-2018.gadā īstenos AS 
„Sadales tīkls”, ieguldot apmēram di-
vus miljonus investīciju, ir apakšsta-
cijas izbūve Koknesē, kas ļaus vietē-
jiem uzņēmējiem palielināt ražošanas 
jaudas un nodrošināt papildus darba 
vietas. 

Šobrīd vienīgais starptautiskais 
projekts, kurā iesaistījusies Kokneses 
novada dome, ir triju valstu – Latvijas, 
Igaunijas, Zviedrijas kopprojekts tū-
risma jomā „Hanzas vērtības ilgtspē-
jīgai sadarbībai”, kura ietvaros šobrīd 
Kokneses novada domē notiek darbs 
pie Hanzas laika tematikas suvenīru 
izstrādes, starptautisko tūrisma iz-
stāžu aprīkojuma iegādes, Kokneses 
novada tūrisma centra mājaslapas iz-
veides, kopīgu tūrisma piedāvājumu 
attīstīšanas ar pārējiem projekta part-
neriem. 

Š.g. jūnijā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
programmā par pašvaldību ēku ener-
goefektivitātes pasākumiem tika ie-
sniegti divi projektu ideju koncepti 
par energoefektivitāti paaugstināšanu 
pasākumu īstenošanu divās iestādēs 
-  Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” 
un Kokneses internātpamatskolā – 
attīstības centrā. Novembrī saņemts 
VARAM lēmums par projekta idejas 
„Energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumi Ģimenes krīzes centra 
"Dzeguzīte" ēkā Kokneses novada Iršu 
pagastā” iekļaušanu pieejamā ERAF 
fi nansējuma sarakstā. Projekta ideju 
priekšatlasē projekts ierindojās 45.vie-
tā no 205 pašvaldību iesniegtajām 
projektu idejām. Paredzams, ka pēc 
lielā projekta iesnieguma sagatavoša-
nas un iesniegšanas Centrālajā fi nan-
šu un līgumu aģentūrā un trīs mēnešu 
izvērtēšanas perioda, „Dzeguzītes” 
ēkas būvdarbi tiks uzsākti 2017.gada 
pavasarī. Būvdarbu iepirkums jau ir 
veikts, plānotās kopējās projekta iz-

maksas – 183 000 eiro (tajā skaitā paš-
valdības līdzfi nansējums 27 450 eiro). 
Projekta ideja „Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi Kokneses 
internātpamatskolā - attīstības centrā 
Kokneses novada Kokneses pagastā” 
ierindojās 105.vietā. Tā kā sākotnējā 
projektu sarakstā ERAF fi nansējums 
tiek sadalīts pirmajiem 67 projektiem, 
Kokneses internātpamatskolas – attīs-
tības centra atjaunošanai tiks meklēti 
citi fi nansējuma avoti. 

Vairāki pašvaldības projekti ir 
plānošanas stadijā. Kokneses estrādes 
atjaunošanai iespēju robežās plānots 
piesaistīt ES fi nansējumu pārobežu 
sadarbības programmu ietvaros 2017.
gadā. 2016.gadā izstrādāts estrādes 
atjaunošanas tehniskais projekts. 
2017.-2018.gadā VARAM izsludinās 
projektu iesniegumu atlasi kanalizā-
cijas tīklu izbūvei apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu virs 2000, šajā prog-
rammā pašvaldība plāno īstenot kana-
lizācijas tīklu izbūvi Kokneses ciema 
Hanzas ielas rajonā. Tāpat izmantojot 
ES fondu līdzekļus plānots ierīkot šķi-
roto atkritumu savākšanas laukumu 
Koknesē, Paugu ielas teritorijā, kur 
iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas 
nodot stiklu, papīru, plastmasu, PET 
pudeles, nolietotās elektropreces u.c. 
veida šķirojamos atkritumus. Bebru 
pagastā plānots veikt stadiona ēkas 
atjaunošanu, Iršu pagastā – teritorijas 
labiekārtošana Iršu ciema centrā pie 
dīķa, Koknesē – ierīkot bērnu rotaļu 
laukumu un uzstādīt divus āra tre-
nažierus pie Ģimenes atbalsta dienas 
centra Vērenes ielā 1.

Ar visiem novadā plānotajiem pro-
jektiem un aktivitātēm iedzīvotājus ai-
cinām iepazīties Kokneses novada At-
tīstības programmas Investīciju plānā, 
kas pieejams novada mājaslapā  www.
koknese.lv  (sadaļā Pašvaldība - Attīs-
tības plānošanas dokumenti) un Kok-
neses novada domes Attīstības nodaļā 
(Melioratoru iela 1, Koknese), kā arī 
Iršu un Bebru pagastu pārvaldēs.

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Māra Bitāne, T.65133636

Par pašvaldības projektiem

Novembrī sāktā sabiedriskās ēkas un 

Lielā kalna būvniecība iezīmē jaunu 

posmu Likteņdārza attīstībā, kas būtiski 

papildinās jau esošās būves un simbolis-

ko vides koncepciju. Sabiedriskajā ēkā 

būs divas konferenču zāles, kafejnīca un 

restorāns, kas radīs iespēju rīkot konfe-

rences, koncertus un citus pasākumus 

visa gada ietvaros. 

Diāna Grudule

Baltic Communication Partners

Projektu koordinatore

diana.grudule@bcp.lv

Sabiedriskā ēka izceļas ar uni-
kālu arhitektūru. Tā tiks veidota kā 
„kalns” jeb tilta sākums, simboliski 
atainojot Likteņdārza ideju – tautas 
ceļu no pagātnes uz nākotni.  Tās 
jumts kalpos kā pastaigu vieta un 
skatu laukums. Ēkas projekts iz-
strādāts SIA „Arhis Arhitekti”. Ēkas 
pirmā posma būvniecībai līdzekļus 
110 000 eiro apmērā piešķīrusi Latvi-
jas valsts, savukārt 60 000 eiro ziedo-

jis Vācijā dzīvojošais latvietis Gaidis 
Graudiņš. Ēkas  pirmo  būvniecības 
posmu īstenos SIA „RRKP būve”.

Vienlaikus ar daudzfunkcionālās 
sabiedriskās ēkas celtniecību sākta 
arī Likteņdārza Lielā kalna būvniecī-

ba. Tas tiks veidots kā 12,5 m augsta 
virsotne, no kuras varēs pārlūkot visu 
Likteņdārza ainavu. Kalna veidols 
atspoguļos dabas un laika ritējumu. 
Zeme Lielā kalna būvniecībai tiek 
vākta jau kopš 2015. gada, īstenojot 

zemes vešanas akcijas, tostarp ziedo-
jumu vākšanu sadarbībā ar Latvijas 
Televīziju. 

Līdzekļi 73 920 EUR apmērā, kas 
paredzēti būvmateriāla piegādei Lie-
lā kalna būvniecības pirmajai kārtai, 
tiek fi nansēti projekta „Likteņdārza 
Lielā kalna izveide - dāvana Latvijai 
simtgadē un latvisko vērtību saglabā-
šana nākamajām paaudzēm” ietvaros. 
Projekts veltīts Latvijas simtgadei un 
tiek īstenots ar Latvijas vides aizsar-
dzības fonda un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas fi -
nansiālu atbalstu. Kalna būvprojekts 
ir SIA „Pro Via” ziedojums.

Šobrīd „Kokneses fonds” turpi-
na vākt līdzekļus sabiedriskās ēkas 
un Lielā kalna būvniecībai un aicina 
iedzīvotājus ziedot arī citu objektu 
tālākai attīstībai. Līdz 2018. gadam 
plānots pabeigt daudzfunkcionālo 
sabiedrisko ēku, virtuālo Piemiņas 
ēku, amfi teātri, Lielo kalnu un Lik-
teņdārza draugu aleju, ko veido bru-

ģakmeņi ar iegravētiem ziedotāju 
vārdiem.

„Likteņdārzs iecerēts kā visas tau-
tas dāvana Latvijai tās simtgadē. Lai 
mūsu kopīgi radītais dārzs zaļo kā la-
bās gribas apliecinājums nākamajām 
paaudzēm. Mūsu vecāki un vecvecā-
ki kopīgi uzcēla Brīvības pieminekli, 
kas ir akmenī cirsta mīlestība pret 
tēvzemi un brīvību. Tagad mums ir 
iespēja kopīgi veidot dārzu, kas sim-
bolizē nemitīgu Latvijas atjaunotni 
un izaugsmi,” saka „Kokneses fonda” 
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa. 

Par Likteņdārzu
Likteņdārzs ir vieta, kur satiekas 

pagātne, tagadne un nākotne, – tas ir 
dabā veidots simbols tautas nemitīgai 
izaugsmei. Likteņdārza idejas īsteno-
šanu kopš 2005. gada vada bezpeļņas 
organizācija „Kokneses fonds”, ko di-
binājuši 14 Latvijā un ārpus tās robe-
žām dzīvojoši ievērojami cilvēki un 
Kokneses pašvaldība.

Likteņdārzā uzsāk vērienīgu būvniecību – top sabiedriskā 
ēka un Lielais kalns
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Kokneses kultūras nama vidējās pa-

audzes deju kolektīvs „Liepavots” 26. 

novembrī svinēs savu 30 gadu jubileju. 

Deju kolektīva „Liepavots”  

dejotāji un vadītāja Inta Balode

1986. gadā uz pirmo mēģināju-
mu sanāca koknesieši, kuri vēlējās 
dejot tautas dejas, saturīgi un inte-
resanti atpūsties, mēģinājumos kār-
tīgi pastrādāt. Tā koncertos varēja 
parādīt, cik skaistas un graciozas ir 
Kokneses meitas, cik stalti un braši 
ir vīri. 

Ar skaistām dejām mēs esam 
iepriecinājuši ne tikai Kokneses 
iedzīvotājus, bet mums ir daudz 
draugu visā Latvijā, dejots gan 
Hanzas dienās Vācijā, Norvēģijā, 

Beļģijā, Lietuvā, Igaunijā, dažādos 
starptautiskajos tautas deju festivā-
los Latvijā, Vācijā, Slovākijā, Ungā-
rijā, Čehijā, Austrijā ,Holandē.

26. novembrī plkst. 18.00 Kok-
neses kultūras namā uz  jubilejas 
koncertu „Dejā jauni esam, Gadus 
kā pērles nesam!”

Mēs gaidīsim bijušos dejotājus, 
lai atcerētos tos jaukos brīžus, kurus 
pavadījām kopā. Mēs aicinām visus 
mūsu atbalstītājus - tās ir mūsu ģi-
menes, draugi, labvēļi un visi tie, 
kuriem tuva ir latviešu tautas deja.

30 gadus kopā būt - tā ir pērļu 
gadskārta, tāpēc gaidīsim Jūs mūsu 
jubilejas svinībās!

Informācija par jubileju pa t. 
29190565- vadītāja  Inta Balode.

Deju kolektīvam 
„Liepavots”- 30

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergma-

nis (ZZS) 14. oktobrī Ilmāra Gaiša Kokne-

ses vidusskolā skolēniem vadīja lekciju 

par valsts aizsardzību „Kā mēs sargājam 

Latviju?”. Lekcijā piedalījās arī Zemessar-

dzes 55.kājnieku bataljona 1.kājnieku 

rotas virsseržants seržants Artis Ošiņš, 

kurš skolēniem pastāstīja par savu die-

nesta pieredzi.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Lekcijas iesākumā ministra kungs 
jauniešiem pajautāja: „Kā mēs sar-
gāsim Latviju?” Tūlīt sekoja vairākas 
atbildes, no kurām viņam visvairāk 
patika kāda zēna sacītais: „Ar sirdi un 
dvēseli.” „Ļoti pareizi, ja visi to apzi-
nātos, šādas lekcijas nebūtu nepiecie-
šamas,” atzina Raimonds Bergmanis. 
Sagatavotajā prezentācijā ministrs pie-
minēja galvenos Aizsardzības minis-
trijas darbības uzdevumus, izstrādājot 
un īstenojot valsts aizsardzības poli-
tiku, kā arī tika pārrunātas jauniešu 
iespējas iesaistīties valsts aizsardzībā. 
Brīvprātīgi iestājoties Jaunsardzē, vē-
lāk Zemessardzē, studējot Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā vai kļūstot par 
profesionālu karavīru Nacionāli bru-
ņotajos spēkos - ikviens jaunietis var 
būt noderīgs savai valstij. Stāstījumu 
par karavīru ikdienu papildināja ne-

lieli video sižeti.
Pasākuma noslēgumā Aizsardzī-

bas ministrs Raimonds Bergmanis 
Kokneses novada domes priekšsē-
dētājam Dainim Vingrim pasniedza 
īpašu dāvanu Koknese novada domei 
- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras izveidotu attēlu, kurā re-
dzami Kokneses pils nocietinājumi ap 
1600. gadu. Šī tikšanās bija izzinoša 
un vērtīga mācību stunda - vairāk kā 
simts 8. – 12. klašu audzēkņi ar intere-
si klausījās lekciju un uzdeva jautāju-
mus par runātajām tēmām.

Lekcija notika Aizsardzības minis-
trijas un Nacionālo bruņoto spēku va-

dītā skolu projektā, lai skolēni vairāk 
uzzinātu par Latvijas aizsardzības spē-
jām un to stiprināšanu, jauno Valsts 
aizsardzības koncepciju un NATO 
Varšavas samita lēmumiem, karavīru 
rūpēm par vides aizsardzību Ādažu 
poligonā, kā arī aizsardzības nozares 
aktualitātēm un īstenotajiem projek-
tiem. Jau vairākus gadus Aizsardzības 
ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem organizē lekcijas 
Latvijas skolās. Lekciju mērķis ir vei-
cināt skolēnu izpratni par aizsardzības 
nozari, Latvijas dalību NATO un ko-
lektīvo aizsardzību, kā arī veidot un 
uzturēt karavīru saikni ar sabiedrību.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis tikšanās reizē ar Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas direktoru Māri Reinbergu, Kokneses novada domes 

priekšsēdētāju Daini Vingri un Zemessardzes 55.kājnieku bataljona 1. kājnieku 
rotas virsseržants seržants Artis Ošiņš.

Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis viesojas Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā

Mana kā Valsts 
prezidenta uzruna

Labdien, latviešu tauta! Šodien 
ir Latvijas 98.dzimšanas diena. Lat-
vijā ir jauka tradīcija, katru gadu 
svinēt savas valsts dzimšanas dienu. 

Tāpat kā katram no Jums ir pa-
tīkami saņemt dāvanas savā dzim-
šanas dienā, katrs no mums var 
uzdāvināt Dzimtenei savu smaidu, 
prieku un labu darbu.

2008. gadā mēs visi kopīgi sā-
kām veidot Likteņdārzu, kas atro-
das Koknesē. Likteņdārzs ir mūsu 
kopīgā dāvana Latvijai 100.dzimša-
nas dienā. 

Gaismas pils jeb Latvijas Na-
cionālā bibliotēka ir dibināta 2014. 
gadā. Esam Latvijai uzdāvinājuši 
retas grāmatas, rokrakstus, Leto-
nikas un Baltijas centra kolekcijas, 
mākslu un mūziku, skaņu ierakstus, 
kartes un citas grāmatas, un kolek-
cijas.

Mēs pavasarī rīkojam Lielās 
pavasara talkas, kurās mēs attīrām 
grāvjus, ceļmalas un krūmus, kā arī 
parkus un taciņas no atkritumiem, 
ko citi cilvēki atstāj aiz sevis.

Mēs visi kopā vai ar savu ģime-
ni varam izdarīt kādu labu darbu, 
piemēram, iestādīt kādu kociņu vai 
krūmiņu.

Lai jums priecīgi un jauki svēt-
ki!

Dievs, svētī Latviju! 
Klinta Lavrova,

 5. klases skolniece

***
Šodien, kad Latvijas valsts svin 

savu dzimšanas dienu, jūs visi esat 
sapulcējušies kopā kā viena liela un 
kupla ģimene. Ģimene, kurā viens 
otram palīdz grūtākā brīdī, atbalsta 
un saprot. Ģimene, tas ir pats pamats, 
no kā jūs, jaunie, mācāties, lai darītu 
labus darbus tagad un nākotnē. Un, 
ja jūs, jaunieši, mācīsieties, tad iegū-
siet labu izglītību un būsiet labi sava 
darba darītāji. Varbūt kāds no jums 
būs skolotājs, kāds mehāniķis, bet 
kāds sportists, kā, piemēram, bokse-
ris Mairis Briedis. Latvija var lepo-
ties, ka šim izcilajam un talantīgajam 
sportistam nav neviena zaudējuma, 
cīnoties boksa ringā. Uz šo brīdi iz-
cilais sportists uzrādījis vēl nebijušus 
rezultātus, kas Latvijas vārdu popula-
rizē pasaulē.

Ne mazāk svinīgi ģimeniskās at-
tiecības izpaužas mūsu zemes iecie-
nītākajos svētkos Ziemassvētkos, Līgo 
svētkos, Valsts svētkos, Dziesmu svēt-
kos un tā varētu turpināt vēl un vēl.

Man šķiet, ka Ziemassvētki ir vis-
mīļākie svētki gandrīz katrai ģime-
nei. Piparkūku smarža pārņem katru 
māju, iedegtā svecīte egļu zarā sasilda 
katru sirsniņu. Katrs mazais darbiņš, 
ko mēs katrs izdarām vai veicam, liek 
par mums manīt. Un, ja mēs visi savu 
darbu darīsim ar vislielāko atbildības 
sajūtu, tad mūsu skaistā zeme, kuru 
sauc par Latviju, zels un plauks!

Renāte Grinšpone, 
5. klases skolniece

Gaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu 
Bebru pamatskolas skolēni pēc skolotājas 
Lindas Šmites rosinājuma rakstīja 
domrakstu „Mana kā Valsts prezidenta 
uzruna”. Divus skolēnus darbus 
publicējam mūsu izdevumā!

21. oktobrī Latvijā un Bebru pamatskolā 

beidzās Labo darbu nedēļa un pirmais 

mācību cēliens. Bebru pamatskolas jau-

nāko klašu skolēni devās uz Mežaparku, 

lai iekrāsotu šo dienu neaizmirstamu. 

Domāts, darīts. Un izdarīts. 

Linda Šmite

Dzintras Sniedzes foto

Diena patiešām tika aizvadīta vie-
nos priekos. Vispirms tas bija darba 
prieks, kas rotāja skolēnu sasarkušās 
sejas. Mežaparka izkoptajās takās no 
jauna sakritušie zari, baļķi un baļķēni 
sagūla milzīgā ugunskura kaudzē. Ta-
gad varēs netraucēti atpūsties, paspor-
tot un ziemā - droši slēpot. 

Pēc darba sākās īstas rudens spē-
les, kurās izmantoti kastaņi, kritušās 
lapas. Komandu darbs roku un kāju 
veiklībai. Tāpat veicināta tika iztēle un 
izdoma. 

Paldies Matīsa un Annijas māmi-
ņām par iekurto uguni un uzvārīto 
tēju! Kas var būt labāks par desiņu, 
ceptu zem oktobra debesīm un virs 
oktobra uguns! Dažs bērns pirmo rei-
zi turēja rokā iesmu. Dažs rūpējās par 
draugu un izdarīja vēl vienu labu dar-
bu – sacepa desiņu un pacienāja citus. 
Pat skarbais piektdienas vējš neuzdro-
šinājās ielauzties Mežaparka estrādē, 

kur vairākas stundas saimniekoja 
Bebru pamatskolas 1.- 4. klašu skolēni 
un viņu audzinātājas. 

Īsts saldais ēdiens pasākuma iz-
skaņā bija virves vilkšana. Pats gar 
zemi, draugs gar zemi! Gadījās arī 
tā. Lai visu aiz sevis nokoptu, atkal 
jāpastrādā. Labs darbiņš, kas sniedz 
gandarījuma sajūtu un papildina labo 
atmiņu krātuvi. 

Labs darbiņš, kas padarīts

Kokneses novada domes vadība aicināja 

iedzīvotājus uz tikšanos Bebros, Iršos un 

Koknesē, lai iepazīstinātu ar pašvaldības 

darba aktualitātēm, uzklausītu 

iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus 

par turpmāko novada attīstību, kā arī 

sniegtu skaidrojumus uz dažādiem 

jautājumiem.

Dace Svētiņa

Pirmie uz tikšanos, 27.oktobrī, 
tika aicināti Bebru pagasta  iedzīvo-
tāji. Bebros tikšanās ar domes vadību 
un pagasta pārvaldes darbiniekiem 
notiek jau otro reizi, bet daudzi jau-
tājumi joprojām ir aktuāli. Šoreiz tika 
runāts par kultūras dzīves attīstību, 
skolu reorganizāciju, Vecbebru mui-
žas nākotni. Tika uzdoti jautājumi par 

ūdensvada, kanalizācijas un ceļu tīk-
lu apsaimniekošanu. Uz tikšanos bija 
ieradušies gandrīz divdesmit iedzī-
votāju, kuriem rūp un ir svarīga sava 
pagasta tagadne un nākotne.

Iršu pagastā uz tikšanos 7. novem-
brī pagasta pārvaldes ēkā bija sapulcē-
jušies pietiekami daudz iedzīvotāju 
un viņiem bija konkrēti ierosinājumi: 
daudzdzīvokļu mājām nepieciešams 
atjaunot jumtu segumus, pie kafejnī-
cas „Zemītes” jāveic ceļa remonts. Pēc 
iedzīvotāju lūguma pie vairākām drī-
zumā tiks uzstādīti šķirošanas kontei-
neri, tika pieņemts iesniegums par lie-
tus ūdeņu novades sistēmas darbības 
efektīvu uzlabošanu Iršu Līvānu māju 
teritorijā. Tikšanās noritēja pozitīvā 

gaisotnē un noslēgumā iršēnieši do-
mes vadībai veltīja sirsnīgus aplausus. 

8. novembra vakarā Kokneses 
novada domes zālē uz tikšanos bija 
gaidīti koknesieši.  Diemžēl  atsaucība 
bija neliela, kas liek izdarīt secināju-
mus, par to, cik ļoti Kokneses iedzī-
votāji vēlas uzzināt, kas notiek novadā 
un pagastā, liekot izvērtēt tikšanās rī-
košanas lietderību. Kokneses novada 
Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Māra 
Bitāne sagatavotajā prezentācijā iepa-
zīstināja klātesošos par jaunākajām 
projektu aktualitātēm. Uz iedzīvotā-
ju jautājumiem atbildēja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris un izpilddirektors Ilmārs 
Klaužs.  

Pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem

Liepavots gaida uz jubileju!
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26. oktobrī Ikšķiles vidusskolā notika 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas (VBTAI) iniciatīvas “Sko-

lēns, kuram es gribu pateikt paldies”, 

“Pedagogs, kuram es gribu pateikt 

paldies” noslēguma pasākums, uz kuru 

bija aicināti gan pieteiktie skolēni un 

pedagogi, gan viņu pieteicēji. Tajā 

piedalījās arī Vecbebru Profesionālās 

un vispārizglītojošās internātvidussko-

las 9. klases skolēni, skolotāja Daiga 

Andersone un viņu atbalstītāji.

Lība Zukule

Pasākuma gaitā dalībniekiem 
bija iespēja iepazīties ar iesūtīto 
darbu fragmentiem, noskatīties 
video veltījumu fragmentus, pie-
dalīties dažādās aktivitātēs, kā arī 
baudīt Ikšķiles vidusskolas jauno 
mākslinieku un Valtera Frīdenberga 
priekšnesumus.

Pateicības vārdus skolotājiem un 
skolēniem teica arī VBTAI priekš-
nieka vietniece Anita Gotharde.

Ar šo iniciatīvu VBTAI deva ie-
spēju skolēniem un pedagogiem iz-
teikt atzinību viens otram, novērtē-
jot tos īpašos cilvēkus, kas viņu dzī-
vēs bijuši īpaši nozīmīgi. Piesakot 
savus nominantus, iesūtīto darbu 
autoriem bija jāpastāsta par cilvē-
ku, kurš devis kādu nozīmīgu dzīves 
mācību vai palīdzējis ar savu pie-
mēru vai konkrētu rīcību. Pavisam 
kopā iniciatīvai tika pieteikti vairāk 
nekā 140 cilvēki.

VBTAI referents Taivo Trams, 
kas vadīja šo pēcpusdienu, īpaši uz-
svēra, ka šī iniciatīva nav konkurss 
par labāko skolēnu vai skolotāju 
– jo, piemēram, varbūt tieši kāds 
“grūtais” audzēknis licis paskatīties 

uz dzīvi citām acīm vai arī kāds pe-
dagogs ārpus stundas ar savu rīcību 
vai piemēru bijis paraugs turpmāka-
jai dzīvei!

 Iniciatīva ““Skolēns, kuram es 
gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, 
kuram es gribu pateikt paldies”” tika 
organizēta, jo kustības “Draudzīga 
skola” dalībnieki daudzkārt norādī-
juši, ka skolās joprojām pastāv diez-
gan izteikta plaisa starp pedagogiem 
un skolēniem – daudzos gadījumos 
viens otram ir palīdzējuši, atbalstī-
juši un iedvesmojuši, taču iespējas 
pateikties nav bijis. Lai radītu šādu 
iespēju, VBTAI organizēja šo inicia-
tīvu un aicināja tajā piedalīties sko-
lēnus un pedagogus, sūtot informā-
ciju par skolēnu vai pedagogu, kurš 
devis nozīmīgu ieguldījumu rakstī-
tāja dzīvē. Skolēni savus aprakstus 
iesūtīja par sev būtiskiem un svarī-
giem pedagogiem, pedagogi – par 
skolēniem. Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvidus-
skolas 9. klases skolēni konkursam 
bija sagatavojuši aprakstu par savu 
klases audzinātāju Daigu Anderso-
ni.

Arī mēs - LSK brīvprātīgā Vec-
bebros Lība Zukule, Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas direktora viet-
niece  mācību darbā Mudīte Auliņa, 
kura ir arī šī konkursa ”Pedagogs, 
kuram es gribu pateikt paldies” at-
balstītāja, devāmies uz Ikšķili, lai 
kopā ar 9. klases skolēniem,  sveiktu 
viņu klases audzinātāju Daigu An-
dersoni.

Jau Andra Karlsona vadītajā 
autobusā skolēni izlasīja laikrak-
sta „Staburags” 25. oktobra numu-

rā publicēto  interviju ar skolotāju 
Daigu, kurā arī viņiem bija iespējas 
izteikt savu viedokli, kā arī pateikt 
vēlreiz PALDIES  audzinātājai - sko-
lotājai  Daigai Andersonei par  viņas 
ieguldīto darbu.

Ikšķiles vidusskolas foajē viesus 
sagaidīja un priecēja skolas  koris 
ar jautrām dziesmām.  Jauks rīta 
pārsteigums bija sarūpētās gardās 
brokastis. Pēc loterijas biļešu izlozes 
tikām sadalīti pie dažādu jomu gal-
diņiem, jo  pasākuma laikā, kad tika 
sveikti pedagogi, arī mēs rakstījām 
cits citam rakstījām vēlējumus,  dar-
bojāmies grupu darbā. Visiem pati-
ka gan fantastiskais skola kolektīvu 
koncerts, gan Valtera Frīdenberga 
uzstāšanās.

Mājupceļā  Ķeipenē apskatījām 
piparkūku ražotni IK ’’Ķeipenieši’’. 
Paldies Aigaram Ivanam un pipar-
kūku fejai Ilzei Andriksonei par 
jauko stāstījumu, iespēju apskatīt, 
kā top piparkūkas un tās nodegus-
tēt. Lai šī labo vēlējumu diena vēl 
ilgi paliek atmiņā!

Pateicības pasākums 
pedagogiem un skolēniem ‘’Labo darbu nedēļā’’ no 17. līdz 23.ok-

tobrim, kas notika jau astoto gadu, 

ikviens tika aicināts sniegt palīdzību 

līdzcilvēkiem un vairot palīdzēšanas 

kultūru Latvijā. 

Lība Zukule

Kopā ar Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvidus-
skolas  9. klases skolēniem devāmies 
pie zemnieku saimniecības ‘’Dravas’’ 
īpašnieces Daces Nebēdnieces. Sala-
sījām kastēs ābolus,  kā arī ņēmām 
rokās grābekļus un ķērāmies pie lapu 
grābšanas. Pēcpusdiena izvērtās gana 

darbīga un radoša. Pēc labi padarīta 
darba īpašniece visiem ļāva baudīt un 
degustēt dažāda veida medu, kā arī 
balsot par savu favorītu.

Tagad skolēni skolotāju Daigas, 
Sandras un Ivetas vadībā turpina ra-
dīt un gatavot pārsteigumus. Kādus? 
Tas lai paliek uz laiku noslēpums!

Paldies skolēniem un audzinātā-
jām  par atsaucību, labestību un lai  
izlaiduma ballē, beidzot 9.klasi, visi 
atcerētos labos darbus. Mudināsim 
biežāk teikt  paldies viens otram, da-
rīsim labus darbus, tad arī paši būsim 
labāki!

Prieks darīt labus darbus!

Kokneses LSK nodaļas INFORMĀCIJA!

STEIDZAMI  ek meklēts Latvijas Sarkanā 
Krusta Kokneses novada nodaļas vadītājs

Galvenie pienākumi:
• Koordinēt Eiropas Kopienas bezmaksas pār  kas, higiēnas, skolas 
lietu paku izdali visā novadā. (Veikt EK paku pasū  jumus pēc ne-
pieciešamības, 1x mēnesī apkopot izdalīto EK paku datus un sniegt 
atskai  ). 
• Organizēt un koordinēt Kokneses LSK “Atbalsta rokas” darbu (hu-
mānās palīdzības izdales vieta)
• Turpināt sadarbību un/ vai dibināt jaunu sadarbību ar citām Latvi-
jas brīvprā  gajām organizācijām (piem. Ziedot.lv, Samariešu apvie-
nība, Sv. Jāņa palīdzība, Jāzepa fonds, Valmieras fonds u  .)
• Organizēt citus labdarības projektus un ak  vitātes;
Prasības:
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī  un krievu valodu 
zināšanas vismaz saziņas līmenī;
• augsta atbildības sajūta;
• spēja patstāvīgi plānot savu laiku un organizēt darbu;
• spēja strādāt komandā;
• labas datorprasmes (MS Offi  ce, Web);
• precizitāte, komunikabilitāte, spēja novērtēt savu darbu;
• zināšanas par norma  vajiem ak  em, kas reglamentē LSK darbu 
Latvijā;
Ko piedāvā: 
• LSK nodaļai ir savas telpas – Vērenes iela 1 -3, Koknese (komunālos 
maksājumus maksā Kokneses novada dome) – darba iespējas orga-
nizēt pēc saviem ieska  em.
• Darbs ir BRĪVPRĀTĪGS (bez atalgojuma) – pre   saņemot cilvēku 
PALDIES par iespēju saņemt EK pār  kas, higiēnas, skolas lietu pakas, 
kā arī Humāno palīdzību (apģērbu, traukus u  .) 

Sīkāka informācija (mob.20011290) vai sava pieteikuma (CV) 
iesniegšana (pārrunas uzreiz pie CV iesniegšanas)  LSK Kokneses 

nodaļā Vērenes iela 1 (1.stāvā), Koknese, līdz 24.novembrim.

Lasīšanas veicināšanas programmas 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2016” Kokneses pagasta bibliotēkas 

dalībnieki, lai izvēdinātu galvu un 

uzņemtu spēkus atlikušo grāmatu 

lasīšanai un vērtēšanai, skolēnu 

brīvlaikā devās izzinošā braucienā 

uz Skrīveriem. 

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļa

Kaimiņu novadā mēs apmek-
lējām Andreja Upīša memoriā-
lo māju-muzeju, kurā uzzinājām 
daudz nezināma un nedzirdēta 
par rakstnieku, viņa dzīvi un dar-
biem. Zināšanas vēlāk pielietojām 
risinot krustvārdu mīklu un sa-
liekot citātus. Tuvāk iepazinām, 
lasījām un klausījāmies  patiesīgo 
stāstu  “Sūnu ciema zēni”, kurā 
aprakstītās vietas joprojām ir at-
rodamas Skrīveros. Uz vienu no 
šādām vietām – “Apaļo ezeru” de-
vāmies arī mēs un izstaigājām ne-
garo taku, kas ved uz ezera vidū 
esošo salu. Viesojāmies arī Skrī-
veru bērnu un A.Upīša Skrīveru 
bibliotēkās. Bioloģiskajā lauk-
saimniecībā “Ragāres” garšojām 
un uzzinājām, kā aug, kaltējas un 
top Latvijas Ekoprodukti -  tējas 
un garšvielu maisījumi “Ragāres”. 

Lai mūsu mazo ceļojumu no-
slēgtu “saldi”, devāmies uz Skrī-
veru pārtikas kombinātu, kas, kā 
mēs zinām, bija pirmais piena 
kombināts Latvijā, kurš sāka ra-
žot  konfekti “Gotiņa”.  Kombinātā 
mēs uzzinājām konfektes vēsturi, 
ražošanas trikus un pat iemācījā-
mies ķepīgāko gotiņas veidošanas 
darbu  -  gotiņu ietīšanu, par ko 
katrs tika pie sertifikāta un satītās 
produkcijas.

Diena izdevās lieliska, un ir 
iegūts spars noslēgt lasīšanas ma-
ratonu, kas ilgs vēl līdz janvārim. 

Liels paldies Skrīveru bērnu 
bibliotēkas vadītājai Sandrai Tra-
kinai par viesmīlīgo uzņemša-
nu un gida pienākumu veikšanu 
mūsu apciemojum laikā.

Skrīverī ir viena lieliska vieta, 
kur pavadīt laiku ar draugiem, ģi-
meni, izzināt vēsturiskās vietas un 
iemācīties ko jaunu! 

Žūrijas dalībnieki Skrīveros!

19.novembrī pl.17:00 
Aizkraukles kultūras namā LSK Aizkraukles komitejas, 

t.sk. Kokneses novada 
Asins donoru un brīvprātīgo biedru 

“PATEICĪBAS pasākums”. 
Iespēja pirms pasākuma pl.15:30 Aizkraukles k/n lielajā 
zālē noskatīties  Baltinavas teātra izrādi “Ontons i sābri”. 

(pieteikties LSK Kokneses nodaļā līdz 14.11.2016, 
lai saņemtu bezmaksas ieejas biļetes) 

25.novembrī pl.15:00 
LSK Kokneses novada nodaļas KOPSAPULCE 

(Vērenes iela 1, 1.stāva zālē) – 
atskaite par 2016.gadā padarīto visa novada ietvaros, 

LSK Kokneses novada nodaļas vadītāja un nodaļu brīvprātīgo 
vadītāju pārvēlēšana. 

Skolotāja Daiga Andersone.
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20.oktobris Kokneses bibliotēkā bija pie-

pildīts ar visdažādākajiem notikumiem! 

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre

Jau no paša rīta mēs aicinājām vie-
sos Kokneses PII Gundega grupiņas 
„Kamenīte” zinātkāros bērnus, lai tik-
tos ar Kokneses Pasaku māmiņu Mai-
ju Stepēnu. Viņa iepazīstināja ar savu 
jaunizdoto pasaku krājumiņu (apgāds 
„Jumava”), stāstīja bērniem savu pasa-
ku, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem 

un priecājās par bērnu zīmējumiem, 
kuri tapa tepat bibliotēkā. Saruna iz-
vērsās interesanta, tādēļ bērni nolēma, 
ka tikšanos vajadzētu atkārtot. Par šo 
priekšlikumu arī Pasaku māmiņa prie-
cājās, jo viņai jau stāstāmā netrūkst! 
Pasakas top un top! Lai veicas!

Pēcpusdiena bibliotēkā jau piede-
rēja Andrejam Pumpuram, Lāčplēsim, 
apgādam „Jumava”. Domās mēs iede-
dzām 175 svecītes A.Pumpura dzim-

šanas dienas kūkā. Paldies I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas 9.un 11.klases 
skolēniem par ieinteresētību un sa-
runu. Visi kopā noskaidrojām to, cik 
Lāčplēša vārds ir izplatīts, kādās nozī-
mēs mēs to esam raduši lietot ikdienā 
(Lāčplēša diena, kara ordenis, vārds, 
uzvārds, rokopera, fi tnesa klubs … ), 
bet visbiežāk piemirstam savu uni-
kālo tautas eposu „Lāčplēsis”! Paldies 
skolotājām Evitai un Līvijai par to, ka 
atklāja audzēkņu domas par to, kas 
ir Lāčplēsis mūsdienu jaunieša iz-

pratnē.
Pateicoties apgādam „Jumava”, 

iepazināmies ar tā jaunākajiem izde-
vumiem un iecerēm (grāmatas varēja 
arī iegādāties). Bija iespējams salī-
dzināt visus bibliotēkā esošos eposa 
„Lāčplēsis”izdevumus, to ilustrācijas 
ar „Jumavas” jauno izdevumu. Paldies 
par dāvinājumu - nu šis izdevums ir arī 
bibliotēkas apmeklētāju rīcībā!

Sarunas noslēgumā domāju, ka 

kļuvām nedaudz latviskāki, par savām 
saknēm un vēsturi zinošāki. Kā ceļazī-
me šajā sevis un latviskuma saglabāša-
nas laikā, lai skan Pētera Brūvera dze-
jolis bērniem „Latvieši”:
-Es esmu dzimis Īrijā.
Bet kāpēc vārds man Jānis?
-Tas laikam tāpēc, lai tu neaizmirstu,
Ka esi latvietis
Un nevis īrs vai spānis
Un pat ne indiānis.

Pasaku un Lāčplēša diena 
bibliotēkā

Stāstnieku konkursam "Teci, 
teci, valodiņa" šogad jubileja. Latvi-
jā tas notiek jau 20.reizi. Katru gadu 
rudenī sarosās stāstnieki un stāsta, 
stāsta un stāsta.  Gan pasakas, gan 
atgadījumus no dzīves, anekdotes, 
ātrrunas, spoku stāstus... Un tad 
saņem dāvanas un pateicības raks-
tus. Pusfi nāls šogad notika  Pļavi-
ņu mūzikas skolā. Bija sabraukuši 

stāstnieki no Aizkraukles, Kokneses, 
Lielvārdes, Lēdmanes, Jumpravas un 
mājinieki no Pļaviņām. Paši labākie 
26.11.2016. piedalīsies konkursa fi -
nālā Rīgā. Lai viņiem veicas! Mūsu 
skolu tajā pārstāvēs Kristija Rotkāja. 
Lai izdodas!!!

Inguna Žogota,
Piedaugavas novada koordinatore, 

Stāstnieku konkursa organizatore 

Koknesieši piedalās Stāstnieku 
konkursa "Teci, teci, valodiņa" 
pusfi nālā Pļaviņās

Tuvojas Ziemassvētku gaidīša-
nas laiks. 17. decembrī pulksten 12 
Bebru pamatskolā uz gadskārtēju 
tikšanos pie svētku eglītes aicināti  
Bebru pagasta seniori, lai atcerē-
tos šajā gadā paveikto un piedzī-
voto, kā arī kaltu jaunus plānus. Kā 
vienmēr par priecīgu noskaņojumu 
rūpēsies kapela „Aizezeres muzi-

kanti”. Lūgums pieteikties līdz 9.de-
cembrim Bebru pagasta pārvaldē 
pie sekretāres un samaksāt dalības 
maksu – 1 eiro. Informācija pa tāl-
runi 28767663 (Mārīte), 26423431 
(Lība).

Mārīte Andersone,
Bebru pagasta pensionāru padomes 

„Mārtiņroze” priekšsēdētāja

Labs vārds ir kā 
laimes vērdiņš

Dana Jākobsone un Marts Puniņš – 

talantīgais Latvijas sporta deju pāris 

Kokneses novada iedzīvotājiem labi 

pazīstams, jo viņi ir mūsējie – Dana 

bērnības un skolas gadus pavadījusi 

Koknesē, bet Marts lielajā dzīvē devies 

no vecāku mājām Bebru pagastā. 4. 

novembrī viņi – trīskārtējie Latvijas 

čempioni pārstāvēja Latviju Pasaules 

Kausa 10 deju programmā, kas 

norisinājās Rīgā, Daugavas Sporta 

namā, un 23 pāru konkurencē ieguva 

2. vietu. Tagad ar lepnumu varam 

teikt, ka Rīgā dzīvojošie koknesieši ir 

Pasaules Kausa vicečempioni 10 dejās!

Sarmīte Rode

Par augsto rezultātu vislielākais 
prieks pašiem jauniešiem, jo sa-
sniegtais ir viņu kopīgā darba rezul-
tāts 15 gadu garumā. 

Dzīvojot vēl iespaidos par lielo 
notikumu, Dana stāsta: „Sajūtas ir 
neaprakstāmas, vēl pāris dienas pēc 
tam emocionāli nevarējām attap-
ties,  priecājāmies arī par saņem-
tajiem apsveikumiem. Patīkami, ka 
mūs novērtē, jo neviens jau uz laukuma 
neredz to darbu, ko ieguldām treniņos.”
Kur gan slēpjas jauniešu veiksmes at-
slēga? „Varbūt tajā,  ka esam pilnīgi 
atšķirīgi. Visu darām un domājam at-
šķirīgi... Mūsu panākumu atslēga no-
teikti ir veiksmīgā sadarbība ar  treneri 
Rihardu Dūšu, kurš iemācījis ticēt un 
uzticēties. Un mūsu ģimenes!!! Bez sa-
vējo atbalsta mēs nebūtu tur, kur esam,” 

– atklāj Dana. Viņas mamma Nora Jā-
kobsone teic: „Deju pasaulē nav daudz 
pāru, kuri tik ilgi dejo kopā.  Marts 
un Dana ir stabils pāris.” Arī viņa 4. 
novembrī  klātienē atbalstīja Danu un 
Martu. „Tas bija  satraucošs un reizē po-
zitīvi piesātināts pasākums.. Mēs lepo-
jamies ar mūsu bērniem! Viņiem bija 
jādejo visas 10 dejas -  5 standartdejas 
un 5 Latīņamerikas dejas trīs reizes, kā 

arī solo dejas. Ja parēķina, viņu 
uzstāšanās bija deju maratons 
stundas garumā.”

12. novembrī Latvijas ot-
rais labākais sporta deju pāris 
piedalījās Pasaules čempionātā 
standartdejās Dānijā, bet drī-
zumā pārstāvēs Latviju Pasau-
les čempionātā Austrijā. Šogad 
viņi ir startējuši arī Eiropas 
čempionātā 10 dejās.  

Šajos dejā pavadītajos ga-
dos jaunieši ir piedalījušies 
dažādos Latvijas čempionātos 
standartdejās un Latīņamerikas 
dejās, Eiropas čempionātos un 
Pasaules Kausa 10 dejās pie-
augušajiem, vairākkārt izcīnot 
godalgotas vietas. Arī Kokneses 
novada iedzīvotājiem bijusi ie-
spēja koncertos Koknesē, Beb-
ros un Iršos ar sajūsmu vērot 
Danas un Marta brīnišķīgo 

sniegumu.
Esot kopā ar deju, jaunieši piepilda 

gan savus, gan vecākus sapņus. Marta 
mamma Ieva Puniņa jaunībā dejojusi 
latviešu tautas dejas un ļoti vēlējusies, 
lai arī jaunākais dēls izvēlas dejas ceļu. 
Danas tētis Ainis Jākobsons skolas un 
studiju gados dejojis modernās dejas. 
Danas mamma Nora stāsta, ka tā biju-
si viņu apzināta izvēle, rosināt meitas 
nodarboties ar dejošanu. Vecākā meita 
Līva, iesākusi, bet nav turpinājusi, bet 
Dana mērķtiecīgi atdod sevi dejai. „Abi 
ar Martu, mācoties 2. klasē,  sākām ar 
pulciņu Kokneses vidusskolā, mūsu 
pirmā skolotāja bija Ingūna Kalniņa. 
Aizkrauklē, sporta deju klubā Aizkr-
auklīte, mācījāmies pie viena no labā-
kajiem deju skolotājiem Aināra Kārkli-
ņa, bet pēc tam slavenajā  Rihtera deju 
skolu Rīgā,” – par iegūto pieredzi stāsta 
Dana.

Jauniešu ikdiena ir ļoti saspringta, 

bet viņi veiksmīgi apvieno studijas, tre-
niņus un darba pienākumus. Dana ir 
ieguvusi bakalaura grādu horeogrāfi jas 
specialitātē Jāzepa Vītola Mūzikas aka-
dēmijā un turpina studijas maģistran-
tūrā mākslas terapijā Rīgas Stradiņa 
universitātē. Viņas darbadienas paiet 
strādājot bērnudārzā Babītē un kā deju 
skolotājai „Dūšas deju skolā” Jelgavā. 
Katru dienu viņi ar Martu atrod laiku 
savām deju nodarbībām Jelgavā vai 
Vecrīgā. Dana smej, ka mācīties iznāk 
nakts stundās, bet  brīvdienas paiet pie-
daloties sacensībās. Reizi mēnesī ir jā-
piedalās vismaz vienās deju sacensībās. 
Tikpat aizņemts ir arī Marts. Arī viņš 
ir deju treneris „Dūšas deju skolā”, kā 
arī māca bērnus Siguldā un Jēkabpilī. 
Marts atzīst: „Dejošana sakārto cilvēku 
— gan ārēji, gan iekšēji. Pats elementā-
rākais, ko tā iemāca — kā izturēties pret 
sievieti, inteliģenci, manieres, stāju.”

Gatavojoties sacensībām, dejotā-
jiem ir sava atbalsta komanda – šuvē-
ja, frizieris, vecāki un citi palīgi. Danai 
gadā ir nepieciešams uzšūt vismaz di-
vus jaunus tērpus. Dejošana un pieda-
līšanās sacensībās ir dārgs prieks, bet, 
pateicoties vecāku ieguldījumam un 
atsaucīgu cilvēku vēlmei palīdzēt, viss 
ir iespējams.

Uz jautājumu, vai dejotājiem ir 
kāds konkrēts mērķis nākotnē – atbilde 
skan: „Laikam jau vissvarīgākais ir tas, 
lai spējam kādu iedvesmot ar savu deju. 
Un, protams, nekad neapstāties savā at-
tīstībā - vienmēr augt!”

Koknesieši – Pasaules Kausa vicečempioni 10 dejās

Dana un Marts Pasaules Kausa sacensībās 
4. novembrī.

Maija Stepēna ciemos Maija Stepēna ciemos 
Kokneses pagasta bibliotēkā.Kokneses pagasta bibliotēkā.

Kokneses labākās Kokneses labākās 
stāstnieces.stāstnieces.
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Koknesiete Elza Anna Semjonova ir dzi-

musi vienā gadā ar Latvijas valsti, un arī 

viņas mūža rakstā ievijušies mūsu tēvze-

mes likteņa meti. Savus dižos gadus Elzas 

kundze nes kā lielu dzīves balvu, visiem 

saviem mīļajiem labu vēlot. Latvijas 

valsts dzimšanas diena arī viņai ir gaidīti 

svētki, kas tiek svinēti ģimenes lokā. 

Dzīves pēdējie desmit gadi bagāto gadu 

īpašniecei pagājuši Koknesē, dēla Ulda 

Skolnieka ģimenē, kur, savējo aprūpēta, 

viņa bauda saulainu mūža novakari.

Sarmīte Rode

Ja Latvijas valstij vēl tikai apritēs 
98. gadskārta, tad mūsu novadniece 
savu 98. dzimšanas dienu sagaidīja 
gada sākumā, ziemas baltumā – 20. 
februārī.

Lai arī cik labi klātos Koknesē, 
itin bieži Elzas kundze atmiņās at-
griežas savā bērnības zemē – Krust-
pils pusē, Medņos, kur viņa, vecākā 
māsiņa Minna un brālis Rūdolfs, lai 
arī cik niecīgs bija maizes rieciens, 

sildījās savu vecāku mīlestības saulī-
tē. Vasaras Elzai paiet ganu gaitās pie 
bagātākiem saimniekiem. Dzestros 
mazā ganu meitēna rītus un citus 
piedzīvotos grūtumus gan nelabprāt 
atceroties, bet pirmās skolas gaitas 
vietējā pamatskolā vienmēr paliks kā 
vieta, kas aizveda skaistuma un gud-
rības pasaulē.

Koknesiete atceras: „Vecākā māsa 
aizprecējās uz Sēlpili pie Vīķezera. 
Pēc vecāku aiziešanas viņsaulē, arī 
man vajadzēja domāt – ko iesākt tā-
lāk. Brālis jau strādāja citur. Tad man 
palīdzēja draudzene kaimiņos, kurai 
onkulis dzīvoja un strādāja Rīgā, Šķi-
rotavā. Tā es 17 gadu vecumā devos 
pasaulē – uz Rīgu. Pēc apmēram trīs 
gadu dažādiem darbiem, sāku strādāt 
Rīgas piena kombinātā. Tie bija skais-
ti darba gadi. Kopā ar darbabiedriem 
svinējām arī Latvijas valsts svētkus. 
Un kādi mums bija karnevāli! Es visur 
ar prieku piedalījos, jo tas bija manas 
jaunības laiks!”

Brīvdienās braukājot pie māsas uz 
Sēlpili, glītā Rīgas meitene iepatīkas 
māsas vīra brālim Jūlijam, kurš tolaik 
strādā jau topošajā Ķeguma HES par 
metinātāju – atslēdznieku.  Sirmajai 
kundzei vēl saglabāts avīzes raksts, 
kurā publicēts, ka 1940. gada 28. jūni-
jā Rīgas Dzimtsarakstu nodaļā laulī-
bu slēdz Jūlijs Skolnieks no Rembates 
pagasta un Elza Krūmiņa no Rīgas. 
Par laimīgo dzīves brīdi liecina arī fo-
togrāfi ja – zīmīgi, ka jaunlaulātajiem 
fonā redzams Latvijas valsts ģerbonis, 
kuru jaunā vara vēl nebija paspējusi 
noņemt. Interesants ir arī fakts, ka 
brāļi Skolnieki par sievām apņēmuši 
māsas Krūmiņas.

Kara gados jaunajā ģimenē pie-
dzimst dēli Uldis un Andis. Elzas 
kundze turpina skumju atmiņu stās-
tu: „1944. gadā, kad Rīgā veidojās ne-
zināma bīstama situācija, pārcēlāmies 
uz dzīvi Sēlpilī, māsas Minnas mājās 
„Kaijas”. No turienes arī vīru  mobili-
zēja krievu armijā. Mājup savu Jūliju 
vairs nesagaidīju, viņš gāja bojā „Kur-
zemes katlā”. Nācās vienai uzņemties 

rūpes par abiem dēliem. Māsai bija 
kupla ģimene, liela saimniecība, pa-
līdzēju cik vien varēju. Pienāca laiks, 
kad bija jāstājas kolhozā, kam tika 
dots nosaukums „Rainis”. Iesākumā 
darīju dažādus lauku darbus, pēc tam 
biju kolhoza fermu pārzine. Par savu 
darbu esmu saņēmusi goda rakstus 
un pateicības. Lai arī bija daudz grū-
tību, prieki mijās ar bēdām, šie man 
bija skaisti un piepildīti mūža gadi. 
Kolhozā veidojās mākslinieciskā paš-
darbība, un es vēl šodien atceros dzie-
dāšanu korī, daudzos svētkus, kuros 
pabūts kopā ar dziesmu, arī Vīgantes 
parkā pie svētuma simbola Stabu-
raga”. Savukārt dēls Uldis atceras, kā 
māte abus ar brāli no mazām dienām 
radinājusi pie darba – darāmā pieticis 
kūtī un dārzā, vasarā siena pļavās un 
kolhoza tīrumos.

1959. gadā Elzas kundze appre-
cējās otrreiz, pasaulē nāca trešais dēls 
Aivars. Sēlpilī pagājuši viņas dzīves 
bagātākie gadi, tur atmiņās vienmēr 
ziedēs iekoptais puķu dārzs. Aizsau-
les ceļā devies sirmās māmuļas vīrs 
un jaunākais dēls, bet sirdi silda ve-
cāko dēlu un viņu ģimeņu atbalsts, 
prieks par trīs mazmeitām un diviem 
mazdēliem, sagaidītajiem pieciem 
mazmazbērniem – četrām mazmaz-
meitām un mazmazdēlu. 2006. gada 

rudenī no personīgās mājas Pļaviņās 
viņa pārcēlās uz dzīvi Koknesē. 

„Esmu laimīga, ka izdevās izsko-
lot dēlus, ka viņiem izveidojās labas 
ģimenes. Tagad viņi, tāpat kā es, ir jau 
pelnītā atpūtā. Paldies dēlam Uldim 
un vedeklai Aijai, ka dzīvoju kā Dieva 
ausī!” teic dzīves bagāto gadu nesēja. 
Ar saviļņojumu Elzas kundze sagaidī-
jusi Atmodas laiku, jo sirdī vienmēr 
ticējusi, ka Latvija atkal būs brīva un 
neatkarīga valsts.

Savulaik viņa bijusi čakla rok-
darbniece un grāmatu lasītāja, paticis 
skatīties televīziju, bet tagad palikusi 
uzticīga tikai savai iecienītajai „Latvi-
jas Avīzei”. Smagie darba gadi atsau-
cas uz veselību, bez zālēm un dakteru 
palīdzības neiztikt. Elzas kundze teic 
lielu paldies ģimenes ārstam Zie-
donim Mauliņam. Tālāk par mājas 
pagalmu neaizstaigāt, bet tuvinieki 
smej, ka mammai ir īsts priekšnieces 
talants un saimnieces gars. Pavasaros, 
kad sākas dārza darbi, visam jānotiek 
pēc viņas prāta! 

Bijusī sēlpiliete un pļaviņiete Elza 
Anna Semjonova ir ne tikai vecāka 
par Latvijas valsti, gadu ziņā viņa šo-
brīd ir visdižākā koknesiete. Novēlam 
viņai stipru veselību un savu mīļo 
lokā sagaidīt Latvijas valsts dzimšanas 
dienu! 

Dzimusi vienā gadā ar 
Latvijas valsti

Elzas kundze radu pulkā dzimšanas dienas svinības pirms dažiem gadiem. 

1947. gada 24. jūnijā Vīgantē pie Staburaga ar Sēlpils pašdarbniekiem. 
Elza pirmā no kreisās. 

Elza jaunības gados savā iemīļotajā darbavietā 
Rīgas piena kombinātā.

Latvijas valsts svētku svinības Rīgas piena kombinātā 
20. gs. 30. gadu beigās.

Elza un Jūlijs Skolnieki kāzu dienā 1940. gada Elza un Jūlijs Skolnieki kāzu dienā 1940. gada 
28. jūnijā Rīgas dzimtsarakstu nodaļā.28. jūnijā Rīgas dzimtsarakstu nodaļā.

Kokneses novada tūrisma centrs 
sadarbībā ar Kokneses novada At-
tīstības nodaļu organizē ikgadējo 
Kokneses tūrisma uzņēmēju sapulci 
23.novembrī plkst.14.00 Kokne-
ses novada domē, Melioratoru ielā 

1, Koknesē,1. stāvā,   pašvaldības se-
mināru un izstāžu zālē uz semināru 
„Kokneses Hanzas laika notikumu 
simboliskās nozīmes izcelšana tū-
risma attīstībā”.

Uzņēmējiem būs iespēja iepazīties 

ar pētījumu par Koknesi Hanzas lai-
kos, kurš tapis projekta „Hanzas vēr-
tības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros. 
Būs apskatāma izstāde par Hanzas sa-
vienību mūsdienās. Uzzināsiet kā plā-
not un izveidot efektīvu uzņēmuma 

mājas lapu. Likteņdārzs iepazīstinās 
ar aktualitātēm, savukārt   Kokneses 
tūrisma centrs pastāstīs par   sezonas 
tūrisma tendencēm un sadarbības ie-
spējām   jaunu tūrisma produktu vei-
došanā.  Pasākuma noslēgumā aicinā-

sim iepazīties ar biedrības “Baltaine” 
Radošās mājas piedāvājumu.

Dalībai pasākumā pieteikties 
zvanot pa telefonu 29431563 Vitai, 
vai rakstot uz e-pastu: turisms@kok-
nese.lv.

Seminārs Kokneses novada tūrisma uzņēmējiem un tūrisma objektu 
apsaimniekotājiem
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Vai jums ir daudz zināmi prezidenti, kuri 

savā amatā ir 25 gadus? Mums Kokneses 

novadā tāds ir! Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „Irši” šovasar nosvinēja 25. 

gadskārtu, un tikpat ilgi kolektīva 

prezidenta amatā ir Dzintars Meiers. 

Sarmīte Rode

Nekādi labākas dzīves solījumi nav 
spējuši aizvilināt viņu prom no Iršu 
pagasta. „Es nespētu dzīvot bez dejo-
šanas kopā ar savējiem – mums ir vis-
labākais deju kolektīvs un pati labākā 
vadītāja Inta Balode!” – teic „Iršiem” 
uzticīgais Dzintars. 

13. oktobrī dejas draugi un citi Iršu 
ļaudis sveica mūžam jauno dancotāju 
50 gadu jubilejā. „Kas pusgadsimtu 
polku lec, nekad nevar palikt vecs!” – 
vēlēja savējie un tā patiesi ir – to aplie-
cina Dzintara omulīgais smaids, stal-
tais dejas solis un māka dzīvē nebēdāt 
par to, kā nav, bet priecāties par visu, 
kas šai dzīvē dots.

Ar deju kopā visu 
dzīvi

Dejas mīlestību viņš noteikti man-
tojis no saviem vecākiem, kuri arī jau-
nības gados bijuši Iršu pašdarbnieku 

pulkā. Uz Iršiem no Liepkalnes vecāki 
pārcēlušies, kad Dzintars bijis divar-
pus gadus vecs, bet pirmos deju soļus 
viņu ņiprais dēlēns sācis Vietalvas bēr-
nudārzā un turpinājis mācoties Pērses 
astoņgadīgajā skolā. „Līdz 4. klasei de-
joju tautiskās dejas, pēc tam sarīkoju-
mu dejas mums mācīja Ināra Ķaukule 
no Bebriem. Dejot turpināju arī mā-
coties Kokneses vidusskolā. Varu teikt, 
ka deja mani pavadījusi visu mūžu,” 
stāsta Dzintars. 

Pēc Rīgas 3. Tehniskās  skolas 
beigšanas ar iegūto virpotāja speciali-
tāti viņš atgriezies Iršos un kādu laiku 
dejojis kolektīvā, kuru īslaicīgi vadījusi 
Alda Račika. Pēc apprecēšanās ar mei-
teni, kurai arī ļoti paticis dejot, kādu 
laiku dzīvojuši Sērenē, lai piepildītu 
vēlēšanos – dejot jaunizveidotajā deju 
kolektīvā.  Kā izrādījies, tajā aicināti 
dejot skolu jaunieši. Uzzinot, ka Ir-
šos nodibināts vidējās paaudzes deju 
kolektīvs, ilgi nedomājot, devušies at-
pakaļ uz Iršiem. Bet galvenais iemesls 
bija Dzintara tēva aiziešana mūžībā. 
„Nevarēju atstāt māti vienu mūsu „So-
nātēs”,” - runājot par mammu, kura pa-
visam drīz svinēs 80. dzīves gadskārtu, 
viņa balsī ieskanas tāds siltums, ka ir 
bez vārdiem sajūtams, ka māte viņa 
dzīvē ir vissvarīgākais cilvēks, kam pa-
teikt paldies par iemācītajām cilvēcis-
kajām vērtībām.

„Iršu” kolektīva 
dejotāji, kluba vadī-
tājas Māras Upenieks 
un vadītājas Intas Ba-
lodes rosināti, sākuši 
darboties 1991. gada 
rudenī, bet Dzintars un Sandra vi-
ņiem pievienojušies dažus mēnešus  
vēlāk.  Tad arī dejotāji nolēmuši, ka 
enerģiskais Dzintars tika ievēlēts par 
kolektīva prezidentu.No pirmā sastā-
va Dzintars palicis vienīgais – prezi-
dentam taču ir jārāda piemērs citiem! 
„Zemnieks darbā” bija pirmā kolektī-
va deja, kurā solo toreiz dejoja Ilze un 
Jānis Džiguni, bet vēlāk Dzintars ar  
māsu Dainu, kura arī daudzus gadus 
veltījusi „Iršiem”.

Latvijas labākais 
Ciganovskis!

Skatītāji un, īpaši, skatītājas, ar sa-
jūsmu dzīvo līdzi dejai „Ciganovskis”, 
kura kolektīva repertuārā ir pēdējos 
astoņus gadus. Tā ir vēl viena Dzintara 
solo deja, kurā viņš ar aktierisku meis-
tarību iejūtas Ciganovska lomā, kurš 
nevar izvēlēties, kurai no četrām skais-
tām meitenēm atdot sirdi. Bet vienno-
zīmīgi zināms, ka Dzintara sirds pie-
der dejai un kolektīvam „Irši”! Vienā 
no deju skatēm, kurā Dzintars dejojis 
„Ciganovski”, tās noslēgumā kāda no 
žūrijas pārstāvēm atzinusi: „Tas bija la-

bākais Latvijas Ciganovskis!” 
Tikšanās reizē jautāju Dzintaram: 

„Kas ir tas maģiskais spēks, kas liek 
līdz pat sviedru tērcītēm plūstot, sevi 
visu atdot dejai? Vai meitu plīvojošie 
brunči, prieks būt uz skatuves?” Ne 
mirkli nedomājot viņš atbild: „Dejā es 
nokļūstu it kā citā, daudz skaistākā pa-
saulē. Aizeju uz mēģinājumu, noguris 
pēc smagas darba dienas, bet jau pēc 
pirmajām desmit minūtēm nogurums 
ir aizmirsies. Domāju, ka liela nozīme 
ir kolektīva vadītājai. Inta ir stingra 
un prasīga savā darbā, bet tieši tāpēc 
esam tik daudz sasnieguši – 25 gadu 
laikā esam piedalījušies visos Dziesmu 
un deju svētkos. Vai man būtu bijusi 
iespēja vairākkārt aizbraukt uz ārze-
mēm? Ar kolektīvu esam dejojuši Vā-
cijā, Polijā, Itālijā, Ungārijā. Mums ir 
daudz draugu – deju kolektīvu cituviet 
Latvijā.”

Paju saimniecībā „Līdums” par 
virpotāju Dzintars paguvis pastrādāt 
pavisam nedaudz, bet ilgi gadi pa-
vadīti pie traktora stūres. No 2007. 
gada viņš strādā celtniecībā Rīgā. Ik 
darbadienu, kopā vēl ar citiem Iršu 

vīriem, ceļš tiek mērots uz galvaspil-
sētu. Dzintars teic, ka ir bijuši piedā-
vājumi braukt strādāt uz ārzemēm vai 
pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Rīgā, bet 
tādu domu viņš pat nepieļauj. „Mans 
atbalsts ir vajadzīgs mātei. Un kā es 
varētu dzīvot bez dejošanas un sava 
lieliskā kolektīva? Dēls Andris šobrīd 
strādā ārzemēs, bet mana vieta ir šeit 
– Iršos,” – tāda ir Dzintara pārliecība. 
Viņa īpašumā ir savs traktors, kas no-
der gan savā piemājas saimniecībā, kā 
arī palīdzot lauku darbos citiem pa-
gasta ļaudīm. 

Deja saved kopā īstos 
cilvēkus!

Bet kādi ir „Iršu” prezidenta pie-
nākumi? „Viņam jāatbalsta kolektīva 
vadītāja, jāsaliedē kolektīvs, jāaicina 
pulkā jauni dejotāji,” stāsta sava amata 
veicējs, kurš ir savu uzdevumu augstu-
mos, jo arī šajā sezonā dejotāju pietiek. 
Zem „Iršu” karoga dejo gan vietējie 
iršēnieši, gan dejot gribētāji no Beb-
riem, Kokneses, Pļaviņām. 

„Mēs visi esam kā viena liela ģi-
mene. Ir bijuši vairāki deju pāri, kuri 
kļuvuši par pāriem arī dzīvē. Deja sa-
ved kopā īstos cilvēkus! Labi satiekam 
ar piecus gadus vecāko „Liepavotu”. Ja 
nepieciešams, viens otram izlīdzam, 
un tad smejamies, ka esam kļuvuši par 
„Iršavotu”!”, stāsta Dzintars, kurš pāris 
gadus dejojis arī „Liepavotā”.

Savās mājās, protams, dejot ir 
vislabāk, bet publika visur dejotājus 
uzņem sirsnīgi. Dejotājam jābūt lie-
lai fi ziskai izturībai, tā, lai no malas 
izskatās, ka meitu pacelt tīrais nieks! 
Pirmajos gados uztraukums pirms 
koncertiem bijis liels, bet arī tagad nav 
mazinājusies atbildības sajūta. Lai gan 
reizēm, kā jau dzīvē, bijis visādi. Dzin-
tars neslēpjot atzīst - pirms gadiem, 
kādā no „Alaines” koncertiem Kokne-
sē, bijis gadījums, kad vadītāja pirms 
uzstāšanās  noņēmusi no „trases”. Nu 
jau ilgu laiku Dzintars šim netikumam 
pateicis pilnīgu nē.  

Dejotāji ir lustīga tauta. Dodoties 
mājup no vieskoncertiem, kā dancotā-
ji iekāpj autobusā, tā sāk dziedāt, bet 
dziedāt beidz, izkāpjot galapunktā. 
„Kā es māku, tā es maunu. Bet dziedāt 
man patīk!” – teic  ne tikai dejas, bet 
arī dziesmas mīļotājs. Jaunības gados 
ir bijis tā, ka pēc nodejota koncerta 
dancošana un līksmošana savā lokā 
turpinājusies līdz rīta ausmai lai, pār-
velkot kreklu, dotos uz darbu.

Sveiks valsts svētku 
pasākumā

Labus vārdus kolektīva prezidents 
velta Iršu pagasta pārvaldei un Kok-
neses novada domei par fi nansiālo at-
balstu dodoties uz Latvijas mēroga un 
starptautiskiem pasākumiem. Bet ne-
novērtējams ir katra dejotāja personis-
kais ieguldījums, ikdienā apmeklējot 
mēģinājumus, savu brīvo laiku veltot 
tautas mākslas tradīciju saglabāšanā. 

No 1993. gada Dzintaram ir vēl 
viens vaļasprieks – darbošanās med-
nieku kolektīvā „Irši”, bet ja ir jāizda-
ra izvēle starp deju koncertu vai pēdu 
dzīšanu, vienmēr priekšroka būs dejai. 
„Medībās bez manis iztiks, bet kon-
certā mēs visi esam viens veselums,” 
ir pārliecināts Dzintars. Medības tāpat 
kā deja sniedz relaksāciju. „Nostaigāju 
dienu pa mežu un esmu tik labi atpū-
ties!” – stāsta viņš. Jautāts par iegūta-
jām medību trofejām, Dzintars ir ga-
tavs padižoties: „Ir staltā ragi un me-
žakuiļa ilkņi.” Ne mednieku stāsts, bet 
balta patiesība ir gadījums, kad viņam 
vienīgajam divas dienas pēc kārtas klāt 
stāvējusi Fortūna – sestdienā nomedīts 
mežakuilis, bet svētdienā alnis.

Latvijas valsts svētku mēnesī 
deju kolektīvs „Irši” piedalās svētku 
koncertos. Tā būs arī 17. novembrī, 
kad Dzintars kopā ar savējiem dejos 
koncertā Iršos. Šajā dienā Dzintaru 
satiksiet arī svētku pasākumā Kok-
neses kultūras namā, kur Iršu ļaudis 
viņu sveiks kā jauno Kokneses Goda 
pilsoni. 

Deju kā dzīvi izdejot!

Dzintars kopā ar savu vislabāko deju kolektīvu „Irši” 25 gadu jubilejā.

Dzintara labākā solo deja!

Deju mīlošā Meieru ģimene.
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Kokneses novada domes rīkotajā 
iedzīvotāju aptaujā viens no izteik-
tajiem ierosinājumiem ir vairāk in-
formēt par Kokneses novada domes 
struktūrvienību un nodaļu ikdienas 
darbu, kā arī stāstīt par jauniem un 
enerģiskiem cilvēkiem. 

Iepriekšējos numuros varējāt lasīt 
par Antru Vasiļevsku, Kokneses pa-
gasta bibliotēkas Bērnu nodaļas bib-
liotekāri un Dāvi Kalniņu, Kokneses 
sporta centra direktoru – sava darba 
entuziastiem. 

Šoreiz saruna ar divām jaunām mei-

tenēm, kurām ir daudz kopīga – viņas 

abas strādā Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļā, uz Koknesi atvedusi 

mīlestība, vissvarīgākais dzīvē ir ģime-

ne un dzimtas tradīcijas. Un vēl viņām 

ir savi iedvesmas avoti un pārliecība, ka 

jādzīvo ar prieka sajūtu sirdī. „Kā viņām 

mirdz acis, darot savu darbu!” - par 

Māru Bitāni, Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītājas pienākumu 

izpildītāju un Martu Utāni, šīs nodaļas 

projektu vadītāju, teic Kokneses nova-

da domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Sarmīte Rode

Kokneses novada domē Attīs-
tības nodaļa izveidota 2010. gadā  
un tās nosaukums izteic galveno – 
veicināt Kokneses novada attīstību. 
Sākotnēji Attīstības nodaļu vadīja 
Anita Svence, pēc tam Anda Mikā-
la, kura pavisam drīz atsāks darba 
gaitas. Darba pieredzes bagātākā ir 
nekustamo īpašumu speciāliste Elita 
Ģēģere. Māra Bitāne un Marta Utā-
ne veiksmīgi turpina kolēģu iesākto, 
jo Attīstības nodaļu var dēvēt par 
visdažādāko projektu darbnīcu.

Realizē investīciju plānā 
noteikto

Par Attīstības nodaļas plašo dar-
bības lauku var izlasīt tās nolikumā 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.
lv. Bet kā jūs raksturotu nodaļas dar-
bības virzienus?

Māra Bitāne: Attīstības noda-
ļa nodarbojas ar dažādu projektu 
iespēju apzināšanu un projektu sa-
gatavošanu, ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu fi nansējuma piesaisti, 
nodrošinot visu ar projektu īsteno-
šanu saistīto darbību koordinēšanu, 
sākot no tehniskā projekta izstrā-
des līdz atskaišu gatavošanai uzrau-
dzības iestādēm vēl vismaz piecus 
gadus pēc katra ES fondu projekta 
īstenošanas, tas ir darbs pie Kok-
neses novada Attīstības program-
mas ieviešanas, investīciju plāna 
un teritorijas plānojuma, ikgadējo 
pārskatu gatavošana, kā arī darbs 
ar uzņēmējiem – viņu informēšanu 
par aktualitātēm uzņēmējdarbībā, 
biznesa ideju konkursa, uzņēmēju 
pasākuma un iedzīvotāju aptaujas 
organizēšana.

Marta Utāne: Pavisam īsi defi -
nējot – meklējam, kur piesaistīt fi -
nansējumu, lai realizētu visus punk-
tus, kas iekļauti investīciju plānā.

Vai Attīstības nodaļa jums ir pir-
mā darbavieta?

Māra: Pēc studijām Latvijas Uni-
versitātē Ģeogrāfi jas un zemes zināt-
ņu fakultātē, kad biju arī pabeigusi 
maģistratūru, pirmo nelielo darba 
pieredzi ieguvu strādājot LU pie da-
žādu pētniecības projektu fi nansu 

lietām, bet no 2013. gada esmu šeit 
– Koknesē.  

Marta: Tūlīt būs pagājuši divi 
gadi kopš strādāju Attīstības nodaļā. 
Latvijas Lauksaimniecības Univer-
sitātē ieguvu Vides un ūdenssaim-
niecības inženiera bakalauru, esmu 
strādājusi par būvdarbu vadītāja 
asistenti fi rmā “Santexo” un  fi rmā 
„Ceturtais stils” par arhitekta palīgu, 
kā arī guvusi pieredzi izejot praksi 
AS Latvenergo Pļaviņu HES. 

Mīlestība atved uz 
Koknesi

Acīmredzot, tie labākie puiši dzī-
vo Koknesē! Kā viņiem izdevās jūs 
satikt un apprecēt?!

Marta: Esmu vidzemniece, iz-
augusi pie Kāla ezera Vestienā. Jau 
piektajā paaudzē tur dzīvo mana 
dzimta no tēta puses – Vīles-Bēr-
ziņi, viņiem izdevies pie Kāla ezera 
atvilināt savas nākamās sievas. Vēl 
mācoties Ērgļu vidusskolā, braukā-
jot ciemos pie radiniekiem Koknesē,  
iepazinos ar Ritvaru, bet visi pieci 
augstskolas gadi pagāja mijoties Ves-
tienai, Jelgavai un Koknesei. Pārlie-
cinājos, ka arī šeit ir ļoti skaista vieta 
pie ūdens, jo man ir svarīgs dabas 
tuvums. Šīs vasaras laimīgākais no-
tikums, pēc 6 gadu draudzības, bija 
mūsu laulības Aizkraukles katoļu 
baznīcā. 

Māra: Mana bērnība pagāja ve-
cāku lauku mājās Salas novada Salas 
pagastā, skolas gados dzīvoju Jēkab-
pilī. Caur Koknesi braucu uz Rīgu, 
uz studijām Ar Hardiju iepazinos, 
jo mūsu abu labākie draugi bija pā-
ris.  Pirmo reizi mēs satikāmies tajā 
liktenīgajā datumā,  kad visa Latvija 
gribēja precēties -  2007. gada 7.jū-
lijā, bet mēs apprecējāmies pēc di-
viem gadiem.  Dzīvojot Koknesē, ie-
sākumā vēl strādāju LU, bet, uzzinot 
par darba piedāvājumu Kokneses 
novada domē, pieteicos un redz, kā 
sanāca! Šovasar ar vīru pārcēlāmies 
uz manām bērnības mājām Salas 
pagastā. Tagad ik rītu mans ceļš uz 
darbu ved caur trijiem novadiem.

Vai vienmēr dodaties pretī izaici-
nājumiem? Vai ir kāds īstenots pro-

jekts, par kuru varat teikt: tas man 
bija izaicinājums!

Marta: Pirmkārt, jau šis darbs 
man bija kā izaicinājums. Viss mans 
studiju laiks pagāja maršrutā: Vestie-
na-Madona-Jelgava-Koknese-Ves-
tiena. Rakstot diplomdarbu, jutu, ka 
braukāšana ir par daudz nogurdino-
ša. Es esmu cilvēks, kas atvērts jau-
nām idejām, projektiem un lietām. 
Kad uzzināju par Kokneses novada 
domes  izsludināto konkursu pro-
jektu vadītāja vietai, domāju, kāpēc 
gan nepamēģināt? Neliela darba pie-
redze man bija. Konkursantu vidū 
biju jaunākā pretendente. Kad pēc 
40 minūšu garas intervijas izgāju no 
kabineta -  biju pārliecināta par 100 
punktiem – mani neizvēlēsies. Jau 
pētīju autobusu sarakstu uz mājām, 
bet mani pārsteidza izpilddirektora 
tālruņa zvans ar jautājumu - no kura 
datuma varat sākt strādāt? Izaicinā-
jumi darbā ir visu laiku, bet tieši tas 
man patīk! Viens no tādiem izaici-
nājumiem ir tehnisko specifi kāciju 
sagatavošana projektu iepirkumiem, 
kā pirmā bija jāsagatavo specifi kā-
cija motorlaivas iegādei Valsts zivju 

fonda projekta ietvaros. Cītīgi pētīju 
visu pieejamo informāciju, konsultē-
jos ar speciālistiem un rezultātā viss 
labi izdevās, lai gan sākumā likās tik 
sarežģīti. Tā bija laba pieredze - iz-
iet cauri visiem projekta etapiem. 
Protams, katrs projekts ir savādāks 
un prasības atšķiras. Pa šiem diviem 
gadiem esmu pārliecinājusies, ka 
projekta sagatavošana ir ilgs laika 
posms, reizēm pat vairāk kā gads 
vai pusotrs gads. Ja tas ir saistīts ar 
būvniecību, tad tā ir nepārtraukta 
sadarbība ar dažādām institūcijām.  
Ir jāiemācās aptvert visu informāciju 
kopumā, visu laiku jāseko līdzi ne ti-
kai savam darbam, bet projektētāju, 
būvnieku, atbildīgo institūciju, ie-
pirkumu speciālistu darbam – jātur 
roka uz pulsa. 

Māra: Katrā projektā ir savs izai-
cinājums, vienmēr, uzsākot darbu pie 
jauna projekta, tā īstenošanas laikā 
noteikti tiks iegūtas jaunas prasmes 
un tas ir pats interesantākais darbā 
ar projektiem. Man prātā nāk vērie-
nīgais Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas siltināšanas projekts ar apjo-
mīgu fi nansējumu. Pie šī projekta 

sāku strādāt nevis no paša sākuma, 
bet vidū, kad noritēja būvdarbi. Būv-
darbu laikā tika uzstādīti ne tie LED 
paneļi, kas bija norādīti tehniskajā 
projektā, tāpēc radās nesakritības 
dokumentācijā, tās bija jālabo, jāveic 
gara skaidrošanās ar institūcijām, kas 
šo projektu uzraudzīja, bija jāpamato, 
kāpēc veiktas izmaiņas, un tas prasīja 
ļoti lielu iedziļināšanos būvniecības 
procesā un darbu izpildes aktos. Ļoti 
liels darbs saistībā ar ēku siltināšanas 
projektiem ir atskaišu un maksāju-
ma pieprasījumu veidošana, ievēro-
jot visdažādākās nianses. Tā bija ļoti 
laba pieredze un biju gandarīta, ka 
viss noritēja sekmīgi. Strādājot pie 
šī projekta guvu lielāku pārliecību, 
ka esmu apguvusi darba metodes pie 
lielāka mēroga projektiem. Darbs At-
tīstības nodaļā ir interesants un aiz-
raujošs, garlaicīgi nav nevienu brīdi 
- visu laiku jāseko līdzi jaunākajām 
aktualitātēm, jādodas uz dažādu ES 
fondu programmu semināriem, jāpa-
tur prātā milzīgs informācijas apjoms 
par visdažādākajām nozarēm.

Projektos svarīga 
sadarbība

Tātad vienlaicīgi  darbs norit 
pie vairākiem projektiem?

Māra: Šogad strādājam pie as-
toņu jaunu projektu uzsākšanas un 
sešu projektu īstenošanas. Lielā-
kie no tiem plānoto izmaksu ziņā 
ir grants ceļu pārbūve visā novadā, 
uzņēmējdarbības infrastruktūras 
attīstīšana Kokneses rūpnieciskajā 
teritorijā un Kokneses pilsdrupu at-
jaunošana. Šogad ir uzsākts Kokne-
ses Tūrisma centra jauno telpu 1905.
gada ielā 7, Koknesē, remonts. Tiek 
gatavoti projekti par ēku siltināšanu 
Ģimenes krīzes centram „Dzegu-
zīte” un Kokneses internātpamat-
skolai – attīstības centram. Latvijas 
– Lietuvas programmā iesniegti un 
apstiprinājumu gaida divi projekti. 
Viens no tiem -  par Kokneses par-
ka labiekārtošanu, kurā par piemi-
ņu Pērses ūdenskritumam uzstādīs 
strūklaku, notiks dīķu tīrīšana, in-
frastruktūras uzlabošana, informa-
tīvo zīmju uzstādīšana. Šajā projektā 
sadarbojamies arī ar citām pašvaldī-
bām.

Projekts – dzīvot ar prieka sajūtu sirdī!

Marta LLU izlaidumā kopā ar Ritvaru un abu vecākiem.

Martas un Ritvara šīs vasaras laimīgākais notikums.
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Marta: Arī Kokneses pilsdrupu 
atjaunošana ir sadarbības projekts 
kopā ar Ogres un Jēkabpils nova-
du pašvaldībām. Sadarbība mums 
māca, cik ļoti mēs esam atkarīgi cits 
no cita -   ja informācija nav iesnieg-
ta laikā, ja viens kaut ko neizdara, 
tad visiem pārējiem tas var nereali-
zēties, un ja tu esi vadošais partne-
ris, atbildība ir vēl lielāka. 

Māra: Projekts, kur Koknese ir 
vadošais partneris, ir jaunā Kokne-
ses tūrisma centra teritorijas labie-
kārtošanas projekts kopā ar divām 
Lietuvas pašvaldībām un Jēkabpils 
pašvaldību. Šobrīd gaidām atbildi, 
vai projekts tiks apstiprināts.

Marta: Vēl ir iesniegts projekts 
par veselīga dzīvesveida iespējām 
Kokneses novadā.  Tajā ir ieskicē-
tas aktivitātes, bet mūsu uzdevums 
saprast, kas cilvēkiem ir nepiecie-
šams, vai viņi apmeklēs šīs aktivi-
tātes. Iespējams, ka arī šis būs viens 
no izaicinājuma projektiem. Cik 
tas labi tiks ieviests un realizēts, 
būs atkarīgs gan no novada iedzī-
votājiem, gan no mūsu plānotajām 
aktivitātēm, respektīvi - aktivitātes 
varēs grozīt, pamatojoties uz iedzī-
votāju apmeklētību vai intereses iz-
rādīšanu. Projekta darbība sāksies 
nākamajā gadā, bet kopumā tas  ilgs 
sešus gadus.

Esam piederīgi 
Hanzas savienības 
mantojumam

Māra: Vēl ir projekts „PROTI 
un DARI!”, kas domāts  jauniešiem 
kuri šobrīd kādu iemeslu dēļ ne-
strādā un nemācās un kuri ir ve-
cumā no 15 līdz 29 gadiem. Viņi ir 
aicināti pieteikties pašvaldībā, kur 
projekta ietvaros viņiem tiks izstrā-
dātas aktivitātes, lai iesaistītu dažā-
dās nodarbēs, kā arī tiks piedāvāts 
bezmaksas apmeklēt nodarbības, 
kursus un lekcijas sevis pilnveido-
šanai. Projektā var piedalīties arī 
jaunās māmiņas, kuras nav darba 
attiecībās.

Šobrīd viens no interesantā-
kajiem pašvaldības projektiem ir 
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sa-

darbībai”, kurā esam 11 partneri 
no 3 valstīm: Latvijas, Igaunijas 
un Zviedrijas. Arī Koknese šajā 
projektā ir tikusi starp mazajām 
Hanzas pilsētām. Šajā projektā pa-
redzētas aktivitātes Kokneses tū-
risma centram: būs jāveido kopīgas 
tūrisma pakas, tiks izstrādāta jau-
na mājaslapa, mobilā aplikācija, ie-
gādāts aprīkojums izstādēm, gada-
tirgiem, uzstādīts skārienjutīgais 
informācijas ekrāns pie jaunajām 
TIC telpām, veidosim suvenīrus 
par Hanzas tematiku, kur iesaistī-
sim vietējos uzņēmējus. Tā būs da-
lība kopīgās starptautiskās izstādēs 
ar mērķi padarīt Hanzas mantoju-
mu redzamu sabiedrībai un tūris-
tiem. Projekts dos iespēju veidot 
jaunus tūrisma piedāvājumus un 
uzlabot esošos, lai uzsvērtu, ka 
joprojām esam piederīgi Hanzas 
sabiedrībai. Tas būs apliecinājums, 
ka Hanzas savienība nav pagātne, 
tās mantojums ir dzīvs arī mūsdie-
nās. Darbojoties šajā projektā tā 
mums ir milzīga pieredze komu-
nikācijā gan ar Latvijas, gan ārval-
stu partneriem. Mēs varam redzēt 
kādā līmenī citur notiek darbu or-
ganizācija un projektu vadība un ir 
patīkami pārliecināties, ka arī mēs 
spējam strādāt kvalitatīvi pārrobe-
žu mērogā. 

Marta: Mums diendienā ienāk 
dokumenti no partneriem, institū-
cijām, īpaši pārrobežu projektos, 
kuriem jāgatavo informācija. Bū-
tiska sadaļa mūsu darbā ir projektu 
pārskati.  Projekts noslēdzas, bet 
tas  nenozīmē, ka darbs ar doku-
mentāciju ir beidzies. Tas turpinās 
- katru gadu jāsagatavo pārskati, ir 
jānorāda, kas gada laikā ir noticis. 
Piemēram, siltināšanas projektos 
jāaprēķina, vai ir izpildīts enerģijas 
patēriņa samazinājums. Principā 
pie visiem projektiem darbs tur-
pinās arī pēc projekta noslēguma 
- uzraudzības periodā, kas ilgst vis-
maz 5 gadus. 

Māra: Tā kā mēs vienlaicī-
gi strādājam pie vairāk kā desmit 
projektiem, domāsim, kā uzlabot 
projektu uzraudzības sistēmu, lai 
izsekotu visam līdzi, kādas darbī-

bas konkrētā brīdī jāveic, kādi do-
kumenti jāiesniedz iestādēs, kad jā-
iesūta maksājuma pieprasījumi vai 
atskaites. 

Katrai savi iedvesmas 
avoti

Kā pēc garām darba dienām 
smeļat spēkus?

Māra: Man ir daudz relaksācijas 
veidu. Es dziedu Kokneses kultūras 
nama sieviešu korī „Anima”. Nav 
šaubu - dziesma un mūzika dod 
enerģiju!  Mums latviešiem tas ir 
asinīs! Kad dziedi, jūti, kā dvēsele 
gavilē. Vēl es daudz lasu grāmatas, 
gadā apmēram 50 sanāk, man ir sa-
darbība ar dažām Latvijas izdevnie-
cībām, no kurām pēc savas izvēles 
bez maksas varu saņemt jaunākās 
izdotās grāmatas. Es tās izlasu un 
rakstu atsauksmes savā blogā. Blogs 
ir mana radošo nodarbju izpausmes 
vieta, es tur publicēju arī ceļojumu 
aprakstus, pieredzes stāstus, sajū-
tas, savas fotogrāfi jas. Fotografē-
šana ir vēl viens mans vaļasprieks. 
Abiem ar vīru mums patīk doties 
pārgājienos un ceļot, braukt ar mo-
tociklu un baudīt dabu. Vienmēr 

līdzi ir fotoaparāts, jo man patīk 
tvert foto mirkļos Latvijas skaisto 
dabu vai redzēto ārzemēs. Tas viss 
sniedz daudz prieka un enerģijas. 
Reizēm padarbojos radoši - lab-
prāt gatavoju dažādus apsveikumus 
draugu jubilejām un kāzām. Vēl es 
rakstu – gan savu dienasgrāmatu, 
gan stāstus literatūras konkursiem. 
Šobrīd strādāju pie romāna, kuru es 
ceru drīzumā pabeigt un iesniegt 
izdevniecībā. Tas būs manā mīļā-
kajā - fantāzijas žanrā. Rakstīšanas 
process ir liels izaicinājums it seviš-
ķi tāpēc, ka jāizbrīvē laiks un to ne 
vienmēr ir viegli paveikt.. Daudz 
enerģijas dod tikšanās ar draugiem. 
Viņi man ir paši lieliskākie pasaulē! 

Marta: Arī man ir dažādi vei-
di, kā atjaunot spēkus. Divas rei-
zes nedēļā Kokneses sporta centrā 
apmeklēju pilates vai vingrošanas 
nodarbības, tā man tagad ir neat-
ņemama labas pašsajūtas sastāvda-
ļa, tāpat kā peldēšana mīļajā Kāla 
ezerā vai baseinā. No agra pavasara 
līdz vēlam rudenim skrienu vai eju 
pastaigāties, un to es daru vienatnē, 
jo tā vislabāk var sakārtot domas - 
ja kaut kas ir sasāpējis, nokaitinājis, 

tad skrējienā tas aiziet prom un viss.  
Man ļoti patīk gatavot ēst, vislabāk 
dažādus gaļas ēdienus un zupas. 
Protams, tam vajag laiku, bet man 
patīk izmēģināt ko jaunu un tad uz-
aicināt ciemos ģimeni vai draugus. 
Ļoti patīk svētdienas rīti ar ilgām 
brokastīm! Liela nozīme manā dzī-
vē ir smaržām, garšām un sajūtām. 
Meklējot veidu, kā pašrealizēties, es 
sāku mācīties aromterapiju. Kurss 
drīz būs noslēdzies, un esmu sapra-
tusi, ka  aromterapija mani interesē 
vēl dziļāk, tāpēc turpināšu mācīties 
kursu par dabīgo kosmētiku.  Vien-
mēr esmu apzinājusies, ka cilvēks 
var sevi izdziedināt pats vai ar da-
bas palīdzību ne tikai no fi ziskām 
kaitēm, bet arī no garīgām. Manas 
ģimenes sievietēm zālīšu tēju vāk-
šana gājusi no paaudzes paaudzē. 
Meklēju iespēju Latvijā mācīties fi -
toterapiju, bet tas īsti nav iespējams, 
tāpēc zināšanas krāju no dažādiem 
veidiem. Aromterapijā mēs gatavo-
jam dažādas eļļas, ļoti interesanti 
jaukt kaut ko kopā, eksperimentēt. 
Es noteikti piederu pie tiem, kam 
patīk eksperimentēt gan virtuvē, 
gan citās jomās. Patīk lasīt grāma-

tas par psiholoģiju,  kā arī šad tad 
kādu detektīvus. Pie hobijiem vēl 
varu minēt mandalu krāsošanu. Ik-
dienā būtiski ir radīt mājīguma sa-
jūtu, lai atnākot mājās es  un mans 
vīrs tā justos - tas ir būtiski radīt šo 
mierīgo un harmonisko pasauli kā 
savu miera un labsajūtas templi, kur 
abiem ir labi un abi var būt paši. 

Prieku sagādā ceļošana un doša-
nās pārgājienos, būt pie dabas, aiz-
braukt uz saviem laukiem un izstai-
gāt lielo ābeļdārzu. Patīk katram 
gadalaikam izbaudīt tā pilnbriedu, 
ziemas rītu, kad ir saulains un mī-
nus 20 grādi, un dzirdēt, kā ezerā 
vai Daugavā ledus krakšķ, vai arī  
rudenī, kad izej ārā un jūti ābolu un 
lapu smaržu. Es eju pie dabas, jo tā 
sakārto, dziedē, nomierina, pilnvei-
do, daba parāda pati priekšā un dod 
to, kas cilvēkam nepieciešams.

Es mīlu tos rītus, kad varu uz-
taisīt lielu krūzi zāļu tējas, uzvilkt 
kājās gumijas zābakus un aiziet pa-
brist pļavā, iekāpt ar basām kājām 
dzestrā ūdenī, un ieelpot to svai-
gumu, nesamākslotību, brīvību, .. 
būt šeit un tagad un apzināties, ka 
esi dzīvs. Viss skaistais slēpjas vien-

kāršajā un tajā,  kas mums ir apkārt. 
Ieraudzīt, ieelpot, sajust, paskatīties 
debesīs, paskatīties zem kājām, un 
paskatīties uz sevi spogulī - nevis 
visu pieņemt kā pašsaprotamu. Dzī-
vot tā, ka nekas nav pašsaprotami, 
pieņemt visu kā dāvanu, kā mācību 
– jā, to ir ļoti grūti iemācīties. Bet es 
to mācos.  Un novēlu to apzināties 
visiem. 

Nevis pie jums, bet pie 
mums Koknesē!

Kur jūtaties vairāk piederīgas – 
savai dzimtajai pusei vai Koknesei?

Māra: Es domāju, ka abas vie-
tas ir tuvas sirdij. Viena, protams, 
ir dzimtā puse un mājas, kur ir tā 
īpašā sajūta, kuru nevari izdzēst no 
sevis. Es atkal esmu savā bērnības 
vietā, bet man patīk arī Koknesē. Te 
ir tāda daba, kas ir retums Latvijā, 
kur pie divām upēm ir tik brīniš-
ķīgas pilsdrupas un parks, kur top 
Likteņdārzs - tas viss kopā rada  sa-
jūtu, ka te ir gan klusums un miers, 
gan arī notiek tāda darbība un dzī-
vība. Un man ir sajūta, ka te ir arī 
mana vieta. Man patīk savs darbs, 
jo tajā redzu gala rezultātu. Ja esi 

izgājis cauri procesam, kura laikā 
pats esi pilnveidojies, un ja tu redzi, 
ka kādam tas ir vajadzīgs, ka tas 
veicina vietas kopējo attīstību, tad 
rodas ļoti laba sajūta, ka tu esi daļa 
no šī procesa, kas virzās uz priekšu 
un ved uz attīstību, tad gribas iet un  
darīt tālāk, turpināt.

Marta: No sākuma Koknesē ju-
tos kā ienācēja, bet man liekas, tas 
ir tā, kā tu sevi nostādi. Es pārcēlos, 
un šīs tagad ir manas mājas. Tagad 
nav tā, kā iepriekš teicu kolēģiem 
-  pie jums Koknesē, tagad es saku 
- pie mums Koknesē. Jā, tagad te 
ir manas mājas un ciemos es aiz-
braucu uz laukiem. Es nezinu, vai 
koknesieši to novērtē, ka šeit viss 
notiek, cilvēki paliek, jaunie cilvēki 
atgriežas, un īstenībā tās iespējas ir 
visapkārt, tikai jāzina, ko tu gribi  
un tad vienmēr to var realizēt. 

Māra: Nepiekrītu apgalvoju-
mam, ka tikai lielās pilsētās viss no-
tiek, notiek arī mazajās, viss atka-
rīgs no cilvēkiem un viņu idejām un 
gribas darboties. Mazajām vietām 
ir sava specifi ka, tur nav burzmas, 
tur ir lielāka brīvība un citādāks 
skatījums uz lietām.
Turpinājums 16.lpp. »»»

Kopā pa dzīvi. Māra un Hārdijs.

Ceļot var arī tā! 
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Dāvana dzimšanas dienā – mūžam jauno 
dejotāju mīlestība! Kokneses novada domes vārdā 

Kornēliju Reisneri sveica 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
un Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas direktors Māris 
Reinbergs: „Apbrīnojam Jūsu 
spēku, talantu, dejas mīlestību 
un dedzīgumu, ko šovakar 
redzējām dejotāju acīs! 

Paldies, ka simtiem mūsu skolas dejotāji 
ir aizvesti uz Dziesmu un deju svētkiem!”

Aizkraukles apriņķa deju kolektīvu virsvadītājai Unai Staklei bija 
uzticēts svarīgs pienākums – pasniegt izcilajai dejas pedagoģei Latvi-
jas Nacionālā kultūras centra atzinības rakstu par mūža ieguldījumu 
latviešu tautas dejas attīstībā un Dziesmu svētku tradīcijas saglabāša-
nā, sveicot dzīves 80.dzīves jubilejā. Sirsnībā savus vēlējumus dāvāja 

kolēģi - deju kolektīvu dejotāji no Aizkraukles reģiona.

Tā dejo puiši, kuriem dejot prieks nekad nenorims!

 „Mēs esam 90. gadu bērni – tā bija vesela desmitgade. Tas 
vienmēr ir bijis izaicinājums Kornēlijai kā vadītājai, kā arī visam 
kolektīvam – saglabāt kolektīva garu, dejas mākslas skaistumu un 

tehnisko kvalitāti, bez kuras tautas dejas Latvijā nav iedomājamas,” 
– atzina 90. gadu dejotāji. Vērojot viņus dejā, šķita, nekāda gadu 

pārtraukuma nav bijis! Deja jauniešu dzīvē turpinās!

Par savu vadītāju Kornēliju Reisneri sauc arī Kokneses kultūras 
nama dāmu deju kolektīvs „Tik un tā”. „Lai slava tai, lai slava tai, 

tai mūsu Kornēlijai!” – bija dejojošo dāmu veltījums dziesmā.

„Mums visiem kopā šovakar izdevās! Vislielākais paldies koncerta 
sagatavošanā manām palīdzēm Baibai, Aigai un Marutai!” – 
ar gandarījumu sacīja Kornēlija Reisnere. Baiba Miķelsone, 

Maruta Mīlīga un Aiga Jermaka ir viņas bijušās dejotājas, kuras 
sekojošas savas skolotājas pēdās un ir kļuvušas par deju kolektīvu 

vadītājam. Sava darba turpinātājam kā skaistu pateicības zīmi 
Kornēlija Reisnere uzdāvināja sudraba saktiņas.

Mēs, Kokneses novada iedzīvotāji, domās un pateicībā kopā ar 
Kornēliju Reisneri būsim arī 18. novembrī, kad Rīgas pilī Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis par nopelniem Latvijas valsts labā 

viņai svinīgi pasniegs augstu valsts apbalvojumu – V šķiras 
Atzinības krustu.

Tas bija saviļņojošs mirklis, kad, skaista un cēla, Kornēlija 
Reisnere stāvēja savu dejotāju priekšā, sacīdama: „Esiet sveicināti 

Koknesē, esiet sveicināti savā kultūras namā!” 

Svētku vakarā Kornēlijai Reisnerei veltītie nerimstošie klātesošo 
aplausi, ziedi un laba vēlējumi izteica vissvarīgāko, ko pauda arī 
Kokneses kultūras nama direktore Inguna Strazdiņa: „Paldies, ka 

Jūs mums esat!”

Pirmais iesaukums – Jāņu kolektīvs. No 1967. gadā dancotāju 
vidū bija septiņi Jāņi, bet šajā vakarā pieci braši Jāņi kopā ar 

citiem tikpat staltiem vīriem un savām kolektīva meitenēm 
apliecināja - „Es mācēju danci vest”! Pieci jauniešu deju 

kolektīvu sastāvi, sevi piesakot, dāvāja kādu atmiņu stāstu, 
bet klātesošie uz ekrāna varēja tam sekot līdzi fotogrāfijās. 

Antoņina Midega atklāja, kā deju kolektīvā iesaistījās ne tikai 
koknesieši, arī jaunieši no Bebriem un Skrīveriem gribēja 
danci vest. Un nekas nešķita par grūtu, arī pēc garajiem 

mēģinājumiem, kad saulīte brida rudzu lauku, mājup doties 
dejas solī. 

„Tikai vienu reizi mīlestība nāk, tikai vienu reizi mīlam savādāk! 
Daloties savās atmiņās 2005. – 2010. gada jauniešu deju kolektīva 

vārdā Artūrs Blese atklāja - kā vislielākais  ķirsis uz kūkas bija 
piedalīšanās Dziesmu un deju svētku lielkoncertā „No sirsniņas 
sirsniņā”. Deja „Pieci vilki kazu rāja” bija dejotāju aktieriskās 

meistarības un dzīves prieka apliecinājums!

„Mēs esam tas pats - 1982. – 1991. gada Kokneses vidusskolas 
jauniešu deju kolektīvs, tikai pieaugušāki un gudrāki!  Paldies 
par mūsos iesēto mīlestību uz deju!” Savu varēšanu, izturību, 
nezūdošo jaunības garu viņi atklāja „Līgo dančos”. Tas patiesi 

bija danču maratons, kas viennozīmīgi pierādīja – esam 
Kornēlijas Reisneres audzēkņi!

Koncerta iesākumā savus sveicienus ar dzirkstošu jaunības 
uguntiņu dāvāja Kornēlijas Reisneres pašreizējie Kokneses 
kultūras nama jauniešu deja kolektīva puiši un meitas dejā 

„Rotā, meitiņ, uguņa plostu”. 

 Pirmos dejas soļus Kornēlija Reisnere māca arī pavisam maziem 
ķipariem – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. – 2. klašu  

tautisko deju kolektīvam. Viņi ir trešā koknesiešu paaudze, kurus 
dejas ceļā sauc pieredzes bagātā deju skolotāja. Tātad, dejai ir un 
būs nākotne! Noteikti vecākās paaudzes koknesieši atceras laiku, 
kad Koknesē uzplauka kultūras dzīve un radās jaunas tradīcijas, 

pateicoties Kornēlijas Reisneres radošumam kultūras nama 
direktores amatā.

Atraktīvie 1993. – 2004. gada jauniešu deju kolektīva dalībnieki 
atminējās kā  Dziesmu un deju svētkos kā ceturtais labākais 

deju kolektīvs dejojuši Daugavas stadiona priekšplānā, kā arī 
neizpalikušas blēņas, par kurām saņemts pelnīts sods! „Paldies, 
vadītāj, ka padarījāt mūs par cilvēkiem!” – dāvinot savu dejot 

prieku teica rātni nerātnie dancotāji.

««« Sākums 1.lpp.

Foto: Dace Svētiņa, Mārcis Briška
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Naktī uz 26.oktobri pēc Latvijas 
laika sākās kārtējā Nacionālās bas-
ketbola līgas (NBA) sezona, kurā 
šogad startē arī divi latvieši – Kris-
taps Porziņģis un Dāvis Bertāns, 
kam noteikti sekos līdzi daudzi, bet 
24.oktobrī, “Koknese sporto” ietva-
ros notika jau 18.pasākums, kurā 31 
spēlēt gribētājs sacentās basketbola 
mini turnīrā.

Kārtējā sportošanas koppasāku-
mā, kura mērķis joprojām ir iepa-
zīstināt vietējos bērnus, jauniešus 
un pieaugušos ar dažādiem sporta 
veidiem un kopīgi sportot treniņu 
režīmā, visi izmēģināja basketbola 

spēli. Sporta hallē basketbols notika 
jau otro reizi, bet vel pa reizei mums 
bijis arī strītbols un basketbols āra 
laukumā.

Šoreiz ieradās 31 spēlēt gribē-
tājs, kas nozīmēja to, ka būs 6 ko-
mandas. Komandas aizvadīja viena 
apļa turnīru, katra ar katru spēlējot 
10 minūtes. Šādu varenu spēļu laiku 
spējām izpildīt, jo Kokneses sporta 
hallē var spēlēt vienlaicīgi uz vairā-
kiem laukumiem, līdz ar to nepilnās 
2 stundās katra komanda tika pie 50 
minūtēm spēles laika.

Šoreiz labākie bija Edgara An-
celāna komanda, kam visas uzvaras. 

Kā pats Edgars atzina savā Instagram 
kontā, tad šodien bija viņa lielā die-
na, jo viņš esot juties kā Kobe, kam 
vajadzīgā brīdī iekrituši arī sarežģīti 
metieni. Un tiešām, trīs no piecām 
uzvarām Edgara komanda guva pašā 
spēles izskaņā uzvarot ar minimālu 
starpību.

Otrie šoreiz Ralfa Eihentāla ko-
manda, kurai 3 uzvaras, 1 neizšķirts 
un 1 zaudējums. Trešo vietu dalīja 
Niklāva Vingra un Emīla Višķera ko-
mandas, bet piektie šoreiz Andreja 
Pavļenkova vadītie vīri, apsteidzot 
Laura Karlušas komandu.

KSC preses daļa

Koknese sporto Nr.18 – basketbols 
pirms NBA sezonas

Kokneses sporta centrs arī šogad 
organizēja telpu futbola sacensības 
“Kokneses kauss 2016”, kurās sacentās 
piecas komandas no dažādām Latvijas 
vietām. Šīs sacensības ir domātas kā 
sagatavošanās sacensības pirms ama-
tieru telpu futbola sezonas. Šoreiz pie-
dalījās divas komandas no Kokneses, 
kā arī viesu komandas – Pļaviņas, Lats 
uz nedēļu un Pensionāri.

Komandas aizvadīja viena apļa 
turnīru, spēlējot katra ar katru, līdz 
ar to uzvarētāju noskaidrošanai bija 
nepieciešamas desmit spēles. Turnīru 
iesāka spēle starp Pensionāriem un 
Pļaviņām. Lielisks sākums padevās 
Pensionāriem, kam ātri divi vārti. Pēc 
tam vārtu gūšana neapstājās un tika 
pievienoti vel pieci vārti, pretī ielaižot 
vien vienus vārtus un spēli noslēdzot 
ar 7:1. Otrajā spēlē tikās Kokneses otrā 
komanda pret komandu no Iecavas 
“Lats uz nedēļu”. Viesi no Iecavas bija 
ātri un veikli, bet Koknese atbildēja 
ar pieredzi un pretuzbrukumiem, kas 
ļāva pirmo periodu uzvarēt ar 1:0, kad 
precīzs bija Reinis Kuzmas. Otra pe-
rioda sākumā gan viss sagriezās otrā-
di, jo Koknese ātri zaudēja divus vār-
tus, nonākot iedzinējos ar 1:2. “Lats uz 
nedēļu” spēlētājs Raimonds Ivenkovs 
panāca arī 3:1, bet tad vārtus ar galvu 
guva Dāvis Kalniņš, realizējot ļoti pre-
cīzu Edgara Ancelāna piespēli. Kokne-
se devās pārgalvīgos uzbrukumos, par 
ko pretī saņēma vēl divus golus savos 
vārtos. Spēles gala rezultāts 2:5 “Lats 
uz nedēļu” labā.

3.spēlē turnīrā iesaistījās arī Kok-
nese 1, kas tikās ar Pļaviņu komandu. 
Spēlē pārsvars piederēja Koknesei, kas 

diezgan pārliecinoši kontrolēja spēli 
un guva vairākus vārtus. Didzim Bēr-
ziņam šajā spēlē 3 gūti vārti, bet spēles 
gala rezultāts 6:1 Kokneses labā. Nā-
košajā spēlē “Lats uz nedēļu” turpināja 
demonstrēt labu spēli un ar 5:2 pievei-
ca Pensionārus, bet abu Kokneses ko-
mandu spēlē tika fi ksēts rezultāts 3:0 
pirmās komandas labā.

Turnīra otrā daļa iesākās ar visai 
pārliecinošu Iecavas uzvaru pār Pļa-
viņām – 4:1. Nākošajā spēlē principā 
noritēja neofi ciāla cīņa par trešo vietu 
– savā starpā tikās Koknese 2 un Pen-
sionāri. Lai gan abām komandām bija 
vel citas spēles priekšā, tomēr turnīra 
gaita un komandu varējums vēstīja 
par to, ka tieši šīs divas komandas va-
rētu sadalīt trešo vietu. Spēles rezultā-
tu atklāja pensionārs Kārlis Beikerts, 
bet līdz pirmā puslaika beigām Dāvis 
Kalniņš panāca neizšķirtu. Otrajā pus-
laikā abas komandas naski uzbruka 
vārtiem, bet arī aizsardzība bija laba. 
Koknese divas reizes trāpīja pa vārtu 
stabu, bet Beikerts aizskrēja ātrajā uz-
brukumā un panaca savai komandai 
uzvaru ar 2:1, līdz ar to nodrošinot sa-
vai komandai vismaz trešo vietu.

Astotajā spēlē notika līderu cīņa, 
kurā tikās “Lats uz nedēļu” pret Kok-
nesi 1. Spēle bija skatāma un ātra. Pir-
mie rezultātu atklāja viesi, kad precīzs 
bija Ričards Vītols. Ritvars Kalniņš 
panāca izlīdzinājumu līdz pirmā pus-
laika beigām un otrais puslaiks varēja 
sākties no sākuma. Tajā ritēja diezgan 
sīva cīņa, līdz puslaika vidū notika ne-
saprašanās laukuma vidū starp Kok-
neses abiem Kalniņiem, pēc kā “Lats 
uz nedēļu” guva vārtus, panākot 2:1. 

Līdz spēles beigām gan Koknese panā-
ca 2:2, kad vārtus guva Ilmārs Kalniņš. 
Šis spēles rezultāts nozīmēja tikai to, 
ka turnīra uzvarētājs tiks noskaidrots 
pēdējā spēlē, kur Koknese tiksies ar 
Pensionāriem.

Pirms tam gan notika cīņa par 
4.vietu, kur Koknese 2 cīnījās ar Pļavi-
ņām. Pirmais puslaiks aizritēja bez gū-
tiem vārtiem, bet otrajā puslaikā vārti 
tika gūti. Vispirms ar 7 metru soda 
sitienu izcēlās Reinis Kuzmas, pēc tam 
bumbu savos vārtos ievirzīja pļaviņie-
ši, bet dažas sekundes pirms spēles 
beigām Dāvis Kalniņš panāca arī 3:0.

Pēdējā spēlē Koknesei 1 bija ne-
pieciešama uzvara pār Pensionāriem, 
pašiem gūstot vismaz 4 vārtus, lai ie-
gūtu pirmo vietu, pretējā gadījumā 
pirmo vietu iegūtu komanda “Lats uz 
nedēļu”. Spēles rezultātu atklāja rezul-
tatīvais pensionārs Kārlis Beikerts, bet 
līdz puslaika beigām Koknese prata 
atspēlēties un izvirzīties vadībā ar 4:2. 
Otrajā puslaikā komandas spēlēja ļoti 
atklātu futbolu, kas noveda pie nebi-
juši liela galarezultāta – 9:3 Kokneses 
labā. Līdz ar to Kokneses pirmā ko-
manda noslēdza turnīru 1.vietā, otrie 
– “Lats uz nedēļu”, trešie – “Pensionā-
ri”, ceturtie – Koknese 2, bet piektaja 
vietā komanda Pļaviņas.

Par rezultatīvāko spēlētāju kļuva 
Didzis Bērziņš no Koknese 1, kam 9 
gūti vārti, bet 8 vārti Kārlim Beiker-
tam (Pensionāri). 6 vārtus guva Rai-
monds Ivenkovs (Lats uz nedēļu), bet 
pa pieciem vārtiem Ritvaram Kalni-
ņam (Koknese 1) un Mārtiņam Buk-
šam (Lats uz nedēļu).

KSC preses daļa

Kokneses kauss telpu futbolā 
noslēdzas ar mājnieku uzvaru

15. oktobrī plkst. 6.30 Daugavā pie Kokne-

ses sākās gadskārtējais Kokneses atklātais 

čempionāts spiningošanā no laivām eki-

pāžām un komandām. Sacensībās varēja 

piedalīties visi makšķerēšanas sporta 

entuziasti neatkarīgi no vecuma un dzimu-

ma ar noteikumu, ka dalībniekiem jābūt 

derīgām makšķerēšanas kartēm.

Dace Svētiņa

Spītējot vēsajam un rudenīgajam 
laikam, čempionātā piedalījās 14 ko-
mandas, kas sastāvēja no 43 laivu eki-
pāžām, kurās kopumā startēja 85 da-
lībnieki no visiem Latvijas novadiem. 
Salīdzinoši ar pagājušo gadu dalībnie-
ku skaits ir krietni kuplāks, 2015.gada 
sacensībās piedalījās tikai 30 ekipāžas.

Tomēr ar veiksmīgu lomu lepoties 
varēja vien 20 ekipāžas ar kopēju zivju 
svaru 60,33 kg, diemžēl krietni mazāku 
kā iepriekšējā gadā (109,34kg). Aptau-
jātie makšķernieki žēlojās, ka šogad ķe-
ras pavisam slikti, vai neķeras nemaz, 
neveiksmīgajos lomos vainojot laika 
apstākļus un vēja virzienu.

2016.gada Kokneses spiningošanas 
sacensību rezultāti ekipāžām:

1. Mārtiņš Balodis / 
Kristiāns Godiņš - 7,80 kg
2. Aigars Gredzens / 
Modris Bērziņš – 4,75 kg
3. Dmitrijs Tereščenko / 
Māris Skangalis – 3.8 kg
4. Dmitrijs Ivaškins / 
Jevgēnijs Moisejenko – 3.7 kg
5. Harijs Raciborskis / 
Andis Miezis – 3.64 kg
6. Konstantīns Kravčenko / 
Aleksandrs Gaļicins – 3.39 kg

Komandu vērtējumā - 1.vieta - 
CFF, 2.vieta - BSM, 3.vieta - Streeam.

Uzvarētāji balvā saņēma kausus, 
piemiņas medaļas, vērtīgas grāmatas 
un copei noderīgas lietas.

Sacensības organizēja vietējais spi-
ningošanas sporta entuziasts Viesturs 
Saulītis ar Kokneses novada domes, 
Kokneses sporta centra un uzņēmēju 
atbalstu. Sacensību noslēgumā Viesturs 
Saulītis, kā sacensību galvenais tiesne-
sis, uzslavēja azartiskos makšķerniekus 
par izturību, neatlaidību un pacietību, 
tāpat sakot lielu paldies devīgajiem 
sponsoriem un atbalstītājiem.

Koknesē sacenšas 
spiningošanā

Ja tu esi vecumā no 15-29 gadiem 
un šobrīd nestrādā, nemācies un ne-
apgūsti arodu, tev ir iespēja piedalīties 
projektā „Proti un Dari!” un bez mak-
sas pilnveidot savas dzīves prasmes 
caur dažādām aktivitātēm, tajā skaitā:

- dažādu profesionālās pilnveides 
kursu, mācību, lekciju apmeklējumi 
(visas kursu un aktivitāšu izmaksas tiek 
segtas no projekta līdzekļiem) dalību 
pasākumos (nometnes, semināri, spor-
ta aktivitātes, kultūras pasākumi);

- ekskursijas uz uzņēmumiem vai 
īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitā-
tes profesijas specifi kas iepazīšanai, lai 

izvēlētos iegūt profesionālo kvalifi kā-
ciju vai apgūt arodu pie amata meis-
tara); 

- iespēja iegūt autovadītāja aplie-
cību, ja tas ir nepieciešams nākotnes 
profesijai vai arī pavērs iespējas labāk 
konkurēt darba tirgū (dalība projektā 
var segt daļu no izdevumiem);

- iesaiste dažādu nevalstisko orga-
nizāciju darbībā pēc tavas izvēles;

- konsultācijas pie speciālistiem 
(karjeras konsultants utml.).

Vienam jaunietim programmas il-
gums var būt no 2 līdz 9 mēnešiem. 

Viss, kas tev jādara, ir jāpiesakās pa 

zemāk norādīto tālruni un atkarībā no 
Tavām vēlmēm tev tiks sastādīta kursu, 
prasmju apguves, informatīvu lekciju 
un pieredzes programma. 

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu 
papildus informāciju,  raksti uz e-pas-
tu dienascentrs@koknese.lv vai zvani 
T.65161740, mob.26525901.

Projekta mērķis ir motivēt un akti-
vizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā 
vai neapgūst arodu (NEET) un veicināt 
šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
NVO vai jauniešu centru darbībā.

Iespēja jauniešiem bez maksas apmeklēt 
kursus un iegūt darba praksi

5. novembrī Iršu pagasta sporta 
hallē norisinājās tradicionālās sacensī-
bas volejbolā „IRŠI 4:4 SEB”. 2010. gadā 
iedibinātā turnīra ikgadējais atbalstītājs 
– kausu, medaļu un balvu gādātājs, ir 
AS SEB banka.

Šogad sacensībās piedalījās 6 ko-
mandas. Vispirms tika izspēlēta „apļa” 
sistēma. Un tad sekoja visaizraujošākās 
un sīvākās izslēgšanas spēles. Rezultātā 
3. vietu ieguva komanda „SKAISTU-
ĻI” (R. Zukuls, V. Laba, R. Bambulis, 
K. Skudra). Finālspēlē mājinieku ko-
manda „IRŠI” (K. Greļs, K. Kučinskis, 
R. Dzenis, A. Vitte) piekāpās komandai 
„JAUNĪBA”. Uzvarētāju kausus saņēma 
brāļi Valts un Toms Benjavi, kā arī Re-
inis Otto un Edgars Glāznieks. Edgars 
un Raimonds Dzenis kā turnīra labākie 

spēlētāji saņēma Iršu sporta halles dā-
vātās balvas. Gandarījuma balva izlozes 
kārtībā tika 4. vietas ieguvējiem – ko-
mandai „DEGRILL” no Vecbebriem.

Paldies sacensību atbalstītājiem - 
AS SEB bankai, Iršu pagasta pārvaldei 
un tiesnešu brigādei par darbu!

Bet 10. decembrī Iršu sporta halle 
svin 7. dzimšanas dienu, kad uzņems 
ielūgtās sieviešu un vīriešu volejbo-
la komandas. Līdzjūtēji aicināti no 
plkst.10:00 skatīt aizraujošas spēles 
augsta līmeņa spēlētāju izpildījumā, jo 
Iršu turnīrā kā dalībnieki ir piedalīju-
šies arī valsts izlases spēlētāji, kā Līva 
Sola, Sandra  Ragozina, Toms Švāns.

 Sacensību galvenā sekretāre   Lība 
Zukule

 Foto Lība Zukule 

Sacensības volejbolā 
„IRŠI 4:4 SEB”
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ZIŅAS NO KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS

2016.GADA OKTOBRĪ  
REĢISTRĒTA 1 LAULĪBA:

Evaņģēliski luteriskā 
draudzē

Ko šodien dziesmā minēt?
Tev, saulīt, mīļākā,
Tik tev šo dienu svinēt.
/J.Jaunsudrabiņš/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ

OKTOBRĪ REĢISTRĒTI  

8 jaundzimušie: Salvis, 
Karolīna, Martins, Dominiks, 
Nikija, Viktorija un Everts, 
Loreta.

Sirsnīgi sveicam 
bērniņu vecākus!

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

…manas sirds baltos sapņus
 mūžīgi sniegi klās.
/R.Blaumanis/
Kokneses Dzimtsarakstu nodaļā 
2016. gada oktobrī reģistrēti 
7 mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

BIRUTA SKRĪVERE (1934.G.)

OLGA DRIŅĶE (1926.G.)

MARIJA KARLSONE (1949.G.)

BROŅISLAVA KRASTIŅA (1938.G.)

ANITA KĻAVIŅA (1944.G.)

VILNIS BĒRZIŅŠ (1960.G.)

ROBERTS PURKALNS (1931.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS
Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
/M.Jansone/
Jūtam līdzi tuviniekiem lielajās 
bēdās, Robertu Purkalnu aizvadot 
Aizsaulē.

Iršu senioru klubiņš „Vālodzīte”

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.
/ Ā.Elksne/

Dziļu līdzjūtību sūtam
Kristīnei Cerbulei
no mātes atvadoties.

Kokneses represēto nodaļa

Savijas gadi kā dvieļi to garumā,
Dzīve svētkus kā linu 
galdautu klāj.
Dari, cik darīdams, 
nepietrūkst darāmā, -
Laimīgs, kurš darbu un 
skaistumu krāj.
/L.Brīdaka/

Sirsnīgi sveicieni 
novembrī dzimušajiem 
jubilāriem:
Ārijai Ūbergai, 
Kārlim Krūmiņam, 
Antoņinai Midegai, 
Jānim Liepiņam

Kokneses novada 
represēto 

nodaļas biedri

Aktuālie kultūras pasākumiAktuālie kultūras pasākumi
15.novembris
plkst.17:00

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Veltījums 
Latvijai” Kokneses Mūzikas skola

15.novembris
plkst.18:00 Latvijas valsts dzimšanas svētku koncerts. Bebru pamatskola

18.novembris
plkst.15:00 Saulrieta sagaidīšana. Svētku koncerts. Likteņdārzs

17.novembris
plkst.17:00

Patriotiska, muzikāla koncertprogramma “PAAUKLĒ, 
SAULĪT, MANU ZEMĪTI...” un Kokneses Goda pilsoņu 

godināšana. Piedalās: aktrise Dina Bitēna-Sirmā un 
komponists Atvars Sirmais. 

Kokneses kultūras nams

17.novembris
plkst.22:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “VĒJA RUNA”. Ieejas maksa: 
5 eiro, pasākuma dienā dārgāk. Biļešu iepriekšpārdošana un 

galdiņu rezervēšana kultūras namā.
Kokneses kultūras nams

17.novembris
plkst.20:00

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai 
veltīts koncerts. Piedalās: Iršu pagasta vidējās paaudzes 

deju kolektīvs “IRŠI”, Kokneses pagasta sieviešu koris 
“ANIMA”, Pērses sākumskolas skolēni.

Iršu klubs

17.novembris
plkst.22:00 Balle. Muzicē: Marika un Druvis. Ieejas maksa: 3 eiro. Iršu klubs

19.novembris
plkst.12:00

Baltinavas teātra “Palādas” izrāde: Danskovīte 
“ONTANS I SĀBRI”. Ieejas maksa: 3 eiro. Biļešu 

iepriekšpārdošana no 26.septembra.
Kokneses kultūras nams

26.novembris 
plkst.18:00

Vidējās paaudzes deju kolektīva “LIEPAVOTS” 30 gadu 
jubilejas pasākums Kokneses kultūras nams

1.decembris 
plkst.19:00

Kokneses amatierteātra izrāde Justīne Kļava “DĀMAS”, 
ieeja 3 EUR, vietu skaits ierobežots Kokneses kultūras nams

2.decembris 
plkst.19:00

Viestura Kairiša spēlfi lma “MELĀNIJAS HRONIKA” pēc 
M.Vanagas romāna “Veļupes krastā” motīviem, ieeja 2 EUR Kokneses kultūras nams

3.decembris
plkst.18:00

THE GROVE. Nepalaidiet garām iespēju padejot! 
Nodarbību vada Agnese Limanāne. Ieeja par ziedojumiem. 

Sīkāka informācija un iepriekš pieteikšanās pa tālruni 
26575499 vai pa e-pastu: ingunazogota@inbox.lv

Koknese, Radošā māja

9.decembris 
plkst. 18:00

LIELĀS EGLES IEDEGŠANA un ķekatnieku disenīte. 
Ierašanās maskās, interesantāko masku īpašniekiem - 

balvas. Spēka vairošanai - Bluķienes skābo kāpostu zupa 
Zaļa tirgus laukums

10.decembris 
plkst.17:00

Novada amatierkolektīvu koncerts “Eņģeļi pār Latviju”  un 
pašdarbnieku balle, spēlē grupa “Nāc dejot!” Kokneses kultūras nams

13.decembris
plkst.19:00

Akustiskā ziemas koncertprogramma “ES PIEDERU TEV 
- TU MAN”. Piedalās: NORMUNDS ZUŠS un VITOLDS 
GORŅEVS - grupa “GALAKTIKA”, INGARS PUNCULIS un 

ZAĻĀ kora meitenes. Ieejas maksa 5 eiro, koncerta dienā 6 
eiro. Biļešu iepriekšpārdošana no 1.novembra.

Kokneses kultūras nams

14.decembris
plkst.14:00

Ziemassvētku egles iedegšana 
pie Iršu pagasta pārvaldes ēkas.

Laukumā pie Iršu 
pagasta pārvaldes

17.decembris
plkst.12:00

Ziemassvētku pasākums Bebru pagasta pensionāriem. 
Muzicēs kapela “Aizezeres muzikanti”. Bebru pamatskola

Līdz 
19.decembrim

Apskatāma ceļojošā izstāde 
“Muminu ģimene no Somijas”.

Kokneses pagasta 
bibliotēkas Bērnu nodaļa

19.decembris
laiks tiks 
precizēts

Ziemassvētku eglīte 
Iršu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem. Iršu klubs

21. decembris 
plkst.17:00

Ziemassvētku eglīte bērniem. Lielo leļļu muzikāla izrāde 
“ZIEMASSVĒTKI PIE KRUSTMĀTES MŪMŪ”. Ieeja brīva. 

Sīkāka informācija pa t. 26574538.
Kokneses kultūras nams

23.decembris
plkst.21:00

GADUMIJAS PASĀKUMS Iršu klubā (balle ar galdiņiem). 
Muzicē: grupa “GINC UN ES”. Biļetes iegādāties un 

galdiņus var rezervēt līdz 20.decembrim. Ieejas biļetes 
cena iepriekš pārdošanā 6 eiro, pasākuma dienā 8 eiro. 

Informācija par pasākumu pie kultūras darba organizatores 
I.Riekstiņas, tālr. 28377943.

Iršu klubs

12.11. plkst. 10:00 Vecmeistaru 
peldēšanas sacensības “Kokneses Ru-
dens”

19.11. plkst. 10:00 “Ielu sacensī-
bas 2017”, NOVUSA turnīrs

21.11. plkst. 18:30 “Koknese 
sporto” 20.pasākums – VOLEJBOLS

26.11. plkst. 9:30 Vidzemes 
jaunatnes čempionāts telpu futbolā 
(2007.g.)

26.11. plkst. 19:00 LČ fl orbolā, 
2.līga, Vidzemes zona, Koknese – 
Pēdu nav

01.12. plkst. 10:00 ANSS reģio-
nālās skolu sacensības basketbolā 
zēniem un meitenēm (2001.g.dz. 

un jaunāki)
05.12. plkst. 18:30 “Koknese 

sporto” 21.pasākums – sporta veids 
tiks paziņots.

10.12. plkst. 9:30 Vidzemes 
jaunatnes čempionāts telpu futbolā 
(2008.g.dz))

12.12. plkst. 10:00 Latvijas pa-
matskolu kauss volejbolā (2001.-
2003.dz.g.) nelicenzētiem spēlētājiem 

17.12. plkst. 16:00 LČ fl orbolā, 
2.līga, Vidzemes zona, Koknese – SK 
Līgatne

19.12. plkst. 18:30 “Koknese 
sporto” 22.pasākums – sporta veids 
tiks paziņots.

5.decembrī pulksten 15 
Kokneses novada Sociālā 

dienesta telpās uz 
Ziemassvētku 

ieskaņas pasākumu 
laipni aicināti Kokneses novada 

politiski represēto 
                               nodaļas biedri. 

Piedalieties 
konkursā un 
laimējiet biļeti 
uz kino!
Ja vēlaties iegūt savā 
īpašumā divas biļetes 
uz jauno Viestura 
Kairiša spēlfi lmu 
„Melānijas hronika”, 
kuru Kokneses 
kultūras namā 
varēs noskatīties 2. 
decembrī pulksten 19, 
jārīkojas sekojoši:

• jādodas uz Kokneses 
pagasta bibliotēku, 

• jāatrod plauktā 
grāmata, pēc kuras 
motīviem uzņemta šī 
fi lma,

• jānolasa bibliotekārei 
paša izvēlēta rindkopa 
un

• jāgaida izlozes 
rezultāti 30. novembrī!

Sporta pasākumi Kokneses 
sporta centrā novembrī un 
decembrī 

Pateicība
No sirds pateicamies 
Kokneses novada politiski 
represēto nodaļai, īpaši Lībai 
Zukulei, par izrādīto cieņas 
apliecinājumu Pēterim 
Zālītim, Likteņdārza draugu 
alejā veltot bruģakmeni ar 
viņa vārdu. 

Zālīšu ģimene
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OLGA KĻAVIŅA
Ticam vai neticam māņiem...
Lido debesīs sniegpārslas balti,
tikpat baltas kā gulbji ir tās,
kad vieglu spārnu vēzieniem klusi
upes Daugavas ūdeņos ielaižas.

Sniegpārslām arī ir vēja spārni,
Sniegpārslām arī ir sava pils,
ko būvē no kristāla graudiem
līdz nāk jauns pavasaris silts.

Atnāk klusi un izkausē sniegus,
tā vietā tur sazied vizbules,
nokrata drēgnumu, aizdzen miegu,
saule zied laukā kā purenes.

Dzīvē kļūstam kā purva gārņi,
ja jau gribas, lai šalko sils,
vai ticam, vai neticam māņiem,
katram jāceļ ir gaismas pils!

Vienmēr gaidās ....
Ir pasaule mainījusies
tā šobrīd nedaudz cita,
pēc krāsaino lapu zelta
nāk baltums, kam elpa sitas.

Baltums tas, kas virmo,
lēnās sniegpārslās lido,
no tām pamazām koki sirmo
gaidot pavasara vizbuļus pirmos!

ĀRIJA ĀRE
***
Uz pelēka akmens
pļavas malā
mana bērnība sēž.
Es klusi, klusi eju klāt,
baidos viņu iztraucēt.
Bet vairāk baidos
to pazaudēt.
Kur viņa sēž,
kad ir nakts,
kad pūces kliedz
un naktsputni skrien?
Es piesēdīšu līdzās
un uzzīmēšu viņu -
margrietiņas ziedu
un košu tauriņu.
Ja bērnība vēlēsies
kādreiz aizlidot,
zīmējums paliks,
pelēko akmeni sildot.

***
Mums visiem Latvija dāvā
Zemi, sauli un debesis.
Dāvā mums dienas, naktis
un zvaigznes, kur sapņiem aizlidot.
Ko varam dāvināt mēs
Latvijai dzimšanas dienā?
Katrs pa ziedam -
Latvija rudenī uzziedēs.
Katrs pa gaismas staram -
Latvija pretim iemirdzēs.
Katrs pa melodijai -
Latvija dziesmās ieskanēs.
Un staros mūsu zemīte
savā dzimšanas dienā -
gaismā, ticībā valodā.
Latvijai sirds ir viena,
savus sirdspukstus
liksim tai klāt,
tie vienos mūs
darbos un svētkos
ar cerību dzīvot laimīgāk.

MAIJA STEPĒNA
***
Mans amoka skrējiens 
ne tuvu nav galā, 
bet man patīk 
tā trakā kalnā rāpšana!
Arvien kāds atrodas, 
kas saķer aiz kājas 
un velk atpakaļ...,
tad lejā slīdēšana 
dažu labu jautrības mirkli sagādā.
Tu nezini, kas tur sagaida... -
purva velns 
akača malā 
ar trejzari rokā
vai svētīgs klusums,
jo visi, par manu lejupslīdi priecīgie, 
kur nebūt bailīgi nozuduši..

***
cik skaista 
man izvērtās šī diena -
iztukšota izgāju,
bagāta pārnācu! 
Nu man no visa ir visa kā!
Es jūtos kā ķēniņš pasakā -
jo man tik daudz ir tev 
un tev, un tev ko dot -
laimes pietiktu mums visiem
un prieka, ka varam kopā būt,
ka sirds vēl jūt, ko tava jūt...

***
Glaudīt, 
solīt,
mānīt,
un rīdīt –
Re!
Jau gatavs valdīt –
bīdīt,
skaldīt… 
un baudīt!

JURIS SILIŅŠ
Kamdēļ tu caur manu rudens dārzu
Vēl aizvien ar skumjām kopā ej,
Vai tad jaunai dēkai pietrūkst krāsu,
Vai iet laime garām dvēselei?

Debess mala vienaldzībā tīta,
Tumst kā nakts, bez rīta atstāt 
draud, - 
Mūsu mīla dubļos izvārtīta
Ezermalas ūdensrozēs raud.

Man uz vaiga pirmā sniega pārsla
Kūstot līdzīga kļūst asarai,
Viņa jums par manu kaunu stāsta:
Ziedonim un tavai Vasarai.

Tavā viltībā es spēku rodu
Savas acis tavām garām vērst.
Savu godu sargeņģelim dodu,
Gribu es pie viņa sapņos sērst.

Un kad atkal silto vēju šūpās
Dvēselē man glezni ziedi plauks,
Viņu vaigu zīdi manām lūpām,
Tavas nolakotās aizmirst ļaus…

ANITA LIEPIŅA
Sardzē
Tik milzīga atbildība:
Vārdi kā jaunkareivji no pēdējā 
iesaukuma
Nedroši žņauga rokās 
līdzpaņemto satraukumu.
Bet tev kā virsniekam jāatrod 
katram vieta,
Kur modrībā sardzē stāvēt,
kalpojot savam un Tēvijas 
godam.
Pretī svešjūtu teroram 
bargam.
Bez plāna, bez 
virsuzdevumiem,
biežiem sakaru pārrāvumiem,
Ar iedzimtu stratēģiju
un sentēvu asiņu mantoto
taktikas tālredzību.

Vārda nojausma
Tu mietpilsonim manī
Izrāvi no rokām mietu
Un iecēli par pilsoni,
Lai liecināt ietu,
Ka pastāv kas vairāk par 
zināšanu,
Kas tālāk par redzēšanu,
Kas augstāk par sajušanu.
Daudz dziļāk par izprašanu
Vērtēju nojaušanu, ka
Bezgalība un Mūžība pastāv.
Un, ka Mīlestībai ir Vārds.
Es dzīvā ticībā apliecinu:
Iesākumā bija Vārds.

Vienas mūžības pietiks...
Viena mūža man bija par maz,
Lai Tev izdziedāt savu sirdi,
Kas kā pāri plūstoša upe, -
Krastam nespējot aizturēt 
mirkļus.
Viena mūža tev bija par maz
Ienirt dvēseles dzīlēs manās,
Iepazīt pērli, kas apslēpta 
mirdz,-
Reti tās mirdzumam pērlene  
vaļā.
Dziļas vienatnes brīžos tā aug,
Rētas slēpjot, gūtas kas jūrā.
Viena mūža mums bija par 
maz
Vārdos atplaiksnīt atklāti 
tuviem,
Vienam otru nolasīt acīs.

Tikai sajust, nojaust un prast
Kliedēt bažas, manot slēptas 
asaras ritam,
Nelaikā lieku nepasacīt,
Būt vienmēr līdzās un 
stipram...
Viena mūža mums bija par 
maz.
Vienas Mūžības pietiks.

23. novembrī no pulksten 14 līdz 1623. novembrī no pulksten 14 līdz 16
Kokneses kultūras namā radošā darbnīcaKokneses kultūras namā radošā darbnīca

„Piparkūku apgleznošana”„Piparkūku apgleznošana”
Aktivitātes notiek sadarbībā ar Kokneses senioru 

klubiņu „Pīlādzītis”, SIA „Ķeipenieši” un 
Kokneses kultūras namu. 

Dalības maksa 1.50 EUR.

Apmeklētājiem ir iespēja izkrāsot Somijas 
institūta darbinieku sagatavotos zīmējumus, bet 
uzzīmējot Muminus vai uzrakstot dzejoli, 
stāstiņu ir iespējams nopelnīt saldas un 
praktiskas balviņas no bibliotēkas.

Ja vēlaties kopā ar klasi vai grupiņu aplūkot izstādi un uzzināt 
vairāk par Muminiem bibliotekārajā stundā, tad piesakieties 

klātienē, pa tel. 26309980 vai e-pastu: bibliotēkas@koknese.lv

Izstādi ir veidojis Somijas institūts Igaunijā sadarbībā 
ar trollīšu autortiesību turētāju "Moomin Characters", 
izdevniecībām "Schildts & Sderstrm" un "Egmont".

No 7.novembra - 
19.decembrim

Kokneses pagasta 
bibliotēkas

Bērnu nodaļā

apskatāma ceļojošā 
izstāde

"Muminu ģimene 
no Somijas"

24.novembrī plkst. 11.00
Kokneses pagasta bibliotēkā 

saruna par tēmu
"Veselības saglabāšana šajā 

ķimizētajā, stresainajā, pārveidotās 
pārtikas un tehnosmoga laikmetā"

* Cilvēka dzīves mērķi, veselība kā garants to 
sasniegšanai
*LĪDZSVARS cilvēka organismā, kā to panākt
* Saslimšanas iemesli, vienkārši veselības 
stāvokļa testi
* Veselības saglabāšanas koncepcija: padzirdīt, 
lieko, kaitīgo ārā un veselīgo, labo iekšā! Kā to 
izdarīt?
* Pareiza uztura ieteiktumi dažādās vecuma 
grupās
* Mājas aptieciņa no dabīgām vielām
*Biorezonanses veselības stāvokļa izmeklējuma 
demonstrējums.

Sarunu vada - bioloģe, nutricioloģe - 
suplementoloģe (speciāliste veselības 
sakārtošanā ar DABĪGO), biorezonanses 
veselības pārbaudes kabineta vadītāja 
Rita Ašmane.

Lūgums ņemt sava dzeramā ūdens 1,5l pudeli!
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Attīstības nodaļas durvis 
atvērtas visiem

Vai biznesa konkurss ir jūsu nodaļas 
lolojums?

Māra: Tā bija izpilddirektora Ilmā-
ra Klauža ideja. Biznesa ideju konkurss 
„Esi uzņēmējs!” norisinās trešo gadu 
ar mērķi motivēt vietējos iedzīvotājus 
uzsākt vai turpināt uzņēmējdarbību 
Koknesē. Konkursantiem savas idejas 
prezentēšana nav jāuztver kā eksā-
mens, vienkārši ar šo vērtēšanas proce-
su cilvēkam liekam saprast, kas viņam 
vēl ir jāuzlabo, kas nepieciešams, kāda 
šī ideja ir no citu skatu punkta.  Pozitī-
vi, ka ideja tiek pārrunāta, varbūt tā var 
pavērsties uz citu pusi. Finansējums 
iedod pārliecību, ka cilvēks var kaut ko 
sasniegt, un ar šo palīdzību doties tālāk. 

Marta:  Konkurss iedod grūdienu, 
turpinājums ir atkarīgs no paša, no tā, 
kāda ir vēlme reāli darboties.

Māra: No pieciem konkursantiem, 
kuri pēdējos divos konkursos ieguva 
naudas balvas, šobrīd četri ir aktīvi. 

Bet, ja jūs piedalītos konkursā, kāda 
būtu jūsu ideja?

Marta: Es vēl taustos, bet tās do-
mas esmu palaidusi Visumā, lai vēl tur 
padzīvojas. Man liekas, ka līdz uzņē-
mējdarbībai ir jāizaug: daudz jāmācās, 
daudz jāzina. Tas nenozīmē, ka pabei-
dzot augstskolu nevar radīt uzņēmēj-
darbību, bet jābūt pieredzes bagāžai, 
pagaidām es to krāju. Tā kā dzīvē viss ir 
iespējams, varbūt kādreiz man būs sava 

biznesa ideja!
Māra: Es arī esmu šo to padomā-

jusi, man ir kur izvērsties, bet piekrītu 
Martai. Mums ar vīru ir vēl jānoķer tā 
ideja. Nākotnē man ir idilliska vīzija, ka 
mēs varētu darboties savā lauku saim-
niecībā. Būt miera oāzē, kur apkārt 
lauki un meži un tomēr būt saistīti ar 
pārējo pasauli. 

Marta: Manuprāt, arvien vairāk 
cilvēku biznesa idejās grib redzēt stās-
tu – cilvēki vairs nepērk tikai lietu, bet 
stāstu par to. Viņi pērk sajūtu, emociju, 
kā tā lieta liek viņiem justies. Anta Ku-
čere ir labs piemērs, jo viņa ir atvērta – 
un ja tev ir avots, ko dot citiem, cilvēki 
nāks pie tevis. Ļoti svarīgs, piemēram, 
ir iesaiņojums, izskats, kas piesaista acu 
skatienu. 

Attīstības nodaļas durvis ir atvērtas 
visiem, kuri nāk pēc padoma?

Māra: Mēs noteikti gribam, lai cil-
vēki aktivizējas, lai nāk ar savām ide-
jām. Mēs varam sniegt informāciju, kur 
un kādos projektos savu ideju īstenot 
vai pie kā vērsties, lai uzzinātu vairāk 
par konkrētām ES fondu vai valsts fi -
nansējuma programmām. 

Ar piederības sajūtu 
Latvijai

Kā savās ģimenēs svinat Latvijas 
valsts svētkus? Vai jums ir savas tradīci-
jas citu svētku svinēšanā?

Marta: Valsts svētkos par tradīciju 
ir kļuvis kopā ar ģimeni, vīra vecākiem 
un tuvākiem draugiem braukt uz Ērgļu 
kultūras namu, kur ir svētku koncerts 

un balle. Apmeklējam arī citus svētku 
pasākumus un koncertus. Uz visiem 
svētkiem mums ir izveidojušās savas 
tradīcijas. Piemēram, Jāņos, kurus pa-
rasti svinam manā dzimtajā pusē, pa 
dienu puiši brauc pēc meijām, kalmēm, 
gatavo ugunskura vietu, meitenes rotā 
sētu, iet pļavā pīt vainagus un cep pī-
rāgus. Manam vīram tas bija  pārstei-
gums – šādu tradīciju ievērošana ik 
gadu. Omīte un mēs, pārējās dzimtas 
sievietes, Līgo vakarā tērpjamies tau-
tastērpos, vai tautiskā stila apģērbā. Šo 
tradīciju ar latvisko līgošanu es gribētu 
nodot saviem bērniem. Savukārt Liel-
dienās no rīta pirms saullēkta kopā ar 
mammu un māsu ejam uz tuvāko avo-
tu mazgāt muti, lai visu gadu būtu ve-
selas un skaistas. Jau vairākus gadus to 
darām un noteikti turpināsim! 

Tradīcijas ir nepieciešamas, lai mēs 
apjaustu piederības sajūtu Latvijai, tās 
dod kopības un ģimenes sajūtu. Arī 
šajos Latvijas svētkos būsim kopā un  
brauksim  uz RAXTU RAXTI “Latvijas 
svētku lielkoncertu” Ķīpsalā. 

Vēl mums ir tradīcija, ka mēs visi 
četratā: mamma, tētis un mēs ar māsu 
braucam Ziemassvētkos uz Cesvaines 
baznīcas koncertu.  Pateicoties Ritvara 
ģimenei un viņa dzimtai mums ir  jau-
na tradīcija - otrajā vai trešajā adventē 
mēs braucam uz mežu rotāt eglīti meža 
zvēriem, kā arī vāram zupu uz uguns-
kura. Esam liela ģimene, tamdēļ ļoti 
svarīgi Ziemassvētkos visiem ir sanākt 
kopā, parunāt, pasmieties,  smieties 
daudz, tas ārstē un satuvina! Protams, 
vēl joprojām ir svarīgi sameklēt skais-
tāko eglīti, kuru tagad, jau vairākus ga-
dus, meklējam kopā ar vīru. 

Manuprāt, latvieši nedrīkst aiz-
mirst par savām tradīcijām, nevis ņemt 
no citām tautām, bet smelties no sava 
pūra, ko mums novēlējuši senči. Tra-
dīcijas ir jāveido un jākopj, lai ikdienas 
steigā nepazaudētu  saikni ar saviem 
mīļajiem – ģimeni un draugiem.

Vienmēr ar māsu esam radinātas 
pie darba. Bērnībā tie bija lielie kartu-
peļu, biešu lauki kas jāravē, siena pļava, 
kurā jāiet, gotiņas jādzen ganos, vistas 
jāvaktē, malkas kraušanas talkas, ogu 

lasīšana ne tikai sev, bet arī pie kaimi-
ņiem - vienmēr kāds darbiņš. Tad tu 
zini, ko nozīmē darbs,   cik svarīga ir 
pacietība, jo nekas viegli nenāk, jāprot 
novērtēt, ko esi ieguvis un sasniedzis. 
Par to esmu pateicīga vecākiem, kas 
man to iemācīja.  Arī tagad vecākiem 
ir saimniecība, kurā, kad vien varam, 
cenšamies palīdzēt. Saimniekot laukos 
nav   viegli, bet tas ir tas patriotisms, 
tas, ko tu dari priekš savas dzimtas, ģi-
menes, Latvijas, savas zemes. Izaudzēt 
savu kartupeli, burkānu, ābolu, ķiplo-
ku, kad ir savs piens un siers,  un ja vēl 
kaimiņiem tas nāk par labu - tas taču ir 
tikai apsveicami. Apbrīnoju vecāku un 
vecvecāku entuziasmu palikt laukos, 
strādāt, cīnīties, domāt par attīstību un 
pilnveidi.

Mēs esam maza tauta ar lielu sirdi
Māra: Latvijas valsts dzimšanas 

dienas laikā man parasti ar kori jādzied 
kādā koncertā,  šogad šo svētku sajūtu 
baudīšu Iršos. Mana ģimene nav liela. 
18.novembrī mēs parasti sarīkojam 
svētku pusdienas. Svētku nedēļā pie 
apģērba nēsāju sarkanbaltsarkanu len-
tīti, arī tas rada piederības sajūtu Latvi-
jai. Jā, mēs esam maza tauta, bet sirdis 
mums ir lielas! Bet vismīļākie man ir 
Ziemassvētki, to gaidīšanas laiks ir pie-
pildīts ar sveču gaismu, Ziemassvētku 
melodijām, tikai šim laikam raksturī-
gām smaržām, domām par mīļajiem 
un to, kā viņus iepriecināt, lai visiem 
sirdī piedzimtu svētku sajūta. Tas ir 
tāds apcerīgs pārdomu laiks, kad pa-
teikties Dievam par visu, kas ir piedzī-
vots un kas ir dots. Viss šis svētku gaidī-
šanas laiks piepildīts ar tādu neparastu 
svētuma sajūtu. Ar draugiem mums 
ir tradīcija - satikties ap Ziemassvēt-
ku laiku un pavadīt laiku sarunās un 
smieklos, kopīgi gatavojot svētku vaka-
riņas, spēlējot dažādas spēles, izbaudot 
kopā būšanas prieku. Bērnu pulciņš 
mūsu lokā kļuvis lielāks, tāpēc viens no 
mums pārģērbjas par rūķi, kas visiem 
izdala zem eglītes noliktās dāvanas. 
Dziedam Ziemassvētku dziesmas, katrs 
sniedzam savu priekšnesumu, izejam 
laukā un ar iedegtām brīnumsvecītēm 
zīmējam katrs savu ciparu jaunā gada 

skaitlī, un es to iemūžinu fotogrāfi jās. 
Katru gadu es cenšos sameklēt kādu 
svētku pasākumu, izrādi vai koncertu 
baznīcā, ko apmeklēju ar vīru, ģimeni 
vai draugiem. Vēl man patīk decembrī 
pabūt Vecrīgā laikā, kad tur ir Ziemas-
svētku tirdziņi un valda tāda īpaši ro-
mantiska un brīnumaina atmosfēra. Ik 
gadu mēs ar ģimeni apmeklējam kādu 
Ziemassvētku tirdziņu ārpus Latvijas, 
tā jau kļūst par tradīciju. Varu ieteikt 
aizbraukt uz Tallinu decembrī un pa-
staigāt pa idillisko vecpilsētu, tā sajūta 
ir vienkārši neaprakstāma!  

Vai jums ir kāds dzīves moto vai vē-
lējums, kuru veltīt mūsu lasītājiem?

Marta: Būt atvērtiem idejām un vi-
sam, ko dzīve piedāvā. Jo ne velti kaut 
kas pie tevis kaut kādā veidā atnāk – 
jauns darbs, kāds cilvēks, kāds negai-
dīts pasākums, lai  kaut ko tev iemācītu, 
varbūt tas ir kāds jauns pagrieziena 
punkts, kas jāpieņem. Ja es tik daudzas 
reizes neteiktu jā, es neko nebūtu sa-
sniegusi un šeit nebūtu, nestrādātu. Ir 
jāņem tās iespējas, ko dzīve dod, jo tev 
tiek dots tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. 

Māra: Domāju, ka cilvēkam jābūt 
tādam, kādu viņš grib redzēt pasauli. 
Jā, mums katram dzīvē gadās problē-
mas, bet ir jāsaprot, ka tās ir dotas, lai 
mēs mācītos no tām, gūtu pieredzi un 
ietu tālāk, saglabājot prieku par pasauli, 
jo tā ir tik brīnumaina. Mans vēlējums 
būtu – ikvienu dienu pavadīt ar prieka 
sajūtu sirdī, neļaut nekam un nevienam 
to aptumšot, neturēt sevī negācijas un 
dusmas, jo tās tikai sagandē visu un 
nedod nekā laba. Tas ir ļoti svarīgi, jo 
ikdienā, arī manā darbā, gadās iemesli 
pārdzīvojumiem, bet ir svarīgi saglabāt 
sevī iekšējo mieru un harmoniju, tas 
nav viegli, bet tas ir izdarāms. Un tad 
tu ej pa dzīvi ar smaidu, ar saviļņojumu 
sirdī, ar apziņu, ka viss taču ir kārtībā. 
Es dziļi ticu tam, ka tas, ko mēs dodam 
citiem un pasaulei, atgriežas pie mums 
atpakaļ tūkstoškārtīgi. 

Marta: Es arī novēlu cilvēkiem ne-
turēties pie sliktiem vārdiem, aizvaino-
jumiem, jo tie tikai saēd dvēseli. Tiekot 
tam pāri, cilvēks ir laimīgs un iekšēji 
staro. Dzīvosim gudri un laimīgi!

Projekts – dzīvot ar prieka sajūtu sirdī!

Saule, ūdens un prieks – Martas sabiedrotie!

Mārai ir tik daudz degsmes, cik ziedošajam pavasarim!
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Labas pārvaldības princips pa-
redz, ka valsts un pašvaldības ies-
tādes rīcībai ir jāveicina privātper-
sonas tiesības un tiesiskās intereses. 
Veids, kā panākt šādu rīcību, ir 
godprātīgi pildīt savus pienākumus, 
t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos 
termiņos izskatīt cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, 
ka cilvēkam arī pašam jābūt go-

dīgam un apzinīgam, piemēram, 
sniedzot pilnīgu un patiesu infor-
māciju iestādei. Privātpersonai jā-
apzinās, ka valsts pārvalde kalpo 
visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav 
pieļaujama valsts pārvaldes resursu 
nelietderīga tērēšana, piemēram, 
vairākkārtīgi vēršoties iestādē par 
vienu un to pašu jautājumu, ja at-
bilde uz to jau ir sniegta.

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
Esi godprātīgs!

4.novembrī Kokneses novada dome 

rīkoja informatīvu semināru par biz-

nesa attīstības iespējām un ES fondu 

apguvi. 

Marta Utāne,

Kokneses novada domes  

Attīstības nodaļas

Projektu vadītāja

Seminārā piedalījās vairāk kā 
piecdesmit interesenti – gan uzņē-
mumu un zemnieku saimniecību 
pārstāvji, gan Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolas vecāko klašu skolē-
ni, kam bija noderīgi uzzināt infor-
māciju par biznesa uzsākšanas un 
finansējuma piesaistes iespējām. 

Seminārā informāciju sniedza 
Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūras pārstāve Linda Grīnfelde, 
Jēkabpils Biznesa inkubatora vadī-

tāja Jolanta Šūmakere. Par Zemga-
les Uzņēmējdarbības centra aktua-
litātēm pastāstīja centra vadītāja 
Mairita Pauliņa, Attīstības finanšu 
institūcijas ALTUM atbalsta iespē-
jām uzņēmējdarbības attīstībai Mā-
rīte Lazdiņa, par LEADER projektu 
sagatavošanu Biedrības “Aizkraules 
partnerība” administratīvā vadītāja 
Alda Paura  un ES finansējuma pie-
saistes iespējām Lauku atbalsta die-
nesta administrētajos pasākumus 
Lielrīgas reģionālās lauksaimniecī-
bas pārvaldes Lauksaimniecības un 
lauku attīstības daļas vadītājas viet-
niece Jana Krūmiņa. 

Paldies visiem, kuri izrādīja in-
teresi un piedalījās pasākumā. Prie-
cāsimies par iedzīvotāju atsaucību 
un apmeklētību arī citos rīkotajos 
pasākumos!

Informatīvā seminārā 
tiekas uzņēmēji un 
Kokneses jaunieši

Lieli un mazi Helovīna jeb Visu svēto dienas priekšvakara 

svinētāji 31. oktobra pēcpusdienā tika aicināti uz Kokne-

ses pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļu pārbaudīt, trenēt 

un pat apgūt savas mānīšanās, izlikšanās un novēroša-

nas spējas, spēlējot psiholoģisku lomu spēli “Monstri 

pilsētā” jeb tautā labāk zināmo detektīvspēli “Mafi ja”.

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļas vecākā bibliotekāre

Uz spēli saradās lieli un mazi maskoti spēlētāji. 
Viņi iepazinās ar spēles noteikumiem un divu stun-
du garumā izspēlēja piecas spraigas partijas, kurās 
emociju, azarta un smieklu netrūka. Spēle ļoti ātri 
ieveda azartā, iespējams tas bija tikai Helovīnu va-
kara ietekmē, bet gandrīz visi spēlētāji gribēja būt 
maniaki vai mafi jas monstri, pat “noslepkavotie” 
jeb izbalsotie spēlētāji “kapsētā “nevarēja nosēdēt 
mierīgi un juta līdzi savai komandai. Jāsaka gan ka 
visās partijās uzvarēja labie jeb mierīgo iedzīvotāju 
komandas.

Ja nebiji klāt un nespēlēji, tad seko līdzi notiku-
miem bibliotēkā ( facebook, twitter, Kokneses mājas 
lapa) un uzzini pirmais, kad nākošreiz spēlēsim šo 
vai kādu tikpat aizraujošu spēli! Uz tikšanos biblio-
tēkā!

Helovīna vakarā 
spēle „Monstri 
pilsētā”


