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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Lai rudens zeltī mūsu darbus un ieceres!

Esiet sveicināti gada viszeltainā-
kajā laikā, kad visskaistākās kļavu 
lapas kļūst par rudens vēstulēm Pēr-
ses ūdenī. Arī Kokneses parku un 
pils mūrus, kuros rudens saule savus 
starus auž, dabas baudītāji steidz ie-
mūžināt fotogrāfi jās, jo nekur citur 
pasaulē nav tik skaists rudens kā 
Latvijā. Mums visiem pieder šī ne-
atkārtojamā dabas glezna, par kuru 
priecāties ik gadu no jauna. 

Kā rudens klētī apcirkņi piepildās 
ar ražu, Kokneses novada pašvaldī-
bā šis rudens bagāts ar paveiktajiem 
darbiem un apstiprinātiem projek-
tiem. 

Lai novada iedzīvotāji varētu ēr-
tāk izmantot vairāku valsts iestāžu 
pakalpojumus, ar 1. oktobri Kokne-
ses pagasta bibliotēkā sācis darbo-
ties Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs. 

Novada jauniešiem noteikti visla-
bākā ziņa ir tā, ka nākamgad pavasa-
rī Koknesē tiks izbūvēts jauns skeit-
parks. Savukārt Bebru pagastā jaunu 
veidolu ar logu un jumta nomaiņu 
iegūs Biškopības vēstures muzeja 
ēka, kā arī tiks izveidota interaktīva 
muzeja ekspozīcija par biškopības 
senajām tradīcijām.

Kokneses novada vizītkarte un 
apliecinājums kopīgajam darbam 
ir arvien vairāk sakārtotās ielas, re-
novētās iestādes un daudzdzīvokļu 
nami. Protams, vienmēr būs kāds 
skeptiķis, kurš iebildīs, ka izdarīts 
par maz, bet tie, kas mūsu pusē cie-
mojas pēc ilgāka laika uzreiz pama-
na un atzinīgi novērtē paveikto. 

Arī šajā pašvaldības izdevuma 
numurā stāstām par notikumiem 
novada kultūras un sporta dzīvē, pa-
sākumiem izglītības iestādēs. Paldies 
visiem čaklajiem rakstu autoriem, 
kuri ne tikai šos pasākumus organi-
zē, bet arī uzraksta, lai par tiem uzzi-
nātu daudzi citi, jo mēs visi kopā vei-
dojam sava novada stāstu. Man pašai 
bija liels prieks viesoties Elmāra un 
Gintas Stāmuru izlolotajā aveņu val-
stībā un par to pastāstīt arī jums.

Oktobris ir laiks, kad esam aici-
nāti pieteikt darbīgos novadniekus 
Kokneses novada domes apbalvoju-
mu piešķiršanai. Kā rudens apzeltī 
kokus, lai mūsu paldies sasilda labo 
darbu veicējus. 

Tik krāsains kā zeltaino kļavu 
atspulgs Pērses spogulī, lai ir mūsu 
rudens!

Sarmīte Rode

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri vei-

cinājuši Kokneses novada attīstī-

bu, izaugsmi un atpazīstamību, 

novada dome aicina iedzīvotājus 

pieteikt pretendentus apbalvo-

jumu saņemšanai. Apbalvojumi 

tiks pasniegti Valsts svētku svi-

nīgajā pasākumā 16. novembrī 

Kokneses kultūras namā. 

Kokneses novada iedzīvotāji līdz 

2019. gada 1. novembrim pulk-

sten 15 Kokneses novada domē 

aicināti iesniegt iesniegumus 

šādu apbalvojumu piešķiršanai: 

"Kokneses novada Goda pilso-

nis", "Gada koknesietis", "Gada 

bebrēnietis", "Gada iršēnietis".

Kokneses novada domes 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 

nodaļa

Atgādinām, ka ar 2018. gada 25. ap-
rīlī pieņemto "Kokneses novada domes 
apbalvojumu dibināšanas nolikumu" ir 
mainījusies pretendentu izvirzīšanas un 
apbalvojumu piešķiršanas kārtība.

Apbalvojums – goda nosaukums 
"Kokneses novada Goda pilsonis" ir 
augstākais Kokneses novada domes 
apbalvojums, ko piešķir fi ziskām perso-
nām par sevišķiem nopelniem Kokneses 
novada labā, kas var izpausties valsts, 
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, iz-
glītības, zinātnes vai saimnieciskajā un 
citā darbā, kuras ar lieliem panākumiem 
strādājušas Kokneses novadā, sniegušas 
sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada 
attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma 
apzināšanā, veicinājušas novada izaugs-
mi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju 

labklājību, kuru darbu var novērtēt kā 
"mūža ieguldījumu". Šo apbalvojumu 
var piešķirt arī augstām Latvijas un 
ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī 
sadraudzības pilsētu pārstāvjiem, citu 
novadu pārstāvjiem un to piešķir vienu 
reizi gadā vienai personai. Izņēmumu 
gadījumā Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misija var lemt par apbalvojuma piešķir-
šanu divām personām vienu reizi gadā.

Apbalvojums "Gada koknesietis", 
"Gada bebrēnietis" un "Gada iršēnietis" 
ir balva, ko piešķir fi ziskām personām, 
kuras veikušas nozīmīgu ieguldījumu 
pagasta attīstībā un piešķirams ne vairāk 
kā 3 personām gadā (no katra pagasta 
viena persona). 

Lai izvirzītu kandidātus apbalvoša-
nai, iesniedzējiem ir jāaizpilda iesniegu-
ma veidlapa, kuru var saņemt Kokneses 
novada domes kancelejā vai pašvaldī-
bas mājas lapā www.koknese.lv. Iesnie-
gumā ir jānorāda apbalvošanai pieteik-
tās fi ziskās personas vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, 
ieņemamais amats vai nodarbošanās, 
tālrunis, vispusīgs nopelnu apraksts un 
informācija par kandidāta iesniedzēju. 
Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai 
var iesniegt Kokneses novada domes 
vismaz trīs deputāti, valsts un pašval-
dības iestāžu vadītāji, sabiedrisko orga-
nizāciju pārstāvji, juridiskas personas 
vai ne mazāk kā 15 pilngadīgas fi ziskas 
personas (atšifrējot parakstu, norādot 
personas dzimšanas datus, dzīvesvietas 
adresi un kontakttālruni). 

Pateiksim paldies mūsu novadnie-
kiem par ieguldījumu un sirds darbu 
Kokneses novada izaugsmē!

Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts 
iestāžu pakalpojumus, Kokneses nova-
da iedzīvotājiem vairs nevajadzēs do-
ties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos 
varēs saņemt Valsts   un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Koknesē, 1905.gada ielā   7, Kokneses 
pagasta bibliotēkas telpās. 

Sākot ar 1. oktobri, Valsts un pašval-
dības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Koknesē var saņemt Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras, Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras, Lauksaimniecības datu cen-
tra, Valsts Darba inspekcijas un Valsts 
zemes dienesta noteiktos pakalpojumus. 

Valsts un pašvaldību klientu 

apkalpošanas centrā var:

• pieteikt noteiktus Valsts ieņēmu-
mu dienesta un Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras pakalpojumus;

• saņemt konsultācijas par 7 valsts 
iestāžu e-pakalpojumiem un praktis-
ku palīdzību darbā ar datoru, interne-
tu un eID viedkartes lasītāju e-pakal-
pojumu izmantošanai;

• saņemt citu informāciju un pa-
domus  par valsts iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Klientiem, kuri  vēlēsies saņemt 

valsts iestāžu pakalpojumus, 

dodoties uz vienoto klientu 

apkalpošanas centru, līdzi 

jāņem:

• pase vai personas apliecība (eID); 
• ja plāno izmantot e-pakalpoju-

mus – personas apliecība (eID), kurā 
ir aktivizēts e-paraksts; 

• atsevišķu e-pakalpojumu sa-

ņemšanai – internetbankas pieejas 
kodi. 

Valsts un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas centrs 

atrodas Kokneses pagasta 

bibliotēkas telpās

Adrese: 1905.gada ielā  7, Kokne-
sē, Kokneses pagastā, Kokneses nova-
dā, LV-5113, E-pasts: koknese@pakal-
pojumucentri.lv, Tālrunis: 66954901 

Klientu apkalpošanas centra 

darba laiks:

Pirmdien 9.00 - 17.00 
Otrdien 9.00 – 17.00 
Trešdien 9.00 - 17.00 
Ceturtdien 9.00 - 17.00 
Piektdien 9.00 - 17.00 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija Kokneses vienotā 
klientu apkalpošanas centra izveidei 
un darbības nodrošināšanai 2019. 
gadā piešķīrusi 9 940,00 euro valsts 
budžeta dotāciju. Koknese novada 
domes līdzfi nansējums šī projekta 
īstenošanai ir 4 260,00 euro. Dotācija 
izlietota, lai uzlabotu telpu estētisko 
izskatu un   iegādātos nepieciešamo 
aprīkojumu   klientu apkalpošanas 
centra darbības nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja: 
Anda Mikāla, Kokneses novada 

domes Attīstības nodaļas vadītāja 

Koknesē darbu sācis 
Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 
apkalpošanas centrs

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamiem 
valsts pakalpojumiem

www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Aicinām pieteikt pretendentus 
Kokneses novada domes 
apbalvojumiem

Bibliotekāre Ingrīda Grūbe un domes priekšsēdētājs Dainis Vingris centra 
atklāšanas dienā.
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1. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada izglītības ies-
tāžu darbu (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv)

2.1. Pieņemt zināšanai infor-
māciju par Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas darbu (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv)

2.2. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par Bebru pamatskolas darbu 
(informācija mājaslapā www.kok-
nese.lv)

2.3. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par Pērses sākumskolas darbu 
(informācija mājaslapā www.kok-
nese.lv)

2.4.Pieņemt zināšanai informā-
ciju par Kokneses pamatskolas - at-
tīstības centra darbu (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv)

3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses Mūzikas skolas dar-
bu (informācija mājaslapā www.
koknese.lv)

4.1.Pieņemt zināšanai informā-
ciju par pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Gundega” darbu (informāci-
ja mājaslapā www.koknese.lv)

4.2. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Bitīte” darbu (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv)

5.1. Apstiprināt Grozījumus ar 
Kokneses novada domes 2018.gada 
26.septembra lēmumu Nr.7.1.2. 
apstiprinātajā “PĒRSES SĀKUM-
SKOLAS NOLIKUMĀ” (informāci-
ja mājaslapā www.koknese.lv)

5.2. Grozījumi “PĒRSES SĀ-

KUMSKOLAS NOLIKUMĀ”, stājas 
spēkā ar 2019.gada 1.oktobri. 

6.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļas Nolikumu (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv)

6.2. Nolikums stājas spēkā ar 
2019.gada 1.oktobri

7.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām un pirmsskolas izglītības 
iestādēm, valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksām 2019.gada sep-
tembra-decembra mēnešiem (in-
formācija mājaslapā www.koknese.
lv)

7.2. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada interešu izglītības 
programmu pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
2019.gada septembra-decembra 
mēnešiem (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv)

7.3. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali Kokneses pamatskolas - at-
tīstības centra internātskolu prog-
rammu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām un uzturē-
šanas izdevumiem 2019.gada sep-
tembra - decembra mēnešiem (in-
formācija mājaslapā www.koknese.
lv)

7.4. Atbalstīt naudas līdzekļu 
piešķiršanu no pašvaldības budže-
ta mācību procesa nodrošināšanai 
Kokneses novada izglītības iestā-
dēs (informācija mājaslapā www.

koknese.lv)
8. Apstiprināt Kokneses novada 

domes saistošos noteikumus Nr.6 
/2019 “Par grozījumiem 2019.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1/ 2019 “Par Kokneses novada 
pašvaldības budžetiem 2019.ga-
dam” (informācija mājaslapā www.
koknese.lv)

9. No 2020.gada budžeta līdzek-
ļiem papildus piešķirt 2445,00 (divi 
tūkstoši četri simti četrdesmit pie-
cus euro) Bebru pagasta pārvaldei, 
būvprojekta ”Virszemes nokrišņu 
un jumta noteces ūdeņu savākša-
na un novadīšana Vecbebru ciemā, 
Bebru pagastā, Kokneses novadā” 
izstrādei.

10. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt 3432,92 euro 
(ar PVN 21%) Ģimenes atbalsta 
centram “Dzeguzīte” telpu pielā-
gošanai Pieaugušo sociālās aprūpes 
nodaļas klientu vajadzībām.

11.1. Ar 2019.gada 30. septembri 
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas amatu sarakstā svītrot vie-
nu amata vietu “Tūrisma informā-
cijas konsultants”.

11.2. Ar 2019. gada 1. oktobri 
izdarīt grozījumus Tūrisma un sa-
biedrisko attiecību nodaļas amatu 
sarakstā, papildinot to ar amatu 
– nodaļas vadītāja vietnieks, vie-
na slodze, darba alga 1000,00 euro 
(viens tūkstotis euro) mēnesī.

12.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.7/2018 “Par decentralizēto ka-

nalizācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtību Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā” 
(informācija mājaslapā www.kok-
nese.lv)

12.2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas Kokneses novada domes 
izdevumā „ Kokneses Novada Vēs-
tis”. 

13. Tā kā pašvaldības budžetā 
līdzekļi šādam pasākumam nav 
ieplānoti, nepiešķirt finanšu lī-
dzekļus, lai daļēji segtu biedrības 
“Latvijai” Reģ.Nr.40008276937 
zaudējumus, kas radušies organizē-
jot koncertu “Saule. Pērkons. Dau-
gava” 2019.gada gada 24.augustā 
Likteņdārzā, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

14.1. Reorganizēt Kokneses no-
vada domes “Ģimenes atbalsta cen-
tra “Dzeguzīte”, likvidējot struk-
tūrvienību “Jauniešu māja” ar 2019.
gada 30.septembri.

14.2. Apstiprināt Grozījumus ar 
Kokneses novada domes 2017.gada 
29.marta lēmumu Nr.10.3 (proto-
kols Nr. 4) apstiprinātajā KOKNE-
SES NOVADA DOMES ĢIMENES 
ATBALSTA CENTRA ”DZEGU-
ZĪTE” NOLIKUMĀ” (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv)

14.3. Grozījumi KOKNESES 
NOVADA DOMES ĢIMENES AT-
BALSTA CENTRA ”DZEGUZĪTE” 
NOLIKUMĀ” stājas spēkā ar 2019.
gada 1.oktobri. 

14.4. Reorganizēt Kokneses no-

vada domes “Ģimenes atbalsta 
centra “Dzeguzīte”, struktūrvienī-
bu “ Atbalsta nodaļa ģimenēm ar 
bērniem”, samazinot vietu skaitu 
no 24 vietām uz 7 vietām, ar adre-
si: “Madaras-9”, Irši, Iršu pagastā, 
Kokneses novada, LV-5108, nosa-
kot pārejas periodu līdz 2019. gada 
2. decembrim.

14.5. Kokneses novada domes 
“Ģimenes atbalsta centra “Dzegu-
zīte” direktorei līdz 2019. gada 10. 
oktobrim rakstiski brīdināt atbil-
stošās pašvaldības par lēmuma 3. 
punktā minētā pakalpojuma pār-
traukšanu ar 2019. gada 2. decem-
bri.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2019. Gada 30.oktobrī 
plkst.14.00 Kokneses novada domē 
un tajā tiks izskatīti šādi pamatjau-
tājumi:

Par ģimenes atbalsta centra 
“Dzeguzīte” darbu

Par Sociālā dienesta un Ģimenes 
atbalsta dienas centra darbu

Par bāriņtiesas darbu
Par sociālā budžeta līdzekļu Iz-

lietojumu trīs ceturkšņos
Par ziemas dienestu un pašvaldī-

bas ceļiem
Par p/a “Kokneses Sporta centrs” 

darbu
Par p/a “Kokneses Sporta centrs” 

finansiālo darbību trīs ceturkšņos

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2019.gada 25.septembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:

Lauku atbalsta dienests ir apstip-
rinājis biedrības “Kokneses sporta 
veterānu klubs” projektu Nr.19-
04-AL08-A019.2202-000016 “Kus-
tību prieks” par jauna āra skeitparka 
izbūvi Koknesē. Projekta mērķis ir 
pilnveidot un dažādot sporta un sa-
turīga brīvā laika pavadīšanas iespē-
jām bagātu vidi Kokneses novadā, 
uzlabojot un attīstot sporta un aktī-
vās atpūtas infrastruktūru, izveido-
jot mūsdienu kvalitātes un izturības 
prasībām atbilstošu āra skeitparku. 

Koknesē jau iepriekš bija izbū-
vēts āra skeitparks par pašvaldības 
līdzekļiem, kas bija iecienīta spor-
tošanas un brīvā laika pavadīšanas 
vieta bērnu un jauniešu vidū, tomēr 
pēc gandrīz 10 gadu ilgas tā lietoša-
nas, skeitparks šajā vasarā tika de-
montēts, jo bija pilnībā nolietojies 
un kļuvis drošībai bīstams.

Lai turpinātu un attīstītu alternatī-
vo sporta veida iespējas novadā, pro-
jekta ietvaros jaunais āra skeitparks 
tiks izbūvēts monolīts 270 m2 pla-
tībā. Skeitparkā būs vairākas kons-
trukcijas/rampas, blakus tam atradī-
sies informācijas stends ar izglītojošu 
materiālu iesācējiem kopā ar skeit-
parka lietošanas noteikumiem, kā arī 

viens atpūtas sols un tam blakus at-
kritumu urna. Skeitparka pārklājums 
būs ar paaugstinātu nodilumizturību 
un pretslīdamību, lai uzlabotu kons-
trukciju/rampu/virsmu noturību 
pret mitrumu, salu, pelējumiem, me-
hāniskiem bojājumiem, triecieniem 
u.tml. Jaunā āra skeitparka būvniecī-
ba notiks 2020.gadā. Tiks rīkoti divi 
pasākumi.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 
30 000,00 euro, tajā skaitā 27 000,00 
euro Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts 
un 3 000,00 euro - Kokneses nova-
da domes līdzfinansējums. Kopējās 
āra skeitparka izbūves izmaksas tiks 
precizētas tirgus izpētes rezultātā.

Projekts tiks īstenots ”Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma ”Darbību īsteno-
šana ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros.

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

Informāciju sagatavoja:
Biedrība “Kokneses sporta 

veterānu klubs”

Apstiprināts projekts 
“Kustību prieks” par 
āra skeitparka izbūvi 
Koknesē

Kokneses pamatskola – attīstī-

bas centrs ir mūsdienīga spe-

ciālās izglītības iestāde, kura 

nodrošina kvalitatīvu mācību 

un audzināšanas procesu skolē-

niem ar speciālām vajadzībām, 

piedāvā atbalstu un konsultāci-

jas skolēniem un vecākiem, kā 

arī metodisku palīdzību skolo-

tājiem.

Inese Svence, 

Elīna Ivanāne, 

Kokneses pamatskola – 

attīstības centrs 

Mūsdienu pasauli raksturo vērtību 
daudzveidība, globalizācija un strauja 
informācijas tehnoloģiju attīstība. Arī 
izglītības joma šajos apstākļos mai-
nās. Skolotājs vairs nav tikai informā-
cijas sniedzējs, bet ir kļuvis par mācī-
bu procesa organizētāju ar daudzām 
funkcijām, kas prasa augstu pedago-

ģisko profesionalitāti un kompeten-
ci. Kokneses pamatskolas – attīstības 
centra pedagogi ir atvērti jaunām ide-
jām, inovatīvām mācību metodēm, ir 
gatavi mācīties paši un mācīt citus. 
Sekojot Latvijas izglītības sistēmas 
attīstības tendencēm, skola piedalās 
projektā Skola 2030 un iesaistās uz 
kompetencēm balstīta mācību satura 
izstrādāšanas un aprobācijas procesā. 

Kokneses pamatskola – attīstī-
bas centrs vairākus gadus ir sekmīgi 
realizējis Erasmus+ projektus,   kā 
rezultātā   pedagogi pilnveidoja savu 
profesionālo kompetenci, guva vērtī-
gu starptautisku pieredzi, lai mācītu 
skolēnus iegūtās zināšanas izmantot 
dažādās dzīves situācijās, veidojot iz-
pratni par lietām un parādībām kop-
sakarībā. 

Šogad Latvijas  Erasmus+  projek-
tu īstenotājiem ir iespēja iesaistīties 
Eiropas mēroga festivālā “Erasmus-

Dienas 2019”, kura laikā projektu īs-
tenotāji ir aicināti organizēt dažādus 
pasākumus, lai popularizētu projektu 
ieguvumus un rezultātus. Šī festivāla 
ietvaros 2019.gada 10. oktobrī Kokne-
ses pamatskolā – attīstības centrā no-
tiks informatīvi izglītojošs pasākums, 
kurā Erasmus+ mobilitāšu dalībnieki 
atbildēs uz jautājumiem, dalīsies la-
bās prakses pieredzē par projektu sa-
gatavošanas, realizācijas un rezultātu 
izplatīšanas procesu, gūto pieredzi un 
zināšanām. Uz tikšanos Kokneses pa-
matskolā – attīstības centrā! 

Erasmus Dienas 2019 Kokneses 
pamatskolā – attīstības centrā 

Vasariņai aizejot un gada tum-
šākajam laikam tuvojoties, katrs no 
mums apcer: kā interesantāk, saturī-
gāk, jēgpilnāk to nodzīvot?

Ja esi 50+ gadus jauns tenors, bari-
tons, bass, soprāns vai alts, būsi gai-
dīts Kokneses jauktā kora "Alaine" 
dziedātāju rindās! 

Gaidīsim otrdienās un piektdienās 
plkst.10.00 Kokneses kultūras namā!

Piedāvājam kora mēģinājumus 
divas reizes nedēļā (ar nelielām Vār-
da un Dzimšanas dienu lustītēm), 
vismaz vienu koncertuzstāšanos 
mēnesī. Par repertuāru nekreņķējie-
ties - koknesieši runā, ka esot gana 
interesants.

Šādā ritmā darbojoties, laiks aizri-
tēs nemanot, nesot prieku un ganda-
rījumu. 

Ja šaubies par savas balss un mu-
zikālās dzirdes iespējām, atceries, ka 
mācīties un pilnveidoties nekad nav 
par vēlu! Kā teicis Edgars Liepiņš: 
"Vajag tik rakt!".

  Ja kāda iemesla dēļ Tevi neuzru-
nā dalība korī, vari pievienoties vīru 
septetam un papildināt vīru ansam-
bļa sastāvu.

Alainieši

Jauktais koris "Alaine" gaida jaunus 
dziedātājus!
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Drīzumā tiks veikta Kokneses 
Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baz-
nīcas vienkāršota atjaunošana. Tā tiks 
veikta, jo baznīcas telpas ir nolietojušās 
un vairs neatbilst mūsdienu prasībām. 

Galvenie uzlabojumi būs ēkas ener-
goefektivitātes uzlabošana - tiks piln-
veidota baznīcā esošā apkures sistēma 
un renovēti logi, kā arī baznīcas vides 
pieejamības uzlabošana, nodrošinot 
iespēju iekļūt ēkā cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un bērnu ratiņiem. Veiktie 
uzlabojumi ļaus dažādot un paplašināt 
baznīcā pieejamo notikumu, pasāku-
mu un pakalpojumu loku, piemēram, 
organizēt ģimeņu dievkalpojumus un 
sniegt konsultācijas un cita veida at-
balstu draudzes locekļiem pēc dievkal-
pojumiem gada aukstajā laikā. Veiktie 
uzlabojumi veicinās baznīcas apmek-
lētību, jo tā kļūs pieejamāka cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar 
maziem bērniem un bērniem ratiņos, 
kā arī pārējiem draudzes un sabiedrī-
bas locekļiem, jo dievkalpojumi un citi 

pasākumi varēs notikt siltās un kom-
fortablās telpās, kas kopumā pozitīvi 
ietekmēs sakrālās dzīves, kultūras un 
tūrisma attīstību novadā. 

Baznīcas atjaunošana tiks veikta 
projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-
000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja 
Romas katoļu baznīcas vienkāršota at-
jaunošana" ietvaros, ko atbalstījis Lauku 
atbalsta dienests. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Kok-
neses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcas pieejamību atbilstoši mūs-
dienu apmeklētāja vajadzībām, attīstīt 
baznīcu, uzlabojot vietas potenciālu, 
kultūrvēsturisko un sakrālo pievilcību, 
veicināt sabiedrības iesaistīšanos drau-
dzes pasākumos un savstarpējas palī-
dzības sniegšanā novadā, kā arī ilgter-
miņā nodrošināt un veicināt baznīcas 
pastāvēšanu. 

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 
oktobris līdz 2020.gada septembris. 

Projekta izmaksas ir 29972,91 euro, 
tajā skaitā 26975,62 euro - Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) atbalsts un 2997,29 euro 
- Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas 
katoļu baznīcas draudzes līdzfi nansē-
jums. 

Projekts tiks īstenots "Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas LEADER 2014.-2020.gadam 
pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasāku-
ma "Darbības īstenošana ar sabiedrī-
bas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. 
aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas" ietvaros. 

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

  Informācijas avots: 
Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas 

katoļu draudze 

Kokneses novada dome projekta 
Nr.19-04-AL08-A019.2202-000006 
"Biškopības tradīcijas" ietvaros veiks 
logu un jumta seguma nomaiņu biško-
pības muzeja ēkai Bebru pagastā, kā arī 
izveidos interaktīvu muzeja ekspozīci-
ju, iekļaujot mūsdienīgus un inovatīvus 
vizuālos datu nesējus, lai pastāstītu par 
biškopības tradīcijām Latvijā.

Latvijas Biškopības vēstures muzeju 
atklāja 1984.gadā kādreizējās Biškopības 
Izmēģinājumu stacijas ēkas otrajā stāvā, 
bet pirmo stāvu atdeva skolas mācību 
dravas darba telpām. Tādējādi Biško-
pības vēstures muzejs ir nesaraujami 
saistīts ar izglītības iestādes vēsturi. Lat-
vijas biškopības muzeja ekspozīcija, kas 
izvietota četrās zālēs, sniedz informāciju 
par bišu saimes dzīvi, bišu barības bāzi, 
biškopības produktiem un to nozīmi. 
Starp eksponātiem skatāmi seni biško-
pības darbarīki, stropi un inventārs. Pē-
dējās simtgades laikā biškopība ir radi-
kāli mainījusi savu tehnoloģisko veidolu, 
taču praktiski nemainīga ir palikusi tās 
būtība - pašas bites un darbs pie tām. 

Bišu bioloģija nav mainījusies, sai-
mes apkopšanas pamatprincipi - tāpat! 
Biškopju darbarīku arsenālā nākuši jau-
ni materiāli un lieljaudas iekārtas, kuru 

izvietošanai ikviena muzeja telpa būtu 
par šaurām. Taču tās pamatvērtības, 
kas apgūstamas ikvienam jaunajam, 
topošajam biškopim, ir labi ievietotas 
muzeja ekspozīcijā un izmantojamas 
arī mācību procesā. Muzeja dārzā at-
rodas mācību drava un bišu vākumu ir 
iespējams degustēt, vai nu tradicionāli 
ar rupjmaizi un pienu vai svaigiem gur-
ķiem, āboliem utt. Latvijas Biškopības 
vēstures muzeja misija nav tikai izglītot 
sabiedrību par biškopību un bišu ražo-
tajiem produktiem, bet arī informēt par 
bitēm un biškopības attīstību Latvijā. 
Biškopības muzeja vizuālā atjaunošana 
un savākto muzeju krājumu pasnieg-
šana ir svarīgi visas Latvijas biškopības 
vēsturē un ir nozīmīgs objekts Aizkr-
aukles rajona partnerības teritorijā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Lat-
vijas biškopības tradīciju un vēstures 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, 
izveidojot mūsdienīgu tūrisma objektu 
- Biškopības muzeju.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 
11 .septembris līdz 2020.gada 6.novem-
brim. 

Projekta izmaksas ir 40 497,32 euro, 
tajā skaitā 27 000,00 euro - Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) atbalsts un 13 497,32 euro 
- Kokneses novada domes līdzfi nansē-
jums. 

Projekts tiks īstenots "Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas LEADER 2014.-2020.gadam 
pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasāku-
ma "Darbības īstenošana ar sabiedrī-
bas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. 
aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas" ietvaros. 

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

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/ag-
ricu lture/rural-development-2014-
2020_lv

 Informāciju sagatavoja:
Anda Mikāla 

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja 

 T.65133636 

Šī gada 25. septembrī Koknesē uz 
kārtējo vadības un kontroles darba 
grupas sēdi pulcējās projekta "Kultūras 
mantojuma saglabāšana un attīstība 
Daugavas ceļā" partneri.

 Šī projekta ietvaros tiek atjaunoti 3 
unikāli kultūras pieminekļi – Krustpils 
pils, Kokneses pilsdrupas un Ogres 
sanatorija. Atjaunotajos kultūras pie-
minekļos tiks izveidoti 7 jauni tūrisma 
pakalpojumi.

  Sanāksmē no Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības puses piedalījās Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece 
Kristīne Ozola, Attīstības un investīciju 
nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola, 
no Kokneses novada pašvaldības puses 
Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris, Attīstības nodaļas 
vadītāja Anda Mikāla un Tūrisma un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Anita Šmite, Ogres novada pašvaldību 
pārstāvēja Infrastruktūras veicināšanas 
nodaļas galvenais speciālists pielāgo-
šanas klimata pārmaiņām jautājumos 
Edgars Pārpucis.

 Darba kārtībā tika izskatīti jautāju-

mi saistībā ar projekta ieviešanas prog-
resu, rezultatīvo rādītāju sasniegšanu 
un uzskaiti. Notika diskusija par kopīgā 
tūrisma maršruta "100 km Daugavas 
ceļā" izstrādi un kopīgā sadarbības pro-
jekta "Kultūras mantojuma saglabāšana 
un attīstība Daugavas ceļā" Stratēģijas 
2017.- 2025. gadam īstenošanu.

 Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību 
nozīmīgu kultūras un dabas mantoju-
mu – Krustpils pili, Kokneses viduslai-
ku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", at-
tīstot esošās funkcijas, piedāvāt jaunra-
dītus pakalpojumus kultūras un dabas 
mantojuma objektos.

  Projekta kopējās izmaksas ir 4 
246  679,80 euro, t.sk. attiecināmās iz-
maksas ir 1 764 705,89 euro, no tām 
78,9% jeb 1 392 352,96 euro ir Eiropas 
Reģionālā fonda fi nansējums. Valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām 66 176,44 
euro, pašvaldību līdzfi nansējums 198 
529,46 euro.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 
6.aprīlis līdz 2020.gada 30. septembris.

Informāciju sagatavoja:
Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja 
Anda Mikāla 

Koknesē tiekas projekta 
"Kultūras mantojuma 
saglabāšana un attīstība 
Daugavas ceļā" partneri

Tikšanās dalībnieki Kokneses tūrisma informācijas centrā.

Latvijas Pašvaldību savienība ap-
stiprinājusi Kokneses novada domes 
projekta pieteikumu "Meža dienas 
2019" ietvaros. 2019. gadā Meža die-
nu ietvaros plānots iegādāties kokma-
teriālus, no kuriem tiks izgatavotas 
un uzstādītas koka kāpnes Kokneses 
parkā trīs dažādās vietās un vienām 
no kāpnēm margu vienā pusē. Jaunās 
kāpnes tiks uzstādītas vietās, kur savu 
laiku vecās kāpnes ir nokalpojušas un 
nolietojušās, un sākušas palikt ap-
meklētāju drošībai bīstamas.

Vienas no kāpnēm atradīsies pretī 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai, 
pa kurām iedzīvotāji, skolēni un bērni 
dodas pastaigās uz parku. Otras kāp-
nes tiks izvietotas Kokneses vidus-
laiku pilsdrupu teritorijā un vedīs uz 
laivu piestātni, un šīm kāpnēm vienā 
pusē paredzēta marga, pie kuras būs 
iespējams atbalstīties un pieturēties, 
jo krasts ir stāvs. Trešās kāpnes tiks 
uzstādītas Kokneses viduslaiku pils-
drupu daļā un vedīs uz krasta līniju, 
kur atrodas pilsdrupu ārējās sienas un 

divu upju - Pērses un Daugavas sate-
ces vieta. 

Kokneses parks tiek attīstīts kā 
nozīmīgs tūrisma objekts, bet daļa 
parkā esošo elementu   ir novecojuši 
un sāk palikt bīstami, tāpēc ir nepie-
ciešama to nomaiņa pret jauniem vai 
atjaunotiem elementiem apmeklētāju 
drošības palielināšanai un vizuālā tēla 
uzlabošanai, lai tie labāk iederētos ko-
pējā parka ainavā. 

Kokneses novada domei piešķirtais 
fi nansējums ir 1000,00 euro. Projektu 
fi nansē Latvijas Pašvaldību savienība 
ar Lauku atbalsta dienesta fi nansēju-
mu. Darbi tiks uzsākti šī gada septem-
brī un tiks pabeigti oktobrī. 

 Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa 

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa 

Meža dienas 2019 
Kokneses novadā

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 
projektu "Biškopības tradīcijas"

Tiks veikta Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja 
Romas katoļu baznīcas atjaunošana

2019. gada 19. septembrī Kokneses 
tūrisma informācijas centrā notika 
Kokneses novada Attīstības program-
mas 2020. – 2026. gadam 1. redakci-
jas (turpmāk tekstā – Attīstības prog-
ramma) sabiedriskā apspriede, kurā, 
klātesot novada vadībai, speciālistiem 
un Kokneses novada iedzīvotājiem, 
tika prezentēti nākamā plānošanas 
perioda rīcības virzieni un prioritātes. 

Ar 2019.gada 31.janvāra Kokneses 
novada domes lēmumu Nr.8.1 (pro-
tokols Nr.3) tika uzsākta Attīstības 
programmas izstrāde. 

Attīstības programma ir vidēja 
termiņa attīstības plānošanas doku-
ments, kas nosaka pašvaldības vidēja 
termiņa prioritātes un pasākumu ko-
pumu izvirzīto mērķu un uzdevumu 
sasniegšanai un īstenošanai. Attīstī-
bas programmu izstrādā SIA “Kon-
sorts”. 

Paldies koknesiešiem, kuri ieradās 
uz sabiedrisko apspriedi, kā arī at-
gādinām, ka interesenti klātienē vai 
elektroniski ar Attīstības programmas 
materiāliem var iepazīties: Kokneses 
novada domes mājaslapā www.kok-

nese.lv sadaļā “Attīstības plānošanas 
dokumenti”; 

Kokneses novada domē, Bebru un 
Iršu pagasta pārvaldēs atbilstoši to 
darba laikam. 

Notikusi Kokneses novada attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas 
sabiedriskā apspriede
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Šogad rudens gan 

nesteidzīgs, gan 

pamatīgām lietusgāzēm 

bagāts, bet ir dienas, kad 

laika prognožu sliktie 

pareģojumi nepiepildās, 

tumši draudīgus lietus 

mākoņus garām aizpūš 

spirdzinošs vējš un 

lietusgāze nolīst tur, 

kur neesi tu pats, bet 

tevi skar tikai "piecas 

lietus piles". Starp divām 

lietus un krusas bagātām 

dienām, sestdiena, 

14.septembris, izrādījās 

īsti piemērots braukšanai 

ar velosipēdu, vienlaikus 

iepazīstot kā zināmas 

vietas, tā atklājot 

daudz jauna. 53 

drosmīgie velobraucēji 

(iepriekšējās dienas 

lietusgāzes ne vienu 

vien braucēju paturēja 

mājās) devās tūrisma 

velobraucienā "Daugavas 

stāsts". 

Kokneses tūrisma 

informācijas centrs

Dalībnieki, kuri šogad ie-
radās no Kokneses, Iršiem, 
Jēkabpils, Aizkraukles, Āda-
žiem, Bebriem, Sērenes, Rī-
gas, Lielvārdes, Salaspils, 
Ogres, Stopiņiem, Pļaviņām, 
Jaunsilavas nenobijās no lie-
tus prognozēm un ar prie-
ku un smaidu pieveica 60 
kilometru garo distanci gar 
Daugavas krastiem, riteņu 
pedāļus minot Kokneses, 
Aizkraukles un Jaunjelgavas 
novados. 

Agrā rīta pusē, kad saule 
vēl tikai mēģināja izsprauk-
ties caur mākoņiem,   dalīb-
nieki pulcējās valsts nozī-
mes arhitektūras piemineklī 
- Kokneses viduslaiku pils-
drupās. Velobrauciena no-
rise lieliski iekļāvās Eiropas 
kultūras mantojuma dienās, 
ar mērķi tuvināt cilvēkus 
kultūras mantojumam, vai-
rojot izpratni par pieminekļu 
aizsardzību, to saglabāšanu 
un pilsdrupas tam ir lielisks 
piemērs. 

Vietā, kur 
gaisma Daugavā 
dzimst

Saule savu vaigu parāda no 
mākoņu biežņas un dalībnieki 
minot velosipēdu pedāļus dodas 
veidot savu "Daugavas stāstu". 
Pirmais pieturas punkts ir viesu 
mājās "Divas upes", kur lieliskais 
saimnieks pastāsta ne tikai par 
savu darbošanos, bet arī iepazīs-
tina ar kaimiņos esošo paipalu 
fermu un brauciena dalībnie-
kiem ir iespēja nogaršot vārītas 
paipalu oliņas. Varbūt kādreiz 
iegriezties šeit atkal – nodomā 
ne viens vien braucējs, jo jāaiz-
staigā līdz Pērses krastiem, kur 
tiek iekopta taka.   "Daugavas 
stāsts" ved tālāk par grantētu 
lauku ceļu gan augšup, gan lejup 
līdz vietai, kur plašie Daugavas 
ūdeņi paslēpj kādreizējo lielce-
ļu Rīga – Daugavpils. Ir atpūtas 
brīdis kājām, bet prātam jādomā 
par likteņupi Daugavu un domu 
apcirkņos jāmeklē atbildes. 
Gandrīz desmit kilometri ātri 
minot pedāļus, sasniegts Aizkr-
aukles novads, tad arī Aizkrauk-
les pilsēta. Muzejā "Kalna ziedi"  
"Daugavas stāsta" dalībniekus 
sagaida muzeja gides ar stās-
tiem par muzeju un ir iespējas 
iepazīt ekspozīciju "Daugavas 
krastu likteņstāsti". Pēc nelielas 
uzkodu pauzes pie  muzeja, caur 
"Vietu, kur gaisma Daugavā 
dzimst" raiti ripojot pa pilsētas 
ielām, baudot elpu aizraujošu 
Daugavas skatu, ir iespēja pie-
stāt un viesoties Baltijas lielākās 
hidroelektrostacijas – Pļaviņu 
HES – izveidotajā ekspozīcijā, 
kur moderni aprīkotā izstāžu 
telpā muzeja pedagogs iepazīsti-
na gan ar spēkstacijas būvi, gan 
to, kā notiek elektrības ražošana. 

Velobrauciens turpinās, sa-
sniedzot Jaunjelgavas novada 
Seces baznīcu. Šeit Gundega 
Zarāne pastāsta par Jaunjelga-
vas novadu un iepazīstina ar 
seno baznīcu. Uzturoties baz-
nīcas telpās un klausoties stās-
tījumu, draudīgais lietus māko-
nis ir aizpūsts, ir laiks nelielai 
atelpai,  un pa saules apspīdētu 
ceļu var doties Vīgantes parka 
virzienā. 

Iečukst 
vēlēšanos „Dieva 
ausī”

Staburaga saieta namā Ive-
ta Ločmele ar stāstu par dzel-
mē dusošo Staburagu un Vī-
gantes parku ieved laikā, kad 
Daugava šeit veidoja kanjonu. 
Kājas atpūtinot, var aplūkot 
burvīgu izstādi Staburaga sa-
ieta namā un izstaigāt Vīgan-
tes parku. Ceļš turpinās līdz 
"Staburaga" piemiņas zīmei 
"Dieva auss" un kas zina, vai 
visiem piepildīsies šai vietā 
izteiktā vēlēšanās? Vairs tikai 
astoņi kilometri un kuģīša 
"Vīgante" kapteinim Uldim 
Albiņam var dziedāt dziesmu 
"Cel mani pār' pār Daugavu". 
Elpa aizraujas un sirds notrīs 
no skaistuma,   kad kuģītis 
vēja saceltos viļņus šķeļot, 
dodas pāri varenajai Dauga-
vai pilsdrupu virzienā un pāri 
varenajiem ūdeņiem parādās 
varavīksnes tilts, it kā sveici-
nādams brauciena dalībnie-
kus.   Ne velti Daugavas un 
Pērses satekas vieta ir iegu-
vusi Latvijas ainavu dārguma 
Zemgalē titulu! 

Visi ar šīsdienas labāko 
draugu – velosipēdu – pieva-
rējuši sešdesmit kilometrus, 
pārcēlušies pār Daugavu, ne-
daudz   vērojuši Pērsi, atkal 
atgriežas Kokneses viduslai-
ku pilsdrupās, veidojot katrs 
pats savu "Daugavas stās-
tu".  Ir pienācis laiks, Eiropas 
kultūras mantojuma dienu 
ietvaros, vērot nesen nostip-
rinātos varenās pils mūrus, 
doties ekskursijā uz Moku 
kambari, virtuāli aplūkot un 
iepazīt Kokneses kultūrvēstu-
risko mantojumu un klausī-
ties Kokneses novada domes 
priekšsēdētāja stāstā par pa-
veiktajiem lielajiem darbiem 
pilsdrupās, lai tās varētu ska-
tīt arī nākamās paaudzes. Se-
nās pils priekšpilī atgriezusies 
rosība un kā pirms daudziem 
gadsimtiem, arī tagad tiek 
svinēts: ar kopīgu zupas bau-
dīšanu un prieku sejā. Prieku 
par sevi, par to, ka nenobijos 
no laika apstākļiem, par to, ka 

saņēmos nobraukt tik daudz 
kilometrus, par to, ka šogad 
pirmo reizi devos tik tālā ceļā 
uz velosipēda, par prieku, ka 
satikos ar kolosāliem cilvē-
kiem un vēl un vēl. Skaists 
"Daugavas stāsts" noslēdzies, 
lai citu gadu veidotos citi ru-
dens stāsti uz velosipēda. 

Paldies 
dalībniekiem un 
atbalstītājiem!

60 kilometru garā distance 
Rudens tūrisma velobraucie-
nā, iepazīstot "Daugavas stās-
tu", ir noslēgusies, viesojoties 
3 novadu tūrisma objektos. 
Pasākums nebūtu izdevies, 
ja tā organizēšanā neiesaistī-

tos entuziasma un apņēmības 
pilni atbalstītāji. Kokneses 
Tūrisma informācijas centrs 
izsaka sirsnīgu pateicību vi-
siem 53 drosmīgajiem brau-
ciena dalībniekiem, kā arī 
atbalstītājiem - jūs bijāt lie-
liski! Īpašs paldies Kokneses 
novada domei par atbalstu 
pasākuma rīkošanā, kā arī 
Aizkraukles   un Jaunjelga-
vas novadiem par sadarbību 
un viesmīlību! Liels paldies 
mūsu palīgiem un sadarbības 
partneriem: Artim Zvejnie-
kam un Aigaram Noreikam 
par brauciena dalībnieku 
vadīšanu, medmāsiņai Innai 
Magonei, valsts ceļu polici-
jai un Kokneses pašvaldības 

policistam Jānim Galviņam, 
šoferītim un tehniskās palī-
dzības sniedzējam Valteram 
Kārkliņam, viesu namam 
"Divas Upes" un personīgi 
Tomasam Cīrulim, Aizkr-
aukles vēstures un mākslas 
muzeja "Kalna Ziedi" kolek-
tīvam, Pļaviņu HES muzeja 
darbiniekiem, Seces luterāņu 
baznīcai un īpaši Gundegai 
Zarānei, Ivetai Ločmelei par 
stāstiem Vīgantes parkā, ku-
ģītim "Vīgante" un personīgi 
Uldim Albiņam, Kokneses 
viduslaiku pilsdrupu kolek-
tīvam un īpaši Pēterim Kiri-
lovam, Kokneses miesnieka 
gardumi kolektīvam un īpaši 
Inārai Čeičai! 

Rudens tūrisma velobrauciens “Daugavas stāsts”

Par atmiņu – brauciena kopbilde.

Lieliskā noskaņojumā tika veikta 60 kilometru garā distance.

Pirmajā pieturas punktā – viesu mājā „Divas upes”.

Velo bauciena dalībnieki braucienu uzsāka Kokneses viduslaiku pilsdrupās.

Laiks celties pāri Daugavai.
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Aicinām apmeklēt “Latvi-
jas piļu un muižu asociācijas” 
organizētos leģendu nakts pa-
sākumus. Kokneses tūrisma 

informācijas centrs akcijas 
ietvaros 26.oktobrī rīko leģen-
du nakti Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās. Kopīgi atdzīvi-

nāsim ticamus un neticamus 
notikumus senās pils un tās 
drupu mūžā. 

Ieeja pasākumā bez maksas.

Leģendu nakts Kokneses pilī!

Līdz 31. oktobrim Kokne-

ses tūrisma informācijas 

centrā apskatāma vasaras 

izskaņā atklāta gleznu 

izstāde, kas apvieno maz-

liet no Latvijas, Ziemeļa-

merikas un, iespējams, arī 

Japānas.

Kokneses tūrisma 

informācijas centrs

Kanādā un Latvijā praktizējo-
šās latviešu mākslinieces Sabīnes 
Līvas ainavas gleznojumu izstā-
dē ir aplūkojami abstrakti dabas 
portreti, kas radīti kaligrāfi jai 
pielīdzināmā akurātumā. 

 Sabīne Līva, atainojot kādu 
no Kanādas ezeriem vai mā-
koņiem virs Baltijas jūras, kas 
viņu iedvesmo - spēlējas ar 
universālo un atpazīstamo, 
gan tālo gan tuvo. Organizē-
jot gleznas kompozīciju para-
lēlās plaknēs, māksliniece ar 
harmonisku krāsu un formu 
attiecībām rada ieintreģējošu, 
atmosfērisku   un glezniecisku 
"haiku", uzgleznojot iedomātas 
debesis, ūdeni un zemi. Sabī-
nes Līvas gleznieciskā valoda 
patiesi balstās japāņu haikās 

- tā ir tēlaina un vienlaikus ļoti 
tieša un nozīmju pilna.

 Sabīne Līva ir dzimusi Rīgā, 
Latvijā un Latvijas Mākslas 
Akadēmijā apguvusi tekstil-
mākslu, kuras ietekmi, cita 
starpā, var pamanīt darbos, 
pēcāk turpinājusi studijas glez-
niecībā Ontario Mākslas un 
Dizaina koledžā Toronto, Ka-
nādā un Florencē, Itālijā. Kopš 

2000.gada gleznotāja Sabīne 
Līva   ir piedalījusies vairākās 
starptautiska mēroga māks-
las   izstādēs, kā SNBA  Inter-
national, Carrousel du Louvre, 
Parīzē, Art Expo New York, 
ASV un ikgadējā Toronto Art 
Expo, Th e Artist Project To-
ronto, Kanādā. Latvijā Sabīnei 
Līvai šī ir jau devītā personā-
lizstāde.

Sabīnes Līvas uzgleznotā 
dabas arhitektūra Kokneses 
tūrisma informācijas centrā

Septīto rudeni biedrība 

"Mazā taka" aicināja no-

vadniekus svinēt Dzejas 

svētkus. 21. septembrī,  

Pasaules talkas dienā, 

Kokneses kultūras namā 

biedrības autori, jauktais 

koris "Alaine", kompo-

nists Andris Kristons un 

dzejas cienītāji simboliski 

iestādīja dzejas, mūzikas 

un draudzības koku. 

Sarmīte Rode

Foto no biedrības „Mazā 

taka” arhīva

Jāteic, ka "Mazās takas" 
autoru, "Alaines" dziedātāju 
un Andra Kristona sadarbība 
aizsākās 2017. gada oktobrī, 
kad jauktais koris "Alaine" un 
diriģente Silvija Cīrule rīkoja 
pasākumu "Dzejas un mūzikas 
iedvesmotie". Šo divu gadu lai-

kā kora dziesmu pūrs ir kļuvis 
bagātāks ar komponista dā-
vātām dziesmām, no kurām 
daudzas ir ar Kokneses dzejas 
autoru vārsmām. 

"Mazās takas" vadītāja Mai-
ja Stepēna, veltot pateicības 
vārdus sirsnīgi gaidītajam cie-
miņam no Liepājas, uzsvēra, 
ka Andris Kristons ir savējais 
– Kokneses novadam cieši pie-
derīgs, jo ir Bebru pamatskolas 
absolvents, izcilā tēlnieka un 
skolotāja Voldemāra Jākobso-
na skolnieks. 

Gatavojoties pasākumam, 
Andris Kristons bija sagatavo-
jis šim tikšanās brīdim veltītas 
dziesmu grāmatas, kuras tika 
uzdāvinātas katram pasākuma 
dalībniekam, tāpēc ikviens va-
rēja dziedāt līdzi visām dzies-
mām, kas izskanēja pasākumā. 

Biedrības "Mazā taka" viens 

no darbības mērķiem ir neļaut 
zust aizmirstībā Kokneses no-
vada dzejniekiem, kuri aiz-
gājuši mūžībā, bet viņu vārdi 
mirdz pie Latvijas dzejas debe-
sīm. Biedrības rīkotajos atceres 
pasākumos ir pieminēts Anitas 
Svētiņas, Andreja Laucenieka, 
Jāņa Bleses un Zigfrīda Putni-
ņa atstātais dzejas mantojums. 

Šī gada sākumā komponista 
rokās nonāca Anitas Svētiņas 
dzejas grāmata "Ne aiziet, ne 
pasakā palikt". Mūsu novad-
nieces dzejas rindas kom-
ponists ir pārvērtis mūzikas 
skaņās. Pasākumā kora izpil-
dījumā dzirdējām dziesmu "Šīs 
debesis", kas izskanēja kā gaišs 
sveiciens mūžībā šo vārdu au-
torei. 

  Kokneses gleznainā daba, 
Pērses un Daugavas krasts ir 
dzejnieku iedvesmas avots un 
tas atbalsojas viņu dzejā. Ārijas 
Āres, Olgas Kļaviņas, Dzidras 
Čumakevičas, Maijas Stepēnas 
un šo rindu autores dzejas la-
sījumos virmoja atzīšanās mī-
lestībā Koknesei   - vietai, ko 
saucam par savām mājām. 

Katra dzejas autore kā skais-
tu dāvanu saņēma kora "Alai-
ne" un komponista dziedātās 
dziesmas ar viņu vārdiem. 
Ārijas Āres dzejas grāmata 
"Nesteidzies ziedēt, vasara" 
šajā pavasarī sāka ceļu pie la-
sītājiem. Pasākumā Andris 
Kristons uzdāvināja dzejniecei 
nošu grāmatu, kurā 40 grā-
matas dzejoļiem ir uzrakstītas 
melodijas. Arī uz Bebru pa-
matskolu un Kokneses pagas-
ta bibliotēku aizceļos vairāki 
nošu grāmatas eksemplāri, ai-
cinot ikvienu dziesmas draugu 
ielūkoties un izmantot rado-
šiem mērķiem abu autoru ra-
došo veikumu. 

Biedrība "Mazā taka" sirsnī-
gi pateicas komponistam And-
rim Kristonam, korim "Alai-
ne", diriģentei Silvijai Cīrulei 
par veiksmīgo sadarbību ar ro-
sinājumu, ka ik rudeni ir jāļauj 
sakuplot draudzības kokam! 

Paldies pasākuma apmeklē-
tājiem, kuri šajā dienā sasildī-
jās dzejas un mūzikas gaismā! 

Dzejas dienas Koknesē

Pasākuma muzikālās daļas radītāji - Kokneses kultūras nama 
jauktais koris „Alaine” un diriģente Silvija Cīrule.

Komponists Andris Kristons un biedrības „Mazā taka” autori: 
Dzidra Čumakeviča, Olga Kļaviņa, Maija Stepēna, 

Ārija Āre, Sarmīte Rode.  

Kokneses pamatskolas - attīstības centra metodiskais dienests bez maksas piedāvā  kon-
sultācijas skolēniem un vecākiem, kā arī   metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem 
kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai:

• Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai, lai preci-
zētu bērna izglītības programmu.

• Speciālā pedagoga izpēti un konsultācijas.
• Logopēdisko diagnostisku un konsultācijas.
• Psihologa diagnostiku un konsultācijas.
• Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi ar LMST-II testu (no 6 gadu ve-

cuma līdz 6.klasei).
• Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem par 

speciālās izglītības jautājumiem.
• Konsultācijas izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem.
• Izglītojošus pasākumus (kursus, seminārus, praktikumus u.c.) par speciālās pedagoģijas 

jautājumiem (pēc pieprasījuma).
Pieteikšanās konsultācijām e-pasts: kiac_metodiki@inbox.lv 

Inese Svence,
direktores vietniece metodiskajā darbā

Kokneses pamatskolas – attīstības 
centra metodiskā dienesta
atbalsta pasākumu piedāvājums
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Kokneses novada politiski 

represēto nodaļas biedri 

ir aktīvi un radoši, tāpēc 

ar prieku atsaucās Latvijas 

politiski represēto Cēsu 

biedrības aicinājumam 

kļūt par sadarbības part-

neriem cēsinieku īstenota-

jā projektā "Dejot pasau-

lē", kas ieguvis fi nansiālu 

atbalstu projektu konkur-

sā par ģimenei  labvēlīgas 

vides veidošanu sabied-

rībā. Rudens saulgriežos 

jeb Miķeļdienā projekta 

ietvaros notika pasākums 

"Ģimenes svētki Koknesē". 

Sarmīte Rode

Mārča Briškas foto

Vēsturiskajā un mājīgajā kro-
dziņā "Rūdolfs" koknesieši vies-
mīlīgi sagaidīja draugus no Cē-
sīm, kuriem līdzi bija arī skolu 
jaunieši, pārstāvjus no Skrīveru 
represēto nodaļas un īpaši gai-
dītu ciemiņu – bijušo nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieku 
Andreju Pūci. Atbraucējus sir-
snīgi sveica Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris.

Māca jauniešiem 
ģimeniskās 
vērtības

Koknesiešiem labi pazīstama 
ir muzikālā Skuju ģimene, bet 
tagad Inese, Monta un Nor-
munds Skujas ir ieguvuši arī 
cēsinieku un pārējo pasākuma 
dalībnieku simpātijas par lielis-
ko muzicēšanu un pasākuma 
pirmās daļas atraktīvo vadīšanu. 
Ar muzikālo sveicienu – dzies-
mu par rudens ogli, kas iekrāso 
arī Kokneses gleznaino dabu, 
sākās svētki ģimeniskā un prie-
ka pilnā gaisotnē, kur sava vieta 
bija arī skaudrām atmiņām par 

pārciesto un domām par Latvi-
jas nākotni. 

Lība Zukule, viena no aktīvā-
kajām projekta atbalstītājām no 
koknesiešu puses, represēto no-
daļas vārdā pateicās Latvijas po-
litiski represēto Cēsu biedrības 
vadītājam Pēterim Ozolam par 
uzaicinājumu piedalīties projek-
tā, tā stiprinot draudzības saites 
starp Kokneses un Cēsu repre-
sētajiem ļaudīm. Saņemot ap-
sveikumu, Pēteris Ozols sacīja, 
ka, iegūstot fi nansiālu atbalstu 
Latvijas valsts budžeta fi nansē-
tajā mērķprogrammā: "Projektu 
konkurss par fi nansiālu atbalstu 
pašvaldībām un nevalstiskajām 
organizācijām, ģimenei   labvē-
līgas vides veidošanai sabiedrī-
bā", uzreiz nolēmuši piedāvāt 
kļūt par sadarbības partneriem 
Kokneses novada represētajiem 
un Rēzeknes politiski represēto 
kluba biedriem. Šajā reizē uz 
pasākumu rēzeknieši ierasties 
nevarēja, bet kopīga tikšanās 
paredzēta projekta noslēgumā 
novembra mēnesī Cēsīs. Ozola 
kungs uzsvēra, ka projekta mēr-
ķis ir ar dažādām aktīvām, rado-
šām un izglītojošām aktivitātēm 
stiprināt ģimenes vērtības Lat-
vijas politiski represēto ģimeņu 
vidū, kā arī iesaistot šajos pasā-
kumos skolu jauniešus un stu-
dentus. Cēsinieki mājiniekiem 
pasniedza vērtīgu dāvanu – šajā 
gadā izdotu vairāku autoru: Pē-
tera Bolšaitisa, Agneses Lūses, 
Annas Žīgures un Elīnas Kalni-
ņas grāmatu "Latvijas klusie va-
roņi. Sirdsapziņas ugunskurs", 
kas stāsta par notikumiem pa-
gājušā gadsimta 40. gados un 
cilvēkiem, tiem klusajiem varo-
ņiem, kas, nedomājot par sevi, 
glāba citu dzīvības. 

Kā jau Miķeļdienā, krodziņa 
"Rūdolfs" čaklās pavāres galdā 

cēla Miķeldienas biezputru, ko 
visi nebeidza slavēt, tāpat kā 
gardās smalkmaizītes un pīrā-
dziņus – visus gardos rudens 
saulgriežu cienastus. Izrādās, 
ka 29. septembris ir arī starp-
tautiskā kafi jas diena, par ko 
tuvāk pastāstīja Inese un Monta 
Skujas. 

Pateicība 
atbalstītājiem

Glīti noformētas pateicības 
par atsaucību "Ģimenes svētku" 
rīkošanā Kokneses represēto 
nodaļa pasniedza Cēsu represē-
to biedrībai, Kokneses novada 
domes priekšsēdētājam Dainim 
Vingrim, Skrīveru represēto 
nodaļai, Skuju ģimenei, kro-
dziņa saimniecei Annai Čīmai, 
fotogrāfam Mārcim Briškam, 
Kokneses kultūras nama līnij-
dejotāju grupai "Mazie kristā-
liņi", gidei Spodrai Briedei, 
Bebru pamatskolas skolotājai 
Annai Romanovskai, LPRA 
pārstāvei Laimdotai Podzei un 
vēl citiem. 

Tie, kas izcietuši Sibīrijas 
mokas, ir garā stipri un nesa-
laužami, tomēr arvien vairāk 
no viņiem aiziet mūžības ceļā. 
Ar klusuma brīdi tika pieminēti 
šajā gadā mūžībā pavadītie re-
presijās cietušie, kuru mīlestība 
uz savu tēvu zemi nekad nezu-
dīs. Kopīgi nodziedātā dziesma 
"Nevis slinkojot un pūstot" ska-
nēja kā apliecinājums latviešu 
tautas spēkam un cīņas sparam. 
Arī dziesmas par Staburadzi, 
Pērsi, Daugavu un Gauju šajā 
tikšanās reizē sasildīja kā rudens 
saules stari. 

Kas gan būtu Miķeļdiena bez 
Miķeļa ierašanās! Bagātais ru-
dens vīrs bija ieradies sev gudras 
un čaklas saimnieces lūkoties. 
Atrast īsto līgavu Miķelim pa-

līdzēja Skuju ģimene, aicinot 
pārbaudīt izredzēto dāmu lasīt-
prasmi un atjautību. 

Kad siltāk uzspīdēja saulīte, 
Blaumaņa pagalmā svētku svi-
nētāji devās jautrās rotaļās, bet 
Kokneses kultūras nama līnij-
deju grupas "Mazie kristāliņi" 
dalībnieces priecēja ar saviem 
deju priekšnesumiem, saņemot 
skatītāju sirsnīgus aplausus. 

Gide Spodra Briede, kura 
lieliski zina Kokneses vēsturi, 
pasākuma viesiem pastāstīja par 
laiku, kad Alaines muižā strā-
dāja Rūdolfs Blaumanis un par 
viņa draudzību ar Madi Svili, 
Madi Kapmali, Pēteri Girgen-
sonu – muižas ļaudīm, kas vēlāk 
tapa par izcilā rakstnieka  literā-
rajiem varoņiem. 

Atmiņu stāsts par 
Latvijas valsts 
karogu

Pateicoties skrīveriešu atsau-
cībai, pasākuma dalībnieki tika 
aicināti ielūkoties grāmatas "Na-
cionālā pretošanās kustība Lat-
vijā 1959.- 1986." lappusēs un 
tikties ar vienu no šīs grāmatas 
varoņiem - nacionālās pretoša-
nās kustības dalībnieku Andreju 
Pūci. Sirmais kungs ir dzimis 
1948. gadā un dzīves lielāko 
daļu pavadījis dzimtajos Skrī-
veros, bet tagad ar ģimeni dzīvo 
Siguldas novada Allažu pagastā. 
Pagājušā gadsimta 60. gadu vidū 
jaunais skrīverietis piedalījies 
Pļaviņu HES celtniecībā, bet 
70. gadu sākumā strādājis Doles 
salā pie Rīgas HES būves. Par šo 
laiku iesākās viņa atmiņu stāstī-
jums: "Kopā ar draugu Fēliksu 
strādājām brigādē, kurai bija uz-
dots nojaukt ēkas, kas traucētu 
HES celtniecībai. Ar gudru ziņu 
palikām pēc darba laika beigām 
un pārmeklējām šo māju bēni-

ņus ar nodomu atrast kādu lie-
cību no Ulmaņlaikiem. Tā arī 
notika. Atradām Latvijas valsts 
karogu, ietītu avīzē "Jaunākās 
Ziņas".  1971. gada vienā no jū-
nija naktīm es šo karogu uzvilku 
Skrīveru centrā triangulācijas 
tornī. Pēc tam ar pirmo vilcie-
nu devos uz darbu." Savukārt 
skrīveriete Vijas kundze, izsūtītā 
Friča Bucena meita, pastāstīja, 
ka arī viņa šajā rītā braukusi uz 
darbu tajā pašā vilcienā: "Tas 
bija neaizmirstams skats. Visi 
metās pie logiem un nenovēr-
sa skatienu: lejā bija kartupeļu 
lauks baltos ziedos, bet augšā 
tornī cēli plīvoja sarkanbaltsar-
kans karogs." Līdz dienas otrai 
pusei vietējie varas vīri nav varē-
juši karogu noņemt, jo Andrejs 
bija atstājis zīmīt ar uzrakstu: 
mīnēts. Šajā gadā karoga kārējs 
palika neatklāts. 1972. gada 
pavasarī Andrejs ar uzticamo 
draugu Fēliksu nopirka divus 
Latvijas PSR karogus un apšuva 
tos ar sēru lenti, ar melnu aero-
solu uzpūta vārdus: par piemiņu 
staļinisma upuriem. To dienu 
klusais varonis atceras: "Bijām 
norunājuši, ka es karogu izkāršu 
Skrīveros, bet Fēlikss Pļaviņās. 
Diemžēl viņš to neizdarīja, bet 
es no iecerētā neatkāpos. Sagai-
dīju nakti, izkāpu pa mājas logu, 
nenojaušot, ka vecākais brālis 
Indulis mani ir redzējis, un izda-
rīju savu darāmo. Pēc pāris die-
nām Indulis, būdams alkohola 
reibumā, izlielījās draugiem, 
ka viņš ir tornī izkāris karogu. 
Sacītais nonāca līdz "īstajām 
ausīm" un es tiku apcietināts, jo 
brālis atzinās, ka to nav darījis 
viņš. Pirms tam vēl ar Fēliksu 
paguvām izplatīt skrejlapas, 
kuras drukājām uz pašu iegā-
dātas rakstāmmašīnas. Pēc tie-
sas sprieduma 24 gadu vecumā 

nākamos   četrus dzīves gadus 
pavadīju lēģerī Mordovijā. Tur 
es iepazinos ar Gunāru Astru 
un Juri Ziemeli – drosmīgiem 
brīvības cīnītājiem, kuri vēl vai-
rāk ietekmēja manus pasaules 
uzskatus. Sākoties Atmodas lai-
kam, piedalījos Tautas Frontes 
aktivitātēs, ar ģimeni stāvēju 
Baltijas ceļā. Manas atmiņas ir 
publicētas Antas Bergmanes 
sastādītajā grāmatā "Mūsu ka-
roga stāsti: 1940-1991." Skrīve-
ru represēto nodaļas pārstāvji 
uzsvēra, ka ļoti lepojas ar savu 
novadnieku Andreju Pūci, tāpēc 
arī šajā dienā atsaucās lūgumam 
kopā ar viņu viesoties Koknesē. 

Bebru 
pamatskolas 
skolēni – vēstures 
izzinātāji

Turpinājumā pasākuma da-
lībniekus ceļš veda uz Bebru 
pagastu, kur pie komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas ak-
mens sagaidīja pagasta represē-
to kopas biedri, skolotāja Anna 
Romanovska un skolēni ar vecā-
kiem. Antoņina Midega pastās-
tīja par pieminekļa atklāšanu 
pirms 15 gadiem, kas atrodas 
pie Bebru pamatskolas un par 
kura sakoptību ikdienā rūpējas 
skolas kolektīvs. Skolas telpās 
ciemiņi noklausījās skolēnu sa-
gatavoto dzejas kompozīciju un 
fragmentus no viņu apkopota-
jiem Bebru pagasta represēto 
atmiņu stāstiem, kā arī apska-
tīja represēto kopas sagatavoto 
izstādi. 

Piemiņas akmeni rudens pie-
vakarē sasildīja sveču liesmiņas 
un septembra ziedu krāšņums, 
bet visus pasākuma dalībniekus 
sasildīja draudzības iedegtais 
ugunskurs un solījums tikties 
atkal citos kopīgos pasākumos. 

Ģimenes svētkos stiprina aizsākto draudzību

Cēsu represēto biedrības vadītājs Pēteris Ozols pateicas par 
sadarbību domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim.

Ineses Skujas spēlētais akordeons skan Blaumaņa pagalmā. Viesi no Skrīveriem, vidū Andrejs Pūce, kura atmiņu stāsts 
jauniešiem bija kā vēstures stunda.

Danči un rotaļas. Lība Zukule sveic līnijdeju grupas meitenes.
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20. septembrī  biedrība 

"Irsis" kopā ar Iršu pa-

gasta pārvaldi un Iršu 

iedzīvotājiem, Lielās 

Talkas “Laimes koki 

2019” iedvesmoti, radīja 

vēstījumu visiem, kam 

rūp gaiss, kuru elpojam: 

mēs stādām Laimes koku 

sava pagasta, valsts un 

visas planētas veselībai 

un labākai dzīvei.

Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas 

direktores p.i. 

Iršu pagasta ļaudis šajā 
dienā iestādīja dažādus Lai-
mes kokus. Kā viens no tiem 
bija pīlādzis, kurš jau kopš 
seniem laikiem latviešiem bi-
jis ļoti svēts koks. Tāpēc tas 
joprojām tiek dēvēts par ļoti 
iecienītu un arī nepieciešamu 
koku pie katras mājas. Tika 
iestādīts arī   enerģētiski   ļoti 
spēcīgais ozols, kurš palīdz 
visiem, kuri no visas   sirds 
vēlas būt stipri. Iršos nu zaļos 
arī dzīvības simboli - prie-
de, egle, tūja un akācija. Ar 
savām ugunīgajām ziedu vā-
lītēm priecēs etiķkoki, bet 
savas laimītes iesim meklēt 

smaržīgajos ceriņos. 
Gatavojoties sava Laimes 

koka stādīšanai, pirmsskolas 
grupas bērni rotaļnodarbību 
laikā no laimes pogām gata-
voja paši savus Laimes kokus. 
Šajā dienā laimi uz Iršiem 
atnesa arī pats   Laimes lācis, 
kurš bija ieradies, lai apska-
tītu, cik daudz čaklu roku 
Iršos. 

Patiešām, Lielā Talka Iršos 
pulcēja daudz čaklu roku, ku-
ras piedalījās visas planētas 
kopīgajā akcijā, apliecinot 
savu mīlestību Latvijai un 
mūsu pagasta ilgtspējībai. 
Mēs - Iršu pagasta darbinieki, 

z/s "Bezdelīgas", z/s "Pumpu-
ri", Pērses sākumskolas skolē-
ni, pirmsskolas grupas bērni, 
vecāki un darbinieki, ĢAC 
"Dzeguzīte" kolektīvs simbo-
liski stādījām Iršu nākotni, 
nododot savas labās domas 
un vēlējumus nākamajām pa-
audzēm. 

Paldies vēlamies teikt tiem, 
kas atbalstīja un atsaucās šai 
akcijai, atnesot kādu koku vai 
krūmu. Tie bija: z/s "Pīlādži, 
z/s "Zemītes",   SIA "Pupuķi", 
Elīnas un Ivetas ģimenes no 
mājas "Dimanti", Bogdanovu 
ģimene, Dzintars Greļs, Ineta 
ar ģimeni no mājas "Mada-

ras". Pērses sākumskolas sko-
lēnu, darbinieku un vecāku 
vārdā paldies LVM Kalsnavas 
arborētumam, kas jau otro 
gadu atbalsta un ziedo skolai 
dažādu sugu un šķirņu skuju 
kokus stādīšanai. 

  Īpašs paldies tiem, kas šo 
kustību atbalstīja finansiāli. 
Tie bija: Iršu pagasta pār-
valde, biedrība "Irsis", SIA 
"Rieksti JR" , SIA "Pangus",   
Līgas, Ilzes un Lāsmas ģime-
nes no mājas "Dālderi", Kris-
taps, Gatis ar ģimeni no mā-
jas "Dimanti", Ligitas ģimene 
no mājas "Dzintari". 

Lielās Talkas organizato-

ri ir izstrādājuši īpašu kar-
ti   http://talkas.lv/laimes-
koki/, kurā arī Iršu pagasta 
ļaudis ir atzīmējuši vietu, kur 
koks ir iestādīts, kā arī pie-
vienojuši vēlējumu Latvijai 

un   fotogrāfijas no šī īpašā 
notikuma. 

Lai šie stādītie koki ir kat-
ras ģimenes Laimes koki – sa-
vas Latvijas un visas planētas 
veselībai un labai dzīvei Iršos!

Iršos zaļos Laimes koki

Lai ikkatrs iestādītais Laimes koks iztur bargās ziemas, raisa 
jaunas lapas pavasarī, vasarā zaļo un zied, gatavojoties rudenim 

briedina augļus un krāso lapas!

Paldies visiem čaklajiem talciniekiem!

Brāļu asinis neizžūst, 
Zem Soda priedes saknēm 
Dvēseļu upe plūst, 
Karstāko sapni paņem, 
Izkal sudraba zvanā, 
Vai tu dzirdi, māt, 
Tā ir atgriešanās… 
(S. Rode) 

Ja nebūtu viņu, 1841. 

gada Jaunbebru droš-

sirdīgo dzimtzemnieku, 

kuri uzdrīkstējās sapņot 

par labāku dzīvi un sevi 

aizstāvēt no pastāvošās 

iekārtas sodiem, nebūtu 

viņu iedvesmotu seko-

tāju - brīvības cīnītāju 

citviet, kas mums izka-

roja Latviju. Ja nebūtu 

Bebru pamatskolas vēs-

tures skolotājas Ievas 

Puniņas entuziasma un 

aizrautspējas, Kartupeļu 

dumpja piemiņas vieta 

varbūt paliktu bez skolē-

nu čalām, dzejām un jau-

tājumiem, bez iedegtām 

svecītēm, bez V. Preisa 

un R. Tālmaņa vārdu, 

Kaķīšu purva un "Āpšu" 

māju pieminējuma, Soda 

priedes apmīļojuma, bez 

sagrābtām rudens lapām 

un savāktām kritalām. 

Linda Šmite 

Edija un Amandas 

Kosmačevsku foto

18. septembrī 9. un 7. kla-
ses skolēni zem Soda priedes 
zariem pie Sarkanā šķūņa 

mūriem mēģināja iztēloties 
vēsturiskos notikumus, kas 
nozīmīgi visā Latvijas vēstu-
rē. Skanēja Sarmītes Rodes 
dzeja, smaržoja tēja, uguns-
kurā cepās kartupeļi. Nekas 
nav aizmirsts, nevienu ne-
drīkst aizmirst. Vēstures sko-
lotāja pieminēja Imanta Zie-
doņa devumu kultūrvēsturis-
ko vietu saglabāšanā un 2021. 
gadu, kad Kartupeļu dumpim 
būs apaļa jubileja. Mājturī-
bas skolotājs A. Piliens kopā 
ar zēniem gādāja malku un 
ugunsdrošu vietu ugunsku-
ram, meitenes kopā ar sko-
lotāju V. Grinšponi sarūpēja 
tēju un kartupeļus (īpašs pal-
dies Madarai un Baibai), kas 
jo labi garšoja pēc kopīgas 
pastrādāšanas, sakopjot Sar-
kanā šķūņa teritoriju. 

Zem rudenīgajām debesīm 

Jaunbebros, priedes čieku-
riem krītot, vēlreiz ieskanas: 
"Vai tu dzirdi, māt? Tā ir at-
griešanās…", un rodas ticī-
ba, ka nākamās paaudzes aiz 
mums darīs tāpat kā mēs šo-
dien – aizvien atgriezīsies pie 
savām saknēm, pie vēstures 
notikumiem, jo, kam nav vēs-
tures, tam nevar būt nākotne. 

Latvijas neatkarības šūpulī – 
Jaunbebru Kartupeļu dumpja 
piemiņas vietā

Sakopj vietu, kas glabā senas 
atmiņas.

Skolotājas Ievas Puniņas rosina skolēnus ielūkoties notikumos, 
kas nozīmīgi visā Latvijas vēsturē.

Aizkraukles novada 

Sporta skolas reģionā-

lajās skolēnu sacensībās 

rudens krosā piedalījās 

21 Bebru pamatskolas 

labākais skrējējs un pa-

matskolu grupā izcīnīja 

1. vietu.

Bebru pamatskolas 

informācija

Dz.Sniedzes foto

Sporta dzīve skolā organi-
zēta tā, ka krosam skolēni ga-
tavojas regulāri, gadu no gadu 
rudenī tiek rīkotas skriešanas 
sacensības. Tajās piedalās vi-
sas klases, attieksme pret šo 
notikumu šogad bija jo īpaši 
pozitīva, arī mazdūšīgākajiem 
pārvarot sevi un noskrienot 
distanci pēc savām spējām. 

1.vietu reģionālajās sacensī-
bās garantēja 6 labāko sportistu 

rezultāti, bet mēs lepojamies 
ar visiem Bebru pamatskolas 
goda aizstāvjiem: Vairi Cīruli, 
Ediju Kosmačevski, Adriānu 
Mitrovski, Madaru Lusti, Kris-
teru Paļčevski, Edgaru Deņi-
sovu, Danielu Bičenko, Ramo-
nu Bičenko, Viktoriju Daubi, 
Kristeru Kristiānu Bičenko, 
Kristapu Mitrovski, Lauri Bi-

čenko, Rihardu Naudiņu, Egitu 
Deņisovu, Damiānu Grauzu, 
Saniju Kublinsku, Gabriēlu Viti, 
Kristīni Jātnieci, Esēniju Vilcāni, 
Megiju Paļčevsku, Egiju Leķi. 
Individuālajā skrējienā 1. vieta 
8.klases skolniecei Ramonai Bi-
čenko. 

Bebru pamatskolas 
informācija

Labākie krosā

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 2019.
gada 12.septembrī pieņēma 
lēmumu Nr.146 (protokols 
Nr.36.,1.p.) “Par sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Vi-
dusdaugavas SPAAO” sadzī-
ves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifiem”.

Tika nolemts:
1. apstiprināt SIA „Vidus-

daugavas SPAAO” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas ta-
rifi ar dabas resursu nodokli 
(bez pievienotās vērtības no-
dokļa):
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1.1. 43,00 65,77
1.2. 50,00 69,62

2. noteikt, ka šā lēmuma 
lemjošās daļas 1. punktā ap-
stiprinātie sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifi  
ar dabas resursu nodokli (bez 
pievienotās vērtības nodokļa) ir 

spēkā šādos laikposmos:
2.1. tarifs 65,77 EUR/t – no 

2019. gada 14. oktobra līdz 2019. 
gada 31.decembrim;

2.2. tarifs 69,62 EUR/t – no 
2020. gada 1. janvāra līdz jauna 
tarifa spēkā stāšanās brīdim;

2.3. atcelt no 2019. gada 14. 
oktobra Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas 2011. 
gada 23. novembra lēmumu Nr. 
380 „Par sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Vidusdaugavas 
SPAAO” sadzīves atkritumu ap-
glabāšanas pakalpojuma tarifu” 
(Latvijas Vēstnesis, 2011, 187.nr.)

Par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifi em
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Miķeļdienas tirdziņš Pērses 
sākumskolā

30.septembrī Pērses sā-
kumskolas  zālē tika aizvadīts 
Miķeļdienas tirdziņš. Tā ir 
skaista tradīcija skolā, kas 
iemāca pirmsskolas vecuma 
bērniem un skolēniem ne ti-
kai, kā tirgoties, skaitīt naudu, 
bet arī kā darboties virtuvē 
kopā ar vecākiem.

Miķeļdienas tirdziņā  varē-
ja iegādāties dažādus kulinā-
rus gardumus, rudens veltes, 
kā arī pašu rokām gatavotas 

rotaslietas, citus labumus. Skolēni bija parūpējušies arī par 
skaistu noformējumu cenu zīmēm un tam, ko pārdod. 

 Tu vari, ja dari

Drošības nedēļa Kokneses 
pamatskolā – attīstības centrā

No 23. līdz 27. septembrim 
tika organizēta drošības nedē-
ļa, lai sniegtu skolēniem zinā-
šanas par dažādiem ar drošību 
saistītiem jautājumiem, kā arī 
sekmētu izpratni savas un citu 
veselības un dzīvības saglabāša-
nu. 25. septembrī skolā viesojās 
Valsts policijas Zemgales reģio-
na pārvaldes Aizkraukles iecir-
kņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektore S. Zīmele, lai pirms-
skolas un 1. – 6. klašu skolēnus 
informētu par aktuālām ar bērnu drošību saistītām tēmām – ceļu 
satiksmes drošību, bērnu bezvēsts pazušanu, savstarpējām attiecī-
bām izglītības iestādē, atbildību par vardarbīgu uzvedību savstarpē-
jās attiecībās. Drošības nedēļas ietvaros, 26. septembrī vecāko klašu 
skolēniem nodarbību vadīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Aizkraukles daļas komandieris G. Laukazīle, kurš pastās-
tīja par to kā var kļūt par glābēju, kādai jābūt fi ziskajai sagatavotībai, 
lai darītu šo darbu, kā arī pastāstīja par notikumiem un situācijām, 
kādās glābējiem jāstrādā. Vislielāko interesi skolēnos izraisīja iespēja 
aplūkot un pielaikot ugunsdzēsēja tērpu, 

Rudens tirgus PII „Bitīte”

26.septembrī pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte” notika 
rudens tirdziņš, kurā dižojās rudens veltes un dažādi pašda-
rināti veidojumi, kuros izmantoti dabas materiāli. Pasākums 
sagādāja prieku gan mazajiem pārdevējiem, gan pircējiem. 

Skolu ziņas

Dzejniekam Jānim Balt-

vilkam šogad atzīmē 75. 

dzimšanas dienu. Bebru 

pamatskolas skolēni dzej-

nieka apjomīgo devumu 

latviešu grāmatniecībā 

iepazīst padziļināti, pie 

viena apgūstot pašvadī-

tas mācīšanās prasmes.

Linda Šmite

Skolēni laikus tika iepazīs-
tināti ar J. Baltvilkam veltītās 
Dzejas dienas mērķi un ro-
sināti pašiem virzīt savu mā-
cīšanos. Tas nozīmē, ka sko-
lotāji vēroja, kā skolēni lasa 
informāciju, iepazīst sarūpēto 
J. Baltvilka grāmatu saturu, 
kā iedziļinās piedāvāto Dzejas 
darbnīcu tematikā, kā komu-
nicē ar darbnīcu vadītājiem, 
kā saplāno laiku darbnīcās 
veicamo uzdevumu izpildei. 
Galvenais uzsvars tika likts uz 
skolēnu sniegumu, viņu spēju 
pieņemt lēmumu un darīt. 

Radošajās darbnīcās ie-
priekš iegūtās zināšanas un 
prasmes nācās lietot kompleksi 
visdažādākajās reālās dzīves 
situācijās. Piemēram, "Dze-

jas tirgū" (darbnīcas vadītāja 
Dz. Karlsone)  skolēni attīstīja 
prasmi konkurēt, piedāvājot 
augstvērtīgu dzejoļa dekla-
māciju un noformējumu. Ar 
ozolzīlēm tirgus dalībnieki 
novērtēja un maksāja par au-
tora ieguldīto darbu. Darbnīcā 
"Dzeja zvanu spēlēs" (vadītāja 
I. Laba) skolēni trenēja uzma-
nību, precizitāti, ieskandinot 
dažādus mūzikas instrumen-
tus pie noteikta vārda dzejolī, 
kuru lasa pārinieks. Darbnīcā 
"Mini, mini mīkliņu" (vadītā-
ja L. Locāne) bija dota iespēja 
atminēt ne jau vienkāršās J. 
Baltvilka dzejmīklas un atmi-
nējumus izveidot no plastilīna. 
Dzejoļu zīmēšana, atveidošana 
lomās notika darbnīcā, kuru 
vadīja skolotāja Dz. Sniedze. 
Arī paši mazākie skolēni mēģi-
nāja plānot savu darbu un pa-
gūt piedalīties vairākās Dzejas 
dienas darbnīcās. Sākumskolas 
korpusā aktīvo dzejas mācīša-
nos iedvesmoja mūzikas ska-
nējums, pie tam visas dziesmas 
bija ar J. Baltvilka vārdiem. 

Arī pamatskolas skolēni 
savu darbu organizēja tā, lai 

spēkus izmēģinātu vairākās 
netradicionālās situācijās. Lie-
la piekrišana bija darbnīcai 
"Dzejoļa iekustināšana" (va-
dītājas skolotāja J. Čerņauska 
un direktore L. Degtjareva), 
kurā nācās ne tikai uztvert, 
bet arī ar ķermeņa kustībām 
atveidot izlasītā dzejoļa saturu. 
Darbnīcā "Dzejoļa montāža un 
tulkošana" (vadītāji skolotāji 
Dz. Žmuidene un A. Bernāns) 
dzirkstīja ne tikai aizrautīgs 
tehnisks darba prieks, bet 
tapa paliekoši mācību mate-
riāli literatūras stundām un 
angliski pārtulkoti J. Baltvilka 
dzejoļi. Medijpratību maza-
jiem palīdzēja apgūt aktivitātes 
darbnīcā "Profesija – liriskais 
pētnieks" (vadītāja skolotāja 
A. Romanovska), kurā notika 
sarunas par putniem, jo J. Balt-
vilks bija arī ornitologs, kurš 
savus pētījumus putnu pasau-
lē uzticēja grāmatām. Skolēni, 
meklējot atbildes uz jautāju-
miem, iemācījās atrast grāma-
tas izdošanas gadu, izdevniecī-
bu. Kompleksi lietot zināšanas, 
prasmes un paust uzskatus 
nācās darbnīcā "Dzejoļa iestik-

lošana" (vadītāja L. Šmite). Ar 
guaša krāsas un PVA līmes, 
aplikācijas papīru un dzijas 
palīdzību stikla burciņās un 
foto rāmīšos iemūžināti palika 
Bebru pamatskolā populārākie  
J. Baltvilka dzejoļi: "Lielā zive", 
"Cik?", "Vajadzības" u.c. Izla-
sīt, apjēgt, pārveidot simbolu 
valodā un košās krāsās – ar to 
visu veiksmīgi tika galā 17 sko-
lēni. Daža stikla burciņa tika 
piepildīta ar tādu saturu, kas 
attēlo J. Baltvilka ekoloģisko 
problēmu risinājumu. Skolo-
tāju V. Grinšpones A. Piliena 
vadītajā darbnīcā "Putni un 
zvēri dzejas puzlē" prasīja pie-
pūli, bet, ja skolēni pamanījās 
ieraudzīt un likt lietā atgādnes, 
tad uzvarētāji bija tie acīgākie, 
labākie lasītpratēji. 

Izvērtējot Dzejas dienu, iz-
kristalizējās trūkumi un uzde-
vumi, kas ņemami vērā kvali-
tatīvas mācīšanas un mācīša-
nās procesā. Galvenā atziņa – 
interese par apgūstamo saturu 
rodas darbībā (gan pašvadītā, 
gan sadarbībā)   un viena no 
galvenajām panākumu atslē-
gām - teicama lasītprasme. 

Citāda Dzejas diena

Top visneparastākie dzejoļu atveidojumi.

Septembra mēnesī, kad 

dzimis latviešu dzejnieks 

Rainis, Latvija tiek pie-

skandināta ar dzeju. Arī 

Iršos - 27. septembrī no-

tika dzejas lasījumi. Iršu 

pagasta bibliotēka lielus 

un mazus aicināja uz li-

terāro pasākumu "Dzejā 

var pateikt tik daudz!". 

Pasākumā skanēja dzeja 

par mājām. Izvēlētā tēma 

ir stipri saistīta ar Iršu 

pagasta vēsturi, jo 80 

gadus atpakaļ, rudenī no 

Hiršenhofas  (Iršiem) de-

vās prom baltvācieši, kuri 

šeit dzīvoja no paaudzes 

paaudzē. Cilvēki pameta 

savas mājas ar smagām 

sirdīm - draudēja izcelties 

Otrais pasaules karš.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas 

vadītāja

Paši mazākie Pērses sā-
kumskolas bērni ļoti emo-
cionāli un sirsnīgi uzrunāja 
klātesošos – dziedot, dejojot 
un deklamējot atklāja, ka 

mājas ir visiem cilvēkiem 
un dzīvniekiem, un cik labi, 
ka mēs dzīvojam Latvijā – 
skaistā un mierīgā valstī.

Savukārt vecāko klašu 
skolēni ar lepnumu un pār-
liecību skaitīja patriotisku 
dzeju.   5.- 6. klašu skolēni, 
skolotājas Daigas Anderso-
nes aicināti, dalījās ar savām 
domām par tēmu – mājas. 
Daži domu graudi un atziņas 
no bērnu darbiem. Mājās ir 
droši, jo tur ir mana mam-
ma un tētis. Māja kalpo par 
patvērumu un dažreiz tā sa-
tuvina ģimeni. Māja ir mīļa 

vieta. Mājas ir mana dzimtā 
vieta, laimīgā zeme, mana 
pajumte. Māja ir vieta, kur 
dzīvo mīlestība un laime. Tā 
ir labākā vieta visā pasaulē, 
kur būt kopā ar ģimeni.

Par dzejas dienas muzikā-
lo noskaņu rūpējās Iršu sie-
viešu ansamblis.

Pasākuma otrajā daļā, lai 
vieglāk būtu izprast 1939. 
gada rudens notikumus, 
kad baltvācieši izceļoja no 
Iršiem, skolotāja Valda Kal-
niņa klātesošos uzaicināja 
noskatīties filmu par balt-
vācu izbraukšanu no Latvi-

jas. Tūkstošiem cilvēku tika 
ierauti vēsturisko notikumu 
virpulī un pameta savas mā-
jas uz neatgriešanos. Iršos, 
pieminot baltvāciešu izce-
ļošanas 80. gadadienu, vācu 
kolonistiem uzstādīto piemi-
ņas akmeni, rotāja rudenīgi 
ziedi.

Paldies Pērses sākumsko-
las skolēniem un skolotājiem 
par sadarbību, paldies vecā-
kiem par bērnu atbalstu, pal-
dies dziedošajām meitenēm 
un visiem, kas atnāca uz lite-
rāro pasākumu un kādu lai-
ku pavadīja dzejas pasaulē!

Kur labi klājas, Tur ir tavas mājas 
(Māris Čaklais)

 Uz brīdi kopā dzejas pasaulē.

Kokneses pagasta bibliotēkā 
top lasītāju klubiņš. Pirmā tikša-
nās reize 29. oktobrī pulksten 17.

Nora Ikstena teic: "Patiesi iz-
lasīta grāmata ir kā īsts draugs, 
kā mīlestība, kā tuvs cilvēks. Sa-
tikt savu grāmatu, tas ir kā satikt 
tuvu cilvēku – tu kādu laiku dzī-
vo ar to."

Lasītāju klubiņa mērķis ir rast 
iespēju satikties un apspriest vis-
dažādākos interesējošos tema-
tus, izteikt savas domas un sprie-

dumus par izlasīto, darīt tiešām 
to, kas pašiem šķitīs aktuāls un 
interesants. Šobrīd plānots, ka 
lasītāju klubiņa biedri varētu tik-
ties reizi mēnesī. 

Interesentus lūdzu pieteikties: 
bibliotēkā, pa tālruni 65161719, 
rakstot e-pastu: ingrida37@in-
box.lv, sociālajos tīklos. 

Būsiet laipni gaidīti!                          
Ingrīda Grūbe, 

Kokneses pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre 

Kokneses pagasta bibliotēkā 
top lasītāju klubiņš
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Jau atkal ir paskrējis 

gads kopš iepriekšējās 

tikšanās - "burciņu" 

dienas V. Jākobsona 

memoriālajā mājā. 

Gaidot Miķeļdienu, 

26. septembrī sanācām 

kopā Bebru pagasta 

bibliotēkā, lai izgaršotu 

vasaras garšu, lai 

pārrunātu receptes un 

iepazītos ar pasaulē 

lielāko ogu - ķirbi. 

Jolanta Mašinska, 

V.Jākobsona memoriālās 

mājas vadītāja 

Dailas Riekstiņas foto 

Vai zinājāt, ka tas pie 
mums ir atceļojis no Ameri-
kas? Sasūkusies vasaras sau-
les, šī pasaulē lielākā oga ir 
neizsīkstošs veselības avots. 
Ar savu dzelteno saules krāsu 
un pozitīvo auru ķirbis dod 
labumu jau ar to vien, ka at-
rodas istabā. Šo un daudz ko 
citu mums pastāstīja Gunta 
Krievāre, kura ne tikai bija 

sagatavojusi stāstījumu par 
ķirbi, bet arī dalījusies ar savu 
izaudzēto ražu un izcepusi 
ķirbju kēksu. Paldies Annai 
Pilienai, jo arī no viņas dārza 
izstādei pievienojās ķirbji un 
visu klātesošo vēderus lutinā-
ja izvārītais ķirbju ķīselis. 

Sāļo konservu degustācijā 
suminājām Maiju Pumpuci, 
kura mums piedāvāja pupiņu 
salātus. Savukārt saldo nomi-

nācijā laurus plūca Annas Pi-
lienas marinētie ķirbīši. 

Pasākuma apmeklētājiem 
bija apskatāma bibliotekāres 
Dailas iekārtotā grāmatu un 
žurnālu izstāde par konser-
vējumiem, dažādām ēdienu 
receptēm no ķirbjiem. 

Paldies visiem apmeklētā-
jiem un, lai jūsu "vasaras gar-
ša" stiprina, dod sātu un labu 
omu garajā ziemas sezonā! 

Vasaras garša rudens 
saulgriežu laikā

Vasaras garša izstādē.

7. augusta rītā ceļotāji de-

vās ieplānotajā ekskursijā 

uz Kurzemes pusi.  Rīta 

kafi jas pauzē iepazinām 

"Lāču" maizes ceptuves 

atpūtas dārza labiekārto-

jumu, veikala – kafejnīcas 

piedāvātos gardumus.

Zenta Bērziņa, 

Senioru klubiņa 

"Pīlādzītis" vadītāja  

Lestenes baznīcā vietējā 
gide mūs iepazīstināja ar diev-
nama izcelsmes un pastāvē-
šanas vēsturiskajām pārvērtī-
bām. Pašlaik turpinās baznīcas 
atjaunošanas un restaurācijas 
darbi. Blakus baznīcai esošais 
Lestenes brāļu kapu komplekss 
ir skarba liecība par pagātnes 
smagajām cīņām. Te jāpiemin 
teiciens: "Ak, svētā Lestene!", 
jo visos laikos viedie un redzī-
gie cilvēki ir glābuši baznīcas 
interjera mākslas darbus sagla-
bājot tos līdz mūsdienām. 

  Tālāk mūsu ceļš ved pa 
grantainiem ceļiem uz Kukšu 
muižu. Kukšu muižas īpašnie-
ki ēkas restaurējuši, atjaunoju-
ši senos sienu apgleznojumus, 
piedāvā viesiem daudzveidīgas 
atpūtas iespējas, kā arī izsmal-
cinātus ēdienus ar sudraba 
galda piederumu servējumu. 

Pats saimnieks strādā kā pa-
vārs , bet 18.gs. meistaru gata-
votās mēbeles kalpo ikdienas 
vajadzībām. Darbīgie Kukšu 
muižas īpašnieki uzņem ap-
meklētājus pēc iepriekšējas 
pieteikšanās. 

Turpinām ceļu uz Kanda-
vas vecpilsētu, netālu no vecā 
pilskalna mūs sveicina Kanda-
vas simbols – ozolzīle "zīļuka" 
veidolā, bet pašā pakājē melnā 
metālā kaltais meža kuilis (no-
vada simbols).   Pusdienojam 
"Ievas" kafejnīcā, kādu brītiņu 
uzkavējamies labiekārtotajā 
skvēriņā pie domes ēkas, kur 
kompakti izvietoti gājēju til-
tiņi, soliņi, bērnu rotaļu lau-
kums un īpaša vieta fotogra-
fēties gribētājiem – ozolzīles 
metāla ietvara rāmis. 

Pabraucot pa asfaltētiem ce-
ļiem ātri nokļūstam pie Jaun-
moku pils, kas ir viena no pa-
zīstamākajām ķieģeļu celtnēm, 
būvēta ap 1901.g. pēc Rīgas 
birģermeistara Džordža Ar-
mitsteda pasūtījuma, kalpojusi 
kā medību un vasaras reziden-
ce. Laiku lokos pilij mainījušies 
saimnieki un izmantošanas 
veidi, bet pēc 2014.g. plašās 
rekonstrukcijas pils salonos 
atgriezies angļu jūgendstils un 
meža muzejs. Gide iepazīstinā-

ja ar pils telpām un starp citu 
pastāstīja par esošajiem pils 
gariņiem, kuriem patīk virināt 
durvis, čīkstināt kāpnes, vai 
kaut ko nomest… Tie neka-
vējās sevi apliecināt, kādā no 
telpām pilnīgā mierā atvērās 
vecās trauku bufetes durtiņas. 
Apskates objektu skaits liels un 
piegulošais parks labiekārtots, 
labi kopts. Par pils komplek-
su rūpējas AS „Latvijas valsts 
meži”. 

  Šlokenbekas muižas an-
samblis ir viduslaiku nocie-
tinātās muižas paraugs, tās 
celtniecība sākta ap 1484.g. 
Šobrīd vecās ēkas ir pielāgotas 
mūsdienu vajadzībām, sagla-
bājot ārsienu veco laiku vei-
dolu. Zirgu stallī ir mazā un 
lielā koncertzāle ar akustisko 
starpsienu. Spirta brūža ēkā 
darbojas viesnīca, bet muiž-
kunga ķieģeļu velvju pagrabos 
izvietojies pirts komplekss ar 
degustācijas zālēm. Muižkun-
ga ēkās atrodas ceļa muzejs. 
Ekskursantiem diena pagājusi 
saistoši un interesanti. 

Paldies Kokneses novada 
domei par piešķirto fi nansē-
jumu transportam, gidei  Dai-
gai, šoferītim Aldim un visiem 
ņiprajiem ceļotājiem. Veselību 
un veiksmi darbos! 

Izzinoša un iespaidiem bagāta 
ekskursija uz Kurzemes pusi

Šī gada 21.septembrī se-

nioru klubiņš "Pīlādzītis" 

piedalījās Vislatvijas senio-

ru klubiņu "Pīlādzītis" saie-

tā kultūrvēsturiski unikā-

lajā Vecpiebalgas novadā. 

Gleznainās Vecpiebalgas 

apkārtnes ainavas kopš 

1987. gada ir iekļautas 

aizsargājamā dabas terito-

rijā. Šajā dienā mums bija 

iespēja apmeklēt vien da-

žas šī novada ievērojamās 

vietas.

Sofi ja Šmite 

Foto no senioru klubiņa 

"Pīlādzītis" arhīva

Apskatījām Vecpiebalgas lu-
terāņu baznīcu, kas celta 19.gs. 
vidū, tikusi sagrauta 20.gs. vidū, 
tagad atjaunota senajos mūros 
bez zvanu torņa, bet ar ērģelēm 
un J.Jēgera altāra gleznu "Savu 
mieru es jums dodu".

Viesojāmies Emīla Dārziņa un 
Jāņa Sudrabkalna memoriālajā 
muzejā "Jāņskola". Pārliecinā-
mies, cik daudz ievērojamu cil-
vēku dzimuši, auguši, skolojušies, 
dzīvojuši un dzīvo šajā novadā. 
Bija iespēja noklausīties vienīgo 
saglabājušos E.Dārziņa 1904.
gadā komponēto instrumentālo 
skaņdarbu "Melanholiskais val-
sis". Līdzi paņēmām sirsnību un 
gaiši sapņainos iespaidus.

Kārļa Skalbes memoriālajā 
muzejā pārsteidza neparastā, 

romantiskā atmosfēra. Gide ie-
pazīstināja ar Kārļa Skalbes un 
Lizetes Skalbes literāro mantoju-
mu, ar dzimtas likteni. No mājas 
balkona varēja vērot Alauksta 
ezeru un gleznainās, rudenīgās 
apkārtnes ainavas. 

Turpinājumā tikām cienāti ar 
tradicionālo jēra zupu. Galvenā 
saimnieka lomā iejutās atraktī-
vais Ķencis. Nākamā gada saiets 
tika noteikts lozējot - dosimies 
uz Skrīveru novadu. 

Vakara noslēgumā brāļu 
Kaudzīšu celtajā Vecpiebalgas 
biedrības namā notika tikšanās 
ar pārējo Latvijas novadu senio-
riem. Skaistu pašdarbnieku kon-
certu bija noorganizējusi kul-
tūras nama vadība. Arī ciemiņi 
no katra novada sniedza savus 
sagatavotus priekšnesumus, ap-

sveikumus un pateicības vārdus 
par ieguldīto darbu, lai šī diena 
visiem "Pīlādzēniem" paliktu 
atmiņā. 

Liels paldies Ilzei Kalvišķei, 
kas apņēmās pārstāvēt Kokneses 
klubiņu "Pīlādzītis"! 

Paldies par pacietību šoferī-
tim Aigaram, gaidot mūs līdz 
balles noslēgumam. Mājupceļu 
pavadījām dziedot, neatkārtojot 
nevienu dziesmu otrreiz! 

Koknesieši Vislatvijas senioru 
klubiņu "Pīlādzītis" saietā 
Vecpiebalgā

Koknesieši Vecpiebalgā.

Prieks satikt Ķenci!

7. septembrī Iršu pagasta 
pensionāri devās ekskursijā uz 
sēļu zemi. Apmeklējām Sēļu 
sētu Jēkabpilī, pēc tam   brau-
cām uz Viesīti - Sēlijas "sirdi".

Tur pavadījām ilgu laiku, 
jo gides Ilmas Svilānes vadī-
bā apskatījām Mazā Bānīša 
parku, pēc tam gar Valeskal-
niņu braucām līdz Brīvības 
piemineklim, kurš padomju 
laikā bija noslēpts aiz tā laika 
pieminekļa. Garām aizslīdēja 
Viesītes vidusskolas jumti un 
plašs stadions. Mūsu ceļojums 
tālāk virzījās  uz Paula Stradi-
ņa skolu, kur varēja klausīties 
stāstījumu par profesoru Pau-
lu Stradiņu un viņa dzimtu, 
šajā skolā mācījusies arī Anna 
Brodele, šeit apkopota infor-
mācija arī par "latvi" Veco 
Stenderu. Tad gar veco aptie-
ku braucām līdz Āžu krogam 
(Āži - pilsētas vēsturiskais 
centrs), garām P.Stradiņa mā-
jai, vecajai kapsētai līdz Āža 
skulptūrai.

Pēc ieturētajām pusdienām 
"Zaļajā vardē" devāmies tālāk 
uz Elkšņiem, kur iepazinā-
mies ar dabīgas kafi jas ražot-
ni. Noslēgumā apmeklējām 
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju 
"Riekstiņi", kur mūs sagaidīja 
atraktīvā gide sēliete Ilze Lī-
duma. Viņa iepazīstināja mūs 

ar rakstnieka, dzejnieka, glez-
notāja un aizrautīga makšķer-
nieka dzīves stāstu.

Par ekskursiju pārdomās 
dalās Aina: "Sēļu sētā varēja 
apskatīt Sēlijas novada zem-
nieku sētu: dzīvojamo māju, 
klēti, pirti, šķūni, riju, dzir-
navas, aku. Skaista vieta - ap-
augusi kupliem lapu kokiem. 
Muzeja gide iepazīstina gan 
ar telpām, gan tuvāko apkārt-
ni. Lai visu iepazītu, ar stundu 
nepietiek.

Mazā Bānīša parkā mūs 
iepazīstināja ar dzelzceļa tap-
šanas vēsturi, varējām iekāpt 
un pasēdēt dienesta vagoniņā.
  Visplašākās zināšanas gan par 
profesoru Paulu Stradiņu, gan 
Viesīti varēja iegūt Paula Stra-
diņa skolā. Viesītē iepriecināja 
skaistā daba un sakoptība."

Ekskursijas dalībniece Val-
da: "No Jēkabpils mūsu ceļš 
veda uz 1928.gadā pilsētas tie-
sību ieguvušo sēļu  "galvaspil-
sētu" Viesīti. Nevar nepamanīt 
pilsētas sakoptību.

Mēs uzsākam pilsētas ie-
pazīšanu Šaursliežu dzelzceļa 
vēstures muzejā. Šis dzelzceļš 
pastāvējis no 1916.līdz 1972.
gadam, bijis ļoti nozīmīgs ne 
tikai Viesītes, bet arī apkārtējo 
pagastu dzīvē. Muzeja terito-
rijā darbojas vietējie rokdarb-

nieki, kuru darbus varēja ne ti-
kai apskatīt, bet arī iegādāties.

Viesīte lepojas ar tur dzi-
mušajiem ievērojamiem cil-
vēkiem: Paulu Stradiņu, Annu 
Brodeli, Guntaru Godiņu un 
citiem. Pilsētas vēsture apska-
tāma Paula Stradiņa skolā.

Dodoties apskatīt pilsētu, 
nofotografējamies pie Viesītes 
unikālā Brīvības pieminek-
ļa un skulptūras "Āzis". Šis 
dzīvnieks atgādina, ka pilsētas 
agrākais nosaukums bijis Āžu 
miests. Mums ļoti patika arī 
Viesītes Kultūras pils.

Noslēgumā baudījām garšī-
gas pusdienas kafejnīcā "Zaļā 
varde"."

Skaidrītes iespaidi par ka-
fejas ražotni: "Iegriezāmies 
kafejas ražotnē. Saimniece 
pastāstīja, kā rakstīja projektu, 
kā iekārtoja telpu, kā notiek 
pati ražošana. Kafeju gata-
vo no graudiem, kurus kaltē 
elektriskā krāsnī, tāpat kaltē 
cigoriņus, burkānus, apiņus, 
kaņepes, ozolzīles, kuru mizas 
lobīšanai ierīkots speciāls ag-
regāts. Atkarībā no sastāva ka-
fejām doti nosaukumi. Pašreiz 
ir 4 nosaukumi. Kafeja tiek 
iesaiņota ekoloģiskā (papīra) 
maisiņā.

Informāciju apkopoja 
Maija Bērziņa

Ekskursija uz sēļu zemi

Koknesē jau septembra no-
galē sākās centralizētā siltuma 
piegāde daudzdzīvokļu un ies-
tāžu ēkās. Uzņēmuma „Kok-
neses Komunālie pakalpojumi” 
vadītājs Aigars Zīmelis infor-
mē, ka siltuma piegāde sāku-
sies bez problēmām, jo apkures 
sistēma  katlu mājā iepriekš 
tika sagatavota un pārbaudīta. 

Maksa par apkuri arī šajā se-
zona nemainīsies, tāpat kā līdz 
šim koknesiešiem būs jāmaksā  
EUR 47.92 + PVN MWh.

2015. gadā tika veikta Kok-
neses katlu mājas modernizā-
cija. Apkurei tiek izmantota 
šķelda un darbojas arī gāzes 
katls, kas nodrošina karsto 
ūdeni Koknesē daudzdzīvokļu 

māju iedzīvotājiem un iestā-
dēm vasaras sezonā.

Sākoties apkures sezonai, 
SIA „Kokneses komunālie pa-
kalpojumi” aicina iedzīvotā-
jus sekot līdzi apkures iekārtu 
stāvoklim dzīvokļos un par 
bojājumiem laicīgi informēt 
„Kokneses Komunālos pakal-
pojumus”. 

Sākusies apkures sezona
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Jaunā deju sezona ir klāt! “Liepavots" 
atsāk mēģinājumus un gaida pulkā ar-
vien jaunus dejotājus!

Divas reizes nedēļā – otrdienu un 
ceturtdienu vakaros no pulksten 20:00 
līdz 22:00 Kokneses kultūras namā 
kopā sanāk dažādu vecumu, profesiju 
un raksturu dejotāji, lai vadītājas Intas 
Balodes vadībā mācītos un izdejotu 
jaunus deju rakstus. Kolektīvs gaida arī 
jaunus dejotājus, kuri vēlas dejot, patī-
kami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
aktīvu cilvēku sabiedrībā. Ja strādā mai-

ņu darbu, tad tas nav šķērslis, jo esam 
arī elastīgi mēģinājumu laikiem un pie-
lāgojamies dažādām situācijām.

Ja esi vidējās paaudzes vecumā, vē-
lies uzsākt vai turpināt dejot kopā tieši 
ar mums, nāc mūsu pulkā! Tev noderēs 
dejošanai piemēroti apavi un apģērbs!

Neesi pārliecināts par savu izvēli? 
Tevi iedrošināsim! Jautājumu gadīju-
mā zvani pa tālruni 29190565 –vadītāja 
Inta.

Kura tauta dejo, tā dzīvo skaisti! Uz 
tikšanos deju kolektīvā “Liepavots”!

Deju kolektīvs "Liepavots" sāk 
deju sezonu un aicina savā pulkā!

5.decembrī visā pasaulē tiks atzī-
mēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. 
Aicinām Latvijas iedzīvotājus un or-
ganizācijas pieteikt pretendentus godi-
nāšanai "Gada brīvprātīgais 2019", kas 
30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt 
var brīvprātīgā darba veicējus un orga-
nizētājus, kuri devuši ievērojamu iegul-
dījumu sabiedrības labā laika posmā no 
2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 
31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem 
draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo 
godināšanas mērķis ir veicināt Latvi-
jas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo 
darbu un sekmēt gan dažāda vecuma 
cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos 
brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana 
notiks jau sesto gadu.

 Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprā-
tīgais 2019” labākos brīvprātīgā darba 
veicējus vai organizētājus var jebkurš 
Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā orga-
nizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. 
Kandidāts jāpiesaka līdz 2019.gada 
28.oktobrim, tiešsaistē aizpildot pie-
teikuma anketu, kas pieejama tīmekļa 
vietnē  www.brivpratigie.lv/lv/godina-
sana. Portālā brivpratigie.lv pieejams 
arī godināšanas nolikums. Katram ie-

sniedzējam tiks 
nosūtīts apstip-
rinājums par 
pieteikuma sa-
ņemšanu.

Brīvprātīgā dar-
ba veicēju un organizētāju godināšanu 
“Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodar-
binātības valsts aģentūra sadarbībā ar 
Labklājības ministriju, Izglītības un zi-
nātnes ministriju, Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūru, Daugav-
pils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, 
Jelgavas pilsētas domes administrāci-
jas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, 
Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras 
novada fondu, Rīgas domes izglītības, 
kultūras un sporta departamentu. Pie-
teikumus vērtēs organizatoru veidota 
žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā 
darba veicēji un organizētāji šogad 
saņems Goda zīmes. Nominanti tiks 
personīgi ielūgti uz svinīgo godināša-
nu 30.novembrī Rīgā.   Pērn svinīgajā 
godināšanā “Gada brīvprātīgais 2018” 
goda zīmi no Kokneses novada saņē-
ma Daiga Andersone par darbu Latvi-
jas Sarkanā Krusta Kokneses novada 
Bebru nodaļā.

Aicinām pieteikt brīvprātīgā 
darba veicējus un 
organizētājus godināšanai 
"Gada brīvprātīgais 2019"

28. septembrī Bebru pagasta se-
niori, atsaucoties uz izteiktajām 
vēlmēm, atkal devās izbaudīt rudeni 
Latgales centrā – Aglonas un Preiļu 
novadā.

Saulainais rīts, izgaismojot glez-
nainos Daugavas krastus, aizved 
mūs uz Kristus Karaļa kalnu. Šis 
Dieva dārzs pārsteidz ik reizi ar jau-
nu koka skulptūru un krāšņumaugu 
stādījumu daudzveidību. Pēc tam 
kārtējā tikšanās ar Aglonas bazili-
ku, kur iespēja parunāt ar Dievu un 
sajust spēku pieplūdumu pie svēta-
vota, sniedz mieru un gandarījumu.

Pēc neliela pārbrauciena, mūsu 

apskates objekts ir Vīna pagrabs 
Burvju dārzā, ZS Kalni. Sākumā 
noklausāmies stāstu par to, kā top 
vīns, par to, kā veidot savu zīmolu, 
kur tiek glabāts vīns. Tad  mūs sa-
gaida pastaiga pa brīnišķīgu dārzu, 
kurā katram nostūrim ir savs uni-
kāls stāsts. Beigās saimniece mūs 
aicina  doties uz degustācijas lau-
kumu, kur tiek piedāvāti četri vīnu 
veidi – plūmju, aveņu-aroniju, ze-
meņu un upeņu. Varam iegādāties 
vīnus līdzņemšanai, tāpat arī paš-
māju piparkūkas. 

Tālāk dodamies uz S. Geidas 
kokapstrādes darbnīcu. Amatnieka 

darbnīcā (izstāžu zāle „Sapņu na-
miņš) apskatāmi no koka virpotie 
izstrādājumi – svečturi, servīzes, 
alus kausi, puķu vāzes, glāzītes, 
piestas, cibiņas, koka gleznas u.c. 
izstrādājumi. 

Iegriežamies Raiņa “Jasmuižā”. 
Starp citiem dzejnieka piemiņai vel-
tītajiem muzejiem „Jasmuiža” īpa-
ša ar to, ka tā ir viņa “jaunu dienu 
zeme”. Šeit no 1883. gada līdz 1891. 
gadam topošais dzejnieks pavadī-
ja savus ģimnāzijas un universitā-
tes brīvlaikus, jo šai laikā muižu 
nomāja un tajā saimniekoja Raiņa 
tēvs Krišjānis Pliekšāns. Patīkami 
pārsteidz muzeja darbinieku rūpes 
par šīs vietas romantiskās noska-
ņas radīšanu ar Jašas upes tiltiņiem, 
šūpolēm un parku un plašo izglī-
tojošo darbu. Arī mūsu meitenēm 
Alisei un Dženijai izdevās pieda-
līties radošajās darbnīcās “Zelta 
zirgs”. Pirms vairāk nekā 30 gadiem 
atjaunotajā muižas govju kūtī tika 
izveidota izstāžu zāle, kur šobrīd 
aplūkojama plaša Latgales kerami-
kas izstāde, kurā eksponēti vairāk 
nekā 200 novada podnieku darinā-
tie saimniecības trauki un dekora-
tīvā keramika, bet Andreja Paulāna 
darbnīcā – ceplī iespējams iepazīties 
ar vidi, kādā dzīvojuši un strādāju-
ši Latgales keramiķi 19. gadsimta 
beigās un 20. gadsimtā. Muzejā no-
tiek sezonas atklāšanas sarīkojumi, 
keramikas cepļa kurināšanas un at-
vēršanas pasākumi, ikgadējie Dzejas 
dienu sarīkojumi.

Beidzot braucam uz Preiļiem. 
Mūs sagaida gide Irēna ar intere-
santu, lakonisku stāstījumu par šo 
pilsētu. Tā ir nozīmīgs Latgales eko-
nomiskais centrs (siera un šūšanas 
ražotnes), kas kopj savas folkloras, 
amatniecības un katolicisma tra-
dīcijas. Nemanot uzradies, lietus 
mākonis liek mums patverties grā-
fu Borhu dzimtas īpašumos – 19. 
gs. iekārtotajā ainavu parka kapelā, 
kura ir 200 gadus veca, tagad pil-
nībā rekonstruēta ar labu akustiku. 
Te mēs piedzīvojam pārsteidzošu, 
necerēti emocionālu ekskursijas no-
slēgumu baudot dziedošās gides Irē-
nas fantastisko koncertu. Saņēmuši 
emocionālu  pacēlumu, noklauso-
ties gan garīgās, gan laicīgās dzies-
mas, ar kopīgi nodziedātu dziesmu 
pateicībā atvadāmies no šīs fantas-
tiskās vietas un gides Irēnas.

Pateicībā rīkotājiem, atbalstītā-
jiem un atsaucīgajam šoferim, 
Bebru pagasta pensionāru padome 

“Mārtņroze”

Uz Māras zemi smelties spēku 
un iedvesmu

Foto mirkļi no saulainās dienas Latgalē.

SENIORU AKTIVITĀTES RUDENĪ

 9.oktobra sanāksmē nolēmām, ja būs piemēroti laika apstākļi - 23. oktobrī  
rīkosim talku "Rudens lapa" - pulcēšanās  plkst. 12:00 pie Otrā pasaules kara kritušo piemiņas 
vietas Kokneses parkā.  

6. novembrī  plkst. 12:00 sanāksme Vērenes ielā Nr 1 Sociālā dienesta zālē. 

Zenta Bērziņa
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Kokneses amatierteātra izrāde „Cī-
rulīši” izvirzīta amatierteātru reģio-
nālajai skatei „Gada izrāde 2019”!

5. oktobrī Pļaviņu novada kultū-
ras centrā noritēja Aizkraukles ap-
riņķa amatierteātru skate, kurā ar 

Harija Gulbja lugas „Cīrulīši” iestu-
dējumu piedalījās Kokneses ama-
tierteātris.

Apsveicam izrādes režisori Ingu-
nu Strazdiņu un aktierus ar iegūto 
augstāko vērtējumu – pirmo pakāpi 
un vēlam panākumus reģionālajā 
skatē!

Izrādes „Cīrulīši” pirmizrāde no-
tika šī gada pavasarī Kokneses kul-
tūras namā,  saņemot skatītāju at-
zinību par izjusti atklāto vēstījumu 
par latviešu viensētu laika ritējumā.

Ar pirmo pakāpi novērtēta arī In-
gunas Strazdiņas Aizkraukles Tau-
tas teātrī  iestudētā izrāde „Skaistu-
ma karaliene” pēc Voldemāra Saule-
skalna lugas motīviem.

Kokneses amatierteātra izrāde 
izvirzīta reģionālajai skatei

Zivju fonda padome pieņēmusi lē-
mumu par Kokneses novada domes 
projekta  “Materiāltehniskā aprīkojuma 
iegāde zivju resursu aizsardzības pasā-
kumiem Kokneses novada ūdenstilp-
nēs” apstiprināšanu. Projekta mērķis 
ir veicināt zivju resursu aizsardzības 
pasākumu efektivitātes uzlabošanu 
Kokneses novada ūdenstilpnēs, lai no-
drošinātu zivju resursu ilgtspējīgu iz-
mantošanu.

Ar Valsts Zivju fonda fi nansētā pro-
jekta palīdzību Kokneses novadā tiks 
risinātas pašvaldības teritorijā esošo 
ūdenstilpņu un tai pieguļošo teritoriju 
apsaimniekošanas problēmas, kā arī 
uzlaboti makšķernieku kontroles me-
hānismi, lai aizsargātu zivju resursus 
un nodrošinātu to ilgtspējīgu izman-

tošanu. Pašvaldība nodrošina zivju 
resursu aizsardzību, veicot pārbaudes 
reidus vairākas reizes gadā, jo īpaši ak-
tīvās makšķerēšanas un zvejošanas se-
zonā, kā arī pēc saņemtas informācijas 
par nelegālām darbībām. Lai sekmīgāk 
veiktu kontroli visos laika apstākļos 
un diennakts tumšajās stundās, pro-
jekta ietvaros: nepieciešams papildi-
nāt materiāltehnisko bāzi ar sekojošu 
aprīkojumu – vienu tālskati, piecām 
videokamerām ar SD kartēm un vienu 
termokameru.

Kopējās projekta izmaksas ir 3764,00 
euro, t.sk., piešķirtais Zivju fonda fi nan-
sējums ir 3545,00 euro un Kokneses 
novada domes līdzfi nansējums 219,00 
euro. Projekts tiek īstenots 2019.gada 
otrās kārtas Zivju fonda pasākuma 

“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, 
kuru kompetencē ir zivju resursu aiz-
sardzība (izņemot attiecīgās institūcijas 
kārtējos izdevumus)” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa

Apstiprināts projekts 
“Materiāltehniskā aprīkojuma 
iegāde zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem Kokneses 
novada ūdenstilpnēs”

Eiropas Sporta nedēļā no 23.-

30.septembrim arī Pērses sā-

kumskolas pirmsskolas grupas 

bērni aktīvi piedalījās dažādās 

nedēļas aktivitātēs.

Daiga Andersone, 

Pērses sākumskolas skolotāja

#BeActive sporta nedēļa ir kā atgā-
dinājums rūpēties par savu un līdzcil-
vēku veselību. Šajās dienās aktīvi vin-
grojām gan ārā, gan telpās, izmantojot 
hanteles un dažādas dabas veltes - ku-
kurūzu, ābolus, kastaņus un burkānus. 
Katru dienu centāmies bagātināt ar 
dažādām interesantām aktivitātēm, 
neaizmirstot, protams, par veselīgu 
uzturu. Veselības aplis, velobrauciens 
un audzinātājas Mudītes Kļaviņas 
nodarbība par riteņbraukšanu, orien-
tēšanās pagastā, meklējot fi gūras un 
ceļa zīmes, kustību rotaļas un spēles ar 
integrētu latviešu valodu un matemā-
tiku, augumu mērīšana un rēķināšana 
kastaņos, sīpolos, ķiplokos, pat pupi-
ņās, neizpalika arī 2019 kopīgi noieti 
soļi un palēcieni. Grūtības gan sagā-
dāja vienlaicīgi iet vai lekt un saskaitīt 
visu kopā!

 Pēc aktīvas sportošanas katrs varēja 
kļūt par sulu meistaru, griežot, mizo-
jot, jaucot sastāvdaļas un baudot vese-

līgas, svaigi spiestas sulas un kokteiļus!
Protams, kā atzina paši bērni, tad vi-
saizraujošākā bija trešdiena, kad bērni 
uz dārziņu brauca ar velosipēdiem, 
dip-dapiem, skrejriteņiem, pat kar-
tingu. Atcerējāmies, ka jādomā arī par 
drošību un galvās jāliek ķiveres.

Kopā ar jauno paaudzi sportoja arī 
sportiskie putni - skolotājas Daiga An-
dersone un Mudīte Kļaviņa. Aktīvākie 
izteica vēlmi, ka Iršos vajadzīgs lielāks 
stadions, lai trase būtu garāka!

Lielu interesi raisīja skolotājas Mu-
dītes stāstītais par riteņbraukšanu, bija 
arī iespēja aplūkot sportista apģērbu, 
brilles, ķiveri, pat vienu no medaļām 
katrs varēja uzkārt sev un pārliecinā-
ties, ka gana smaga un nozīmīga tā 
ir. Te arī aktīvi diskutējām par ūdens 
lietošanu uzturā gan mājās, gan skolā. 
Svarīgi bija pārrunāt un atkārtot par 
roku mazgāšanas nozīmi, jo rudens ir 
ne tikai aktīvs sporta dzīvē, bet arī šādi 
tādi vīrusiņi cenšas mums piekļūt klāt.

#BeActive Sporta nedēļa mūspusē 
paskrēja vēja spārniem, tomēr tas ne-
nozīmē, ka ar sportu vairs nenodarbo-
simies! Ne velti pagasta devīze skan: 
''Iršos kustos, lai labi justos!"

Tāpēc aicinām katru un ikvienu: 
''Piecelies un piecel citus! Esi aktīvs, 
sportisks, pozitīvu emociju pilns!''

Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupas bērni 
aktīvi piedalās Eiropas 
Sporta nedēļas aktivitātēs

Vingrojam ar prieku!

„Nāk rudens apgleznot 

Latvijā” – jau daudzus 

rudeņus tik gaiši un kā pir-

mo reizi  ieskanas šī tautā 

mīlētā Ulda Stabulnieka 

dziesma. Gluži kā veltījums 

zelta lapu mēneša jubilārei 

koknesietei Antoņinai 

Pauniņai. 7. oktobrī sev 

mīļu cilvēku vidū viņa 

sagaidīja 90. dzimšanas 

dienu. Dižo gadu nesēja ir 

dzimusi Latgalē, tagadējā 

Varakļānu novadā, Stabul-

nieku ciemā. Visskaistākās 

dziesmas par Latvijas 

rudeni autors Uldis Stabul-

nieks ir viņas brālēns, arī 

dzimis Stabulniekos.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

„Man ir laimējies, vienmēr 
esmu bijusi tuvu cilvēku mīlestī-
bas ieskauta,” tikšanās reizē, kad 
arī man bija gods sveikt gaviļnie-
ci, sacīja sirmā kundze. Saposu-
sies pašas šūdinātā tērpā, ar siltu 

smaidu sejā, savā svētku dienā 
viņa ar viesmīlību Indrānu ielas 
mājīgajā dzīvoklī uzņēma ciemi-
ņus un katram tika pa jubilejas 
tortes gabaliņam. Daudz baltu 
dieniņu vēlēja Kokneses nova-
da Sociālā dienesta darbinieces, 
desmitiem gadu garumā Kokne-
sē iemantotie draugi un kaimiņi. 
Arī Antoņina un Mihails Streži 
– ģimenes draugi no laikiem, 
kad dzīvojuši kaimiņos. Cie-
mošanās reizē arī viņi piedalījās 
mūsu sarunā.

Šūpulī darba 
tikums un stipra 
griba

 „Dzimšanas dienas sveicie-
nus jau sāku saņemt divas die-
nas iepriekš, kad atbrauca ra-
dinieki un devāmies uz svecīšu 
vakaru Atradzes kapos,” pastās-
tīja jubilāre. Apklusušo mūžu 
dārzā atdusas pirms pieciem 
gadiem mūžībā aizsauktais 
dzīvesbiedrs un abi dēli, kurus 
vecāki zaudēja viņu jaunības 

plaukumā.
Īsā sarunā nevar izstāstīt ba-

gātu mūžu, var tikai pieskarties 
tā vizējumam un no maziem at-
miņu atspulgiem uzburt dzīves 
gleznu, kurā savijušās Latvijas 
rudens krāsas.

Vecāki Miķelis un Franciska 
saviem bērniem – dēlam un trīs 
meitām jau šūpulī ieliek darba 
tikumu un stipru gribu. An-
toņina, pati jaunākā no bērnu 
pulciņa, palikusi vienīgā mūsu 
vidū un savās atmiņās bieži 
mēdz atgriezties bērnības zemē, 
kur zināma katra taciņa. Latvi-
jas pirmās brīvvalsts laikā pagā-
jušā gadsimta 30. gados skolas 
gaitas centīgajai meitenei pa-
gājušas skolā, kas atradās Stir-
nienes muižā. Pāragri mūžībā 
aizgājis tēvs, tāpēc, lai arī skolas 
direktors mudinājis mācīties tā-
lāk, viņa apņēmusies vēl vairāk 
mātei palīdzēt saimniecībā. Pa-
beidzot šūšanas kursus, uzņē-
mīgā meitene iegūst amatu vi-
sai dzīvei. Jaunības gados dzim-

tajā pusē Antoņina dejo vietējā 
deju kolektīvā. Tas ir laiks, kad 
bijusī skolas biedrene kā rudens 
oglīte jau iekritusi sirdī staltam 
un strādīgam puisim Vaclavam 
Pauniņam. „1950. gada pirmajā 
oktobra sestdienā sagaidīju 21. 
dzimšanas dienu, bet nākamajā 
sestdienā svinējām kāzas, bet 
vispirms bija laulību ceremo-
nija katoļu baznīcā,” smaidot 
atceras jubilāre. 

Apbur Kokneses 
skaistums

1955. gadā Pauniņu ģime-
ne kļūst par koknesiešiem un 
viņus uzreiz sajūsminājis Kok-
neses senatnes skaistums. „Mēs 
bieži kopā ar bērniem devāmies 
pastaigās uz Kokneses parku, 
priecājāmies par Pērses ūdens-
krituma šalkoņu un varenajām 
pilsdrupām,” teic viņa. Ar Kok-
neses zudušajiem dārgumiem 
dzīvokļa saimniece sasveicinās 
ik rītu, jo, mākslinieka otas ie-
mūžināti, tagad dzīvo gleznās 

viņas mājās.
Vaclavs, kuru ģimenē un 

draugu lokā vairāk sauca par 
Voldi, ilgus gadus strādāja 
par greideristu, rūpējoties par 
ceļiem, bet Antoņinas darba 
gadi aizritējuši šuvējas darbā 
Kokneses internātskolā (tagad 
Kokneses pamatskola – attīstī-
bas centrs), vēl citās darbavie-
tās, kādu laiku arī muzejā, kas 
bija iekārtots Kokneses luterā-

ņu baznīcā. Būdama prasmīga 
šuvēja, pieņēmusi arī privātus 
pasūtījumus. Vēlīnās vakara 
stundās ilgi dūkusi šujmašīna 
un tapušas skaistas dāmu klei-
tas. Sapucēti arī radu bērni, 
kuri tagad, sen izauguši lieli, 
ar mīļumu atceras laiku, kad 
klausījušies Antoņinas šujma-
šīnas dziesmā. Savukārt pati 
šūšanas meistare ilgus gadus 
ir dziedājusi korī Kokneses 

90 zelta rudeņos sakrātais un citiem dotais 

Antoņina Pauniņa 
90. dzimšanas dienā.

Latgales meitene skaistajās 
jaunības dienās.
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Pusdienu sarūpēšanā neiztikt bez čakliem 
palīgiem. Paldies par apzinīgu darbu ēdnīcas darbiniecēm! Kas var būt labāks par gardām pusdienām!

3.oktobrī, Jēkabpilī nori-

sinājās atlases sacensības 

ISF Pasaules skolu čempio-

nātam vieglatlētikas krosā 

2020, Slovākijā.

Viktors Nuhtiļins, 

vieglatlētikas treneris

Jaunietēm 3,4 km distancē 
skolu komandu vērtējumā uz-
varēja Rēzeknes VĢ komanda, 
kas nākošā gada aprīlī brauks uz 

sacensībām Slovākijā. Otro vietu 
izcīnija Jēkabpils 3.vsk koman-
da, bet trešajā vietā – I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas komanda, 
kuru pārstāvēja Megija Čakste, 
Natālija Zeica, Katrīna Vīgupe 
un Ginta Pētersone.  Jauniešiem 
4,95 km garajā distancē uzvarēja 
Rēzeknes VĢ skrējēju komanda, 
izcīnot tiesības startēt Slovākijā. 
Otrajā vietā I.Gaiša vidusskolas 
kvartets – Dāvids Laumanis, 

Juris Tomaševskis, Daniels Voit-
kunskis un Edijs Eiduks. Trešajā 
vietā Daugavpils 12.vsk koman-
da.

Koknesietis Edijs Eiduks 4,95 
km distancē fi nišēja 4.vietā ar 
rezultātu 15:25, izcīnot tiesības 
pārstāvēt Latvijas izlasi Slovākijā 
2020.gadā.

Pasaules skolu čempionā-
tos vieglatlētikas krosā I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas audzēkņi 

Latvijas izlases sastāvā startējuši 
jau 5 reizes. 2006.gadā, Itālijā – 
Jānis Višķers;  2012.gadā, Maltā 
un 2014.gadā, Izraēlā – Jana 
Fedotovska; 2016.gadā, Ungāri-
jā – Patrīcija Eiduka; 2018.gadā, 
Francijā – Edijs Eiduks un Patrī-
cija Eiduka. 

Līdz šim izcīnītā 6.vieta ko-
mandu vērtējumā jaunietēm 
2014.gadā, Izraēlā ar Janu Fe-
dotovsku sastāvā, ir labākais sa-

sniegums Latvijai skolu Pasaules 
čempionātos vieglatlētikas krosā.

Pateicos audzēkņiem par at-
saucību un ieguldīto darbu! 

Edijs Eiduks izcīna ceļazīmi uz Pasaules skolu čempionātu krosā

Viktors Nuhtiļins ar saviem talantīgajiem audzēkņiem.

Sācies jaunais mācību 

gads, kad arī izglītības 

iestāžu ēdnīcās atsākusies 

rosība. Vienā no mācību 

dienām šī mēneša sākumā 

domes priekšsēdētājs Dai-

nis Vingris un šo rindu au-

tore -  izdevuma Kokneses 

Novada Vēstis veidotāja, 

apmeklējot Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolu un 

pirmsskolas izglītības 

iestādi „Gundega”, pār-

liecinājās, ka skolēniem 

un pirmsskolas vecuma 

bērniem ēdienreizēs tiek 

nodrošināts veselīgs un 

līdzsvarots uzturs, saska-

ņā ar Veselības ministrijas 

izstrādātajām veselīga 

uztura normām.

Sarmīte Rode

Pusdienas skolā – 
veselīgas un 
garšīgas

Ilmāra Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolā ēdināšanas pa-
kalpojumus sniedz uzņēmums 
„Danis Pluss”. Pusdienas tiek 
piedāvātas divās maiņās, vis-
pirms pusdienot dodas aptu-
veni 150 jaunāko klašu skolēni, 
savukārt otrajā maiņā pusdieno 
5. - 9. klašu skolēni un vidus-
skolēni. Pamatskolas klašu sko-
lēniem pusdienas ir bezmaksas, 
bet vidusskolas klašu jaunie-
šiem ir iespēja baudīt garšīgas 

pusdienas par maksu. Tāpat ir 
arī iespēja apmeklēt skolas ka-
fejnīcu. 

Neilgi pirms atskan zvans 
no trešās stundas, ēdnīcā tiek 
uzklāts pusdienu galds 1. – 4. 
klašu skolēniem. Nevietā ir 
dažu vecāku izteiktās bažas, ka 
bērniem jāēd atdzisis ēdiens. 
Bijām aculiecinieki, kā skolēni 
ar skolotājiem uzreiz pēc mācī-
bu stundas zvana devās uz ēd-
nīcu, kur gaidīja karsts otrais 
ēdiens: vārīti kartupeļi ar biez-
pienu un kotleti, svaigu dārze-
ņu salāti, kā ar saldais ēdiens. 
Uzrunātie skolēni pastāstīja, ka 
rokas pirms pusdienām mazgā 
klašu kabinetos, bet ir iespēja 
rokas nomazgāt ar karstu ūde-
ni arī telpā pirms ieejas ēdnīcā. 
Klašu skolotājas uzsvēra, ka 
ikdienā tiek bieži runāts par 
personisko higiēnu un veselīgu 
dzīvesveidu. 

Diemžēl nācās novērot, ka ir 
skolēni, kuri otro ēdienu atstāj 
neapēstu, kotleti pat nepagaršo-
jot, bet vairāk bija to, kuri kārtī-
gi paēda pusdienas. 

Direktors Māris Reinbergs 
atzīst, ka pusdienas skolas 
ēdnīcā vienmēr ir garšīgas, 
ēdienkarte ir atbilstīga veselīga 
uztura principiem, ko nosaka 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 172. „Pārsvarā skolēni ēd 
ļoti labi. Arī tiem, kas neēd 
gaļu, ir iespēja izvēlēties gardu 

maltīti. Vispirms ēšanas tradī-
cijas veidojas ģimenē, kas at-
spoguļojas arī skolēnu attieks-
mē pret veselīgu ēdienu. Ja mā-
jās tiek gatavotas zupas, dārze-
ņu salāti un sautējumi, tad arī 
skolā bērnam ar ēšanu prob-
lēmu nebūs,” teic direktors. 
Protams, tas ir vecāku ziņā 
– dot bērnam kabatas naudu, 
lai starpbrīdī paspētu nopirkt 
kādu našķi. Bet varbūt lietde-
rīgāk būtu pārliecināt kārtīgi 
paēst pusdienas. Ja ģimenes 
vērtība ir rūpēties par savu ve-
selību, baudot veselīgu uzturu, 
tad pastāv daudz lielāka iespē-
ja, ka arī bērns izaugs, pierodot 
pie šādas izvēles un turpinās 
rūpēties par savu veselību visu 
savu dzīvi, tāpēc ir svarīgi ir 
veidot pozitīvu attieksmi pret 
veselīgām maltītēm.

Mācību iestāde ir iesaistīju-
sies Eiropas Savienības atbal-
sta programmā „Skolas auglis”, 
tādējādi papildinot vēl skolēnu 
ikdienas ēdienkarti.

Jau no 2020. gada 1. janvāra 
pašvaldībām nāksies pārdo-
māt, kur rast līdzekļus skolē-
nu pusdienām. Izglītības un 
zinātnes ministrijai jau uzdots 
sagatavot atbilstošos grozīju-
mus Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likumā, kas izslēgs valsts 
dalību bezmaksas pusdienu 
fi nansēšanā. Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis 

Vingris teic, ka pašvaldība no-
teikti meklēs risinājumu, lai 
arī turpmāk pamatskolas klašu 
skolēni varētu saņemt bezmak-
sas pusdienas. 

Mācās veselīgu 
un aktīvu 
dzīvesveidu

Ciemojoties pirmsskolas 
izglītības iestādē „Gundega”, 
sastapām mazus dežurantus ar 
pavāru cepurītēm, kuri kopā 
ar skolotāju palīgiem devās uz 
virtuvi, lai pusdienas nogādātu 
savu grupiņu telpās. 

Pirmsskolas izglītības ies-
tādes vadītāja Rita Gabaliņa 
pastāstīja, ka ar jauno mācību 
gadu ikdienas darbā soli pa 
solim tiek ieviesta jauno kom-
petenču sistēma, kuras mērķis 
ir attīstīt bērnos radošumu, ve-
selīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā 
arī prieku mācīties.

„Arī ēdamreizēs mācām 
bērnus būt patstāvīgiem. Mums 
nav atsevišķas ēdamtelpas, bēr-
ni pusdieno savās grupiņu tel-
pās. Pirms pusdienām viņiem 
jāsakārto sava darbavieta, jāuz-
liek galda piederumi. Iepriekš 

skolotāju palīgi katram bērnam 
uzlika savu porciju, tagad visās 
grupiņās bērni paši mācās ieliet 
zupu, uzlikt otro ēdienu un sal-
do,” teic vadītāja. 

Arī grupiņu skolotājas pa-
stāstīja, ka bērniem nav jāatgā-
dina par roku mazgāšanu, tas ir 
kļuvis par regulāru ieradumu 
un atzina, ka mazie ķipari ir dū-
šīgi ēdāji. Ja arī kādam negribas 
ēst zupu, tad pēc pamudināju-
ma to pagaršot, roka sniedzas 
pēc karotes. 

Nodrošināt veselīgu uzturu 
ikdienā sekmē arī iesaistīša-
nās Eiropas Savienības atbalsta 
programmās „Skolas piens” un 
„Skolas auglis”.

Rita Gabaliņa atzinīgus vār-
dus veltīja ēdnīcas kolektīvam, 
jo visas darbinieces strādā ar 
lielu atbildības sajūtu. Par to lie-
cina arī Pārtikas un veterinārā 
dienesta (PVD) teicamais viņu 
darba novērtējums. 

Drīzumā bērnudārzā notiks 
vecāku sapulce, kurā arī runās 
par veselīga uztura veicināšanu 
ģimenē. „Mēs gribam dzīvot 
tīrā un veselīgā vidē. Mācīsim 
to saviem bērniem, būsim vi-
ņiem par piemēru!”- novēl Rita 
Gabaliņa.

Veselīga uztura mācība sākas ģimenē

Telpa pie ēdamzāles, kur pirms 
ēdienreizes nomazgāt rokas.  Gardas pusdienas jau galdā!

kultūras namā. 
Pirmie dzīves gadi Kokne-

sē Pauniņiem pagāja dzīvojot 
„Krācēs” – bijušajā pagastmājā, 
pēc tam Pērses krastā „Spīdo-
lās”, kad čakli rosījušies piemā-
jas saimniecībā, vasaras pagāju-
šas siena pļavās, bet saimnieces 
prieks un lepnums vienmēr bi-
jis ziedošais puķu dārzs.

Atceras kā 
vismīļāko auklīti

Jubilāres labo sirdi un čaklu-
mu tikšanās reizē vislabāk rak-
sturoja vārda māsa Antoņina 
Streža: „Antoņinu jau bērnībā 
sauca par eņģelīti viņas sirsnīgā 
rakstura dēļ. Arī mūsu ģimenei 
viņa bija kā eņģelis, jo nekad 
neatteica savu palīdzību.” Anto-
ņina ir bijusi vismīļākā auklīte 

kaimiņu un radu bērniem. „Kat-
ram ķiparam vajadzēja savu pie-
eju. Viens, atnācis līdzi uz kūti, 
kur slaucu gotiņu, gribēja, lai es 
visu laiku dziedu, citam vajadzē-
ja pakasīt aiz austiņas,” smejas 
pieredzējusī auklīte.

 Dzimšanas dienā arī es biju 
lieciniece, kā ik pa laikam iezva-
nījās tālrunis un atskanēja daudz 
baltu dieniņu vēlējumi no tiem, 

kurus reiz viņa auklējusi. Savos 
spēka gados Antoņinas kundze 
rūpējusies arī par gados vecā-
kiem cilvēkiem, neizmērojams 
ir viņas labestības avots, no kura 
tik daudzi smēluši sirds siltumu 
un dāsnumu.

Jubilāre, būdama stipra savā 
raksturā, nemēdz žēloties par 
veselības likstām, bet savus dzī-
ves gadus nes kā lielu dzīves 

balvu. Tikšanās reizē viņa ar 
pateicību pieminēja tos, kas at-
vieglo ikdienas soli, apciemo un 
iepriecina, īpašu paldies sakot 
dakterim Imantam Balodim: „Ja 
nebūtu viņš mani ārstējis, es šo 
dzimšanas dienu nesagaidītu!”

Ciemojoties nevarēja ne-
pamanīt vēl vienu dzīvokļa ie-
mītnieku – cienīgu runci vārdā 
Mincis. Pirms pieciem gadiem 

saimniece vēl pavisam mazo ka-
ķēnu paņēmusi no klaiņojošas 
kaķenes. Izglābtais kaķēns, izau-
dzis par dižciltīgu runci, kļuvis 
par pilntiesīgu ģimenes locekli 
un ar dzīvi ļoti apmierinātu ra-
dījumu.

Spītējot salnām, zied miķelīši. 
Arī Antoņinas kundzei piemīt 
kaut kas no rudens izturīgo zie-
du spīts.
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Skolotāju dienu rīkoja 9. 

klases meitenes, puiši, 

protams, arī palīdzēja, 

bet lielāko sagatavoša-

nas dabu darījām mēs, 

9. klases meitenes. Jau 3 

nedēļas iepriekš sākām 

gatavoties šai dienai, lai 

skolotājiem būtu prieks 

par to, ka 9. klase ir spējī-

ga uz kaut ko vairāk nekā 

dažreiz liekas. Šī diena 

tika organizēta, lai skolo-

tāji atpūstos no ikdienas 

rutīnas un mēs, 9. klases 

skolēni, saprastu, ka sko-

lotāja darbs patiesība nav 

nemaz tik viegls, kā sāku-

mā visiem likās.

Madara Luste un Baiba 

Orlova, 

9. klases skolnieces 

Dz. Sniedzes foto. 

Skolotāju diena 4. oktob-
rī sākās ar skolas darba līniju, 
kuru vadīja mūsu izraudzītais 
direktors 9. klases skolnieks 
Edijs, un viņam palīdzēja 9. 
klases skolniece Madara. Skolas 
līnijā jaunais skolas direktors 

iepazīstināja skolēnus ar dienas 
notikumiem, apsveica skolotā-
jus un klašu kolektīvus iepazīs-
tināja ar jaunajiem skolotajiem.

Visgrūtāk bija noturēt sko-
lēnu uzmanību, jo daudzi šo 
dienu uztvēra kā vienkāršu iz-
klaidi, kaut gan tā bija tāda pati 
kā visas, tikai ar citiem skolotā-
jiem.   Bērniem vairāk gribējās 
kaut ko jautru, nevis mācīties. 
Bija arī tādi brīži, kad mēs ļā-
vām viņiem atpūsties, bet tikai 
tad, kad bija mācību uzdevu-
mus pabeiguši.

Manuprāt, visa diena bija iz-
devusies, bērni bija klusi un pa-
klausīgi, starpbrīžos nebļaustī-
jās un ļāva skolotājiem izbaudīt 
svētku dienu. Skolotāji bija ļoti 
pateicīgi 9.klases kolektīvam 
par to, ka sagādāja viņiem pro-
fesijas svētkus.  

Dienas beigās 9. klase devās 
uz skolotāju istabu, kur kopā ar 
skolotājiem izvērtēja paveikto 
un dalījās pieredzē par darba 
dienu. Katrs analizēja savu dar-
bu, kas izdevās un kas ne tik 
labi.     Būt par skolotāju nebija 
viegli, to mēs sapratām tikai 

tad, kad paši to izbaudījām.
Visi skolēni, sākot no 1. kla-

ses līdz pat 8. klasei bija apmie-
rināti ar jaunajiem skolotājiem. 
Viņiem neparastā mācību die-
na, tāpat kā mums, likās intere-
santa. Kad kādam pajautāja par 
jaunajiem skolotājiem, no viņu 
puses nāca tikai un vienīgi labi 
vārdi.  Mūsuprāt, iejušanos pe-
dagogu lomā vajadzētu vēl at-
kārtot, jo diena bija izdevusies, 
visi bija laimīgi un apmierināti 
ar paveikto. Neviens no jauna-

jiem pedagogiem simtprocen-
tīgi nedomā kļūt par skolotāju 
nākotnē, bet aptauja liecina, 
ka liela daļa klases skolēnu 
pieļauj šādu domu. Skolotāju 
dienā pieredzētais liek secināt, 
ka skolotāja profesija nav vieg-
la, ir jāuzņemas pilna atbildība 
par skolēniem uz visu dienu, 
kas tiešām nav viegli, tādēļ 
turpmāk mēs, 9. klases skolēni, 
domājam skolotājus vairāk res-
pektēt un ņemt vērā viņu sacīto. 
Paldies par šo iespēju!

Skolotāju diena Bebru pamatskolā

Skolotājas lomā iejūtas Ketija Jekaterina Kmita. 

Kas gan ir vēsā rudens 

laika lielākais gardums? 

Viennozīmīgi – tās ir 

vēlīnās rudens avenes. 

Bebru pagasta „Sarmās” 

dzīvo Elmārs un Ginta 

Stāmuri. Viņu dārzs 

ir kļuvis par veselīgo 

rudens ogu karalisti. 

Pirms apmēram desmit 

gadiem mājas saimnieks 

iestādīja pirmos aveņu 

stādiņus, bet tagad 

skatam paveras plašs 

aveņu lauks, kurā katrs 

ogu krūms, čaklu roku 

izlolots, dāsni dāvā 

rudens saldo garšu.

Sarmīte Rode

Elmāra un Gintas atbal-
sta komanda ir dēls Egils, 
meitas Egita un Elīna, kuri 
gan vairs nedzīvo ģimenes 
ligzdā, bet brīvajos brīžos 
palīdz vecākiem rosīties ave-
ņu valstībā. Pagājušajā gadā 
ģimene nolēma piedalīties 
Kokneses novada domes 
izsludinātajā biznesa ide-
ju konkursā „Esi uzņēmējs 
Kokneses novadā!”, jo vēlējās 

īstenot savu ieceri – uzstādīt 
polikarbonāta siltumnīcu, 
kas paildzinātu aveņu ražot 
spēju, pasargātu ogas no sal-
nām, kā arī palielinātu ogu 
audzēšanas apjomus. Savā 
biznesa idejas pieteikumā 
viņi rakstīja, ka ogu raža tiek 
veiksmīgi realizēta un arvien 
pieaug pasūtītāju pieprasī-
jums, tāpēc ir nepieciešama 
tālāka attīstība. Kokneses 
novada pašvaldības konkur-
sā biznesa idejas pieteicējs 
Elmārs Stāmurs ieguva dalī-
tu otro/trešo vietu un nau-
das balvu 850 eiro.  

Īsteno ideju par 
siltumnīcu

Pateicoties pašvaldības 
atbalstam un ieguldot ģime-
nes finansējumu, šajā vasarā 
aveņu laukā mājvietu radu-
si polikarbonāta siltumnīca 
30 metru garumā, kurā vēl 
oktobra sākumā priecēja no-
gatavojušās avenes. Par to 
pārliecinājās arī Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un šo rindu 
autore, ciemojoties darbīgo 

saimnieku mājās.
Elmārs un Ginta, izrādot 

savu saimniecību, pastāstīja, 
ka šajā pavasarī vēl paplaši-
nājuši aveņu dārza teritoriju. 
Pavasarī iestādītie aveņu krū-
mi nu sparīgi sakuplojuši un 
tikšanās reizē dižojās ar sār-
tām ogām. Saimnieki visus 
šos gadus ir uzticīgi divām 
vēlīno aveņu šķirnēm: „Pol-
ka” un „Polana”. 

Elmārs teic, ka aveņu au-
dzēšana polikarbonāta sil-
tumnīcā ir eksperiments, jo, 
cik zināms, Latvijā tādas pie-
redzes neesot. Tukuma pusē 
ir vieta, kur avenes audzē 
augstās tuneļveida plēves sil-
tumnīcās. 

Vērtīgs ieguvums bijusi 
iespēja, projektu konkursa 
ietvaros, apmeklēt individu-
ālās bezmaksas konsultācijas 
piecu stundu apmērā pie uz-
ņēmējdarbības konsultantes 
Ievas Kornes. Elmārs teic 
paldies par iegūtajām zināša-
nām, kuras tagad tiek pielie-
totas praksē. 

Savs pasūtītāju 
loks

„Šī rudens vērtīga oga ir 
pārmainījusi mūsu dzīvi, jo 
tagad mēs dzīvojam pēc aveņu 
laika. Sākumā bija desmit stā-
di, kurus atvedu no Ogresga-
lā dzīvojoša aveņu audzētāja. 
Tiekoties ar saimnieku, redzē-
ju, kā viņš pie mūra ēkas uz-
slietā siltumnīcā lasīja avenes. 
Tajā dienā jau bija uzsnidzis 
sniegs, bet viņš omulīgi darbo-
jās. Iestādīju stādiņus ar domu, 
ka būs gardas ogas ģimenes 
galdam,” atceras Elmārs. “Ave-
ņu krūmi ātri dzen atvases un 
tā pakāpeniski stādījumus pa-
lielinājām. Kad sapratām, ka 
pašiem ogu ir par daudz, pie-
dāvājām tās lasīt draugiem, bet 
vēlāk radās doma ogas pārdot 
un nedaudz nopelnīt.”

Gadu gaitā ir izveidojies 
savs pasūtītāju loks mūsu 
novadā un kaimiņu nova-
dos, bet lielākoties avenes no 
„Sarmām” aizceļo uz Rīgu. 
Pateicoties Ievas Kornes ie-
teikumam, uz ogu kastītēm ir 

uzdrukāta audzētāju kontakt-
informācija. 

Gatavās ogas lasa no rīta un 
tad tās sāk ceļu pie pasūtītā-
jiem, tā nodrošinot svaigu ogu 
piegādi. Paceļot aveņu zaru, 
liekas, ka ogas pašas iekrīt 
plaukstās. „Avenes ir izturīgas, 
bet reizē arī trauslas. Ir jāmāk 
tās pareizi un saudzīgi nolasīt,” 
stāsta Ginta, piebilstot, ka viņi 
labprāt iesaistītos tiešās pie-
gādēs tīklā, kas atvieglotu ogu 
transportēšanu un piegādi pa-
sūtītājiem.

Uz pilnu slodzi 
aveņu laukā

Avenes ir lielisks vitamīnu 
avots lietojot tās svaigā veidā. 
No ogām Ginta gatavo arī krā-
jumus ziemai – top veselīgas 
sulas, sīrupi, ievārījums, vārīts 
ar želejcukuru. Viņas darba-
dienas paiet strādājot par sek-
retāri Bebru pagasta pārvaldē, 
bet Elmārs ogu ražošanas laikā 
ir uz pilnu slodzi aveņu laukā. 

No 1996. gada Stāmuru ģi-
mene dzīvo „Sarmās”, pavisam 
netālu no Elmāra dzimtajām 
mājām „Kāvi”. Šo gadu laikā 

ar mīlestību iekopts katrs sētas 
stūrītis. Tikšanās reizē Elmārs 
aicināja apskatīt ar dēlu izvei-
doto dabas taku, kuru lepni 
dēvē par „Sarmu” promenādi. 
Tā aizved līdz ģimenes atpū-
tas vietai, kur ir arī dīķis, kas 
ziemā pārtop par vislabāko sli-
dotavu.

Elmāram piemīt izcils ra-
cionalizatora talants. Jau pirms 
gadiem viņi divatā ar Egilu 
uzmeistaroja trošu torni, kuru 
izmēģinājuši gan vietējie dros-
minieki, gan daudzi citi aktī-
vās atpūtas baudītāji. Tagad tas 
gaida atjaunošanu, jo nav vairs 
tik drošs lietošanai.         

Savukārt aveņu lauks ir 
Stāmuru ģimenes lielākais 
projekts, kas prasa nerims-
tošu enerģiju un spēku, bet 
sniedz prieku un gandarīju-
mu, ko rada cilvēku labās at-
sauksmes par gardajām ogām 
un vēlējumu: vediet vēl!

 Stāmuru ģimene teic pal-
dies Kokneses novada pašval-
dībai par iespēju piedalīties 
biznesa ideju konkursā un 
saņemto atbalstu savas iece-
res īstenošanā.

Pašiem sava aveņu valstība

Kas var būt labāks par šo? Atbildi 
vislabāk zina aveņu audzētājs Elmārs 

Stāmurs. 

Biznesa ideju konkursa īstenojums.
Vissmaržīgākais tunelis.

Rudens karaliene avene.

Latvijas Sarkanā krusta 
Viduslatvijas komiteja

1. novembrī pl. 18.00
Aizkraukles kultūras nama 

mazajā zālē
Aicina asins donorus un LSK nodaļas 

brīvprā  gos uz pasākumu

“Paldies, ka Esi!”

Plāns: 
 Pasākuma svinīgā daļa;
 Saviesīgā daļa (ar groziņiem).

Pieteikšanās: 
Līdz 25.10.2019 pa tālr. 26423431 (Lība)
Būs transports (ar līdzmaksājumu) 
maršrutā Vecbebri-Koknese-Aizkraukle un 
atpakaļ.
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2019. gada septembrī: 
• reģistrētas 11 laulības: 
9 – Dzimtsarakstu 
nodaļā, 2 – Kokneses 
ev.lut. draudzē

• reģistrēti 3 
jaundzimušie: Olivers, 
Aleksis, Kadrija

• sastādīti trīs miršanas 
reģistri, mūžībā pavadīti:
Jevgenija Voronova (1933.)
Andris Erbss (1965.)
Alberts Škutāns (1944.)

Svecīšu vakari 
Kokneses novada 

kapsētās 

KAPSĒTA DATUMS UN 
LAIKS

Atradzes 
kapos

5. oktobris 
pulksten 18:00

Baznīcas 
kapos

6. oktobris 
pulksten 18:00

Kaplavas 
kapos

12. oktobris 
pulksten 18:00

Ūsiņu 
kapos

19. oktobris 
pulksten 18:00

Iršu 
kapos

19. oktobris 
pulksten 17:00

Zutēnu 
kapos

19. oktobris 
pulksten 18:00

Kokneses 
kultūras namā 
7. novembrī 
no pulksten 
10 līdz 13
Valsts asinsdonoru 
centrs rīkotā
DONORU DIENA
Valsts asinsdonoru centrs 
(VADC) izsaka sirsnīgu 
pateicību Kokneses novada 
iedzīvotājiem un viesiem par viņu 
pašaizliedzīgumu un ieguldījumu 
asins donoru kustībā. 

Tiksimies atkal 7. novembrī 
Kokneses kultūras namā 
DONORU DIENĀ no pulksten 
10 – 13.

Aktuālie kultūras pasākumi
11.oktobris 
plkst. 19:00

Spēlfi lma  “OĻEGS”. Režisors: J.Kursietis. 
Ieejas maksa: 3 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

12.oktobris 
plkst.15:00

Aizkraukles pilsētas kultūras nama vokālā ansambļa 
„Maļinovij zvon” koncerts. Ieeja par ziedojumiem. Iršu klubs

12.oktobris 
plkst.22:00

Rudens balle kopā ar grupu „GINC un ES”. 
Ieejas maksa: 4 eiro.

Vecbebru 
tehnikuma zāle

13.oktobris 
plkst.12:00

Jura Siliņa grāmatas „Pilns Daugavas un 
Pērses spēka” atvēršanas svētki.

Kokneses pagas-
ta bibliotēka

18.oktobris 
plkst.17:00

Skolotājas Solveigas Selgas radošais darba vakars „Mana mīļākā 
klasika”

Kokneses Mūzi-
kas skola

19.oktobris 
plkst.22:00

Rudenīga balle ar Santu Kasparsoni. Ieejas maksa: 4 eiro. 
Biļešu iepriekšpārdošana un rezervēšana līdz 16.oktobrim 

pa tālruni 25535797.
Iršu klubs

19. oktobris 
plkst.17:30 Veļu vakars Kokneses pils-

drupas un parks
25.oktobris 
plkst. 17:00

Dokumentālā fi lma “Spiegs, kurš mans tēvs”. 
Ieejas maksa: 3 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

25.oktobris 
plkst. 19:00

Spēlfi lma “JELGAVA 94”. Režisors: J.Ābele. 
Ieejas maksa: 3 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

26.oktobris 
plkst.20:00 Leģendu nakts Kokneses pilsdrupās. Kokneses 

pilsdrupas
29.oktobris 
plkkst.17:00 Lasītāju klubiņa pirmā tikšanās. Kokneses pagas-

ta bibliotēka

1.novembris 
plkst. 19:00

Teātra izrāde: Māra Zālīte „Zemes nodoklis”, režisors Juris 
Kalvišķis, lomās: Laura Kokina, Uldis Dzērve. 

Vecuma ierobežojums 10+. Ieeja par ziedojumiem.

Kokneses 
kultūras nams

2.novembris 
plkst.13:00

Krustvārdu mīklu minētāju tikšanās. Vēlmi piedalīties lūgums 
pieteikt līdz oktobra beigām.

Kokneses pagas-
ta bibliotēka

9.novembris 
plkst.15:00 KORU KONCERTS „Godam dzimu, godam augu”. Kokneses 

kultūras nams

11.novembris
plkst.17:00

Lāčplēša diena Koknesē: 
Piemiņas dievkalpojums Kokneses luterāņu baznīcā;

Lāpu gājiens uz Kokneses pilsdrupām;
Piemiņas vainaga laišana Daugavā.

Kokneses lute-
rāņu baznīca, 
Kokneses pils-

drupas
14.novembris 
plkst.19:00

ANDRA ĒRGĻA solokoncerts “SIRDSPUKSTI LATVIJAI”. 
Ieeja: 5 eiro (iepriekšpārdošanā), pasākuma dienā 6 eiro. 

Kokneses 
kultūras nams

16.novembris 
plkst.12:00

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts pasākums 
“MAN DVĒSELĒ IERAKSTĪTS LATVIJAS VĀRDS”. 

Kokneses novada domes apbalvojumu saņēmēju godināšana,
Kokneses pūtēju orķestra koncerts.

Kokneses 
kultūras nams

16.novembris 
plkst.21:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu “ZVAIGŽŅU LIETUS”.
Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 7 eiro.

Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses 
kultūras nams

22.novembris 
plkst.19:00 Spēlfi lma “DVĒSEĻU PUTENIS”. Ieejas maksa: 3 eiro. Kokneses 

kultūras nams
14.decembris 
plkst.16:00

Kokneses novada amatierkolektīvu ZIEMASSVĒTKU labdarības 
koncerts un pašdarbnieku balle. Spēlē Ēriks Gruzniņš.

Kokneses 
kultūras nams

18.decembris 
plkst. 19:00

Ziemassvētku koncerts “BĒRNĪBAS STĀSTS”. Piedalās: Uģis Roze, 
Ginta Krievkalna - balss, Kristaps Krievkalns - taustiņi un aranži-
jas, Ēriks Upenieks - ģitāra, Ēriks Kiršfelds - čells.  Ieejas maksa: 8 

un 10 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses 
kultūras nams

SPORTA PASĀKUMI 
KOKNESĒ
12. oktobrī pulksten 16 
Kokneses sporta centrā „Riča 
kauss 2019”. Pieteikšanās 
līdz 9. oktobrim pulksten 
17, rakstot: sportacentrs@
koknese.lv, zvanot; 29360940. 
Ar sacensību nolikumu var 
iepazīties www.sportacentrs.lv

26. oktobrī Kokneses sporta 
centrā no pulksten 10 līdz 18 
norisināsies zolītes turnīrs 
„Kokneses rudens 2019”. 
Nolikums: www.sportacentrs.lv

13. oktobrī 
Kokneses luterāņu baznīcā 

pēc dievkalpojuma 
pulksten 11 

notiks Kokneses ev. lut. 
draudzes sapulce, 

kurā aicināti piedalīties 
visi draudzes locekļi.

Izdevumā "Kokneses Novada 
Vēstis" tika publicēta informācija 

par draudzes sapulci 22. 
septembrī, bet sapulces norises 

laiks ir mainīts.

Katru pavasari ugunsdzēsēji glā-
bēji ik dienas steidzas dzēst vairākus 
desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros 
ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hek-
tāru Latvijas teritorijas, bet arī cieš 
un pat iet bojā cilvēki. Šogad kūlas 
ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, 
bet cieta 11! Lai pasargātu sevi un 
savu īpašumu, kā arī mazinātu kūlas 
ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests (VUGD) 
aicina iedzīvotājus un pašvaldības 
savlaicīgi sakopt sev piederošās teri-
torijas jau rudenī, lai pavasarī nebūtu 
kūlas, kam degt!

Šā gada kūlas statistika bija īpaši 
dramatiska, jo tika reģistrēts pēdējos 
četros gados lielākais kūlas ugunsgrē-
ku skaits – 2769 un tika iznīcinātas 
130 ēkas/būves un viens transport-
līdzeklis, kas ir par apmēram 100 
ēkām vairāk nekā citus gadus. Ko-
pējā pēdējo gadu statistika par kūlas 
ugunsgrēkiem Latvijā ir pieejama 
šeit: www.vugd.gov.lv/fi les/projekti/

Kula_2012_2018.pdf   
VUDG novērojumi liecina, ka pa-

vasaros cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir 
jau cīņa ar sekām, jo, ja rudenī lauki, 
piemājas teritorijas un ceļa malas ir 
sakoptas un zāle nopļauta, tad pa-
vasarī nav kūlas, kurai degt! Ņemot 
vērā, ka daļu no gaidāmajām brīv-
dienām meteorologi sola saulainas 
un bez nokrišņiem, VUGD aicina iz-
mantot šo laiku, lai sakoptu vidi savai 
un citu drošībai.

Līdztekus, lai samazinātu kūlas 
ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem ne-
pieciešams apzināties savas rīcības 
iespējamās sekas – cietušus un bojā 
gājušus cilvēkus un dzīvniekus, node-
gušas ēkas un automašīnas. Savukārt 
pašvaldībām iesakām ne tikai sakopt 
teritorijas rudenī, bet arī to saistoša-
jos noteikumos iedzīvotājiem noteikt 
pienākumus teritoriju sakopšanai, kā 
arī kontrolēt šo nosacījumu izpildi. 

Ministru kabineta 2016.gada 
19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Uguns-

drošības noteikumi” nosaka, ka ikvie-
nas personas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, 
kas var izraisīt ugunsgrēku. Notei-
kumu 28.punkts paredz, ka atbildī-
gajai personai ir jāveic pasākumi, lai 
teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles 
degšana. VUGD atgādina, ka saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa 51.panta otro daļu, par 
zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, fi zis-
kas personas var tikt sodītas ar simt 
četrdesmit līdz septiņsimt eiro lielu 
naudas sodu, savukārt juridiskas per-
sonas ar septiņsimt līdz divtūkstoš 
deviņsimt eiro lielu sodu. 

 Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece 

VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa 

Tel. 67075871, prese@vugd.gov.lv

VUGD atgādina: lai pavasarī 
nedegtu kūla, rudenī jāsakopj savs 
īpašums!

Mums visiem mājās ir kāda iemī-
ļota grāmata, kuru dažādu iemeslu 
dēļ negribētos atdot makulatūrā vai 
izmest. Kokneses pagasta bibliotēkā 
būs īpašs grāmatu galds.

Katrs interesents var atnest un 
nolikt uz tā nelielu skaitu savu 
visīpašāko grāmatu (līdz 10 eksem-
plāriem), kuras pašam vairs nav va-
jadzīgas un paņemt tās, kurās atrod 
ko interesantu un noderīgu.

Protams,   var atstāt arī grāma-
tu sarakstu, kuras vēl ir mājās un 
varētu kādu ieinteresēt! Jāpiebilst 

gan, ka atnestās, bet nesamainītās, 
grāmatas bibliotēka savos plauktos 
neliks!
Akcijas sākums - 21.oktobris.
Grāmatas varēs nest un mainīt 

visu novembri.
Uz visiem neskaidrajiem jautāju-

miem labprāt atbildēšu!   Galvenais, 
lai šī akcija nepārvērstos par maku-
latūras akciju, kad grāmata nav va-
jadzīga nevienam! 

    Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Akcija „Neļausim 
grāmatām bēdāties!”

Šajā svētdienā, 13. oktobrī, būs at-
vērtas Kokneses pagasta bibliotēkas 
durvis, jo pulksten 12 Juris Siliņš aici-
na dzejas cienītājus uz savas grāmatas 
„Pilns Daugavas un Pērses spēka” at-
vēršanas svētkiem. 10. oktobris ir Jura 
Siliņa dzimšanas diena. Izdevniecībā 

„Domu Pērles” izdotā dzejas grāmata, 
kurā būs lasāmi Jura Siliņa dzejoļi arī 
par dzimto Koknesi, ir skaista dāvana 
autoram 84. dzīves gadskārtā. Pasā-
kumā muzicēs Skuju ģimene. Ikviens 
būs laipni gaidīts uz sirsnīgu tikšanos 
ar autoru un grāmatas veidotājiem.

Dzimšanas dienas dāvana – 
grāmatas atvēršanas 
svētki 
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MAIJA STEPĒNA

Ūdeņos slīkusi,
atmiņā dzīva -

ziedošas lejas,
nāru pilnmēness dejas...

Nu grūstoši krasti...
kliedziens - neej tik klātu!
... Mazs tējas namiņš
kā balzāms uz vātu.

Kalna cepure
Daugavas jūrā,
akmens stāsti
sāpju pūrā...

Aizdun vilcieni,
mašīnas dīc.
Koknese paliek,
tā nebrauc līdz.

OLGA KĻAVIŅA

Grūti saprast...
Grūti saprast, kas 

skaistāks var būt –
Lecot saule, kas debesis sārto,
Vai rietot, kas iekrāso 
jūru, pamali,
zemi un ielien pat žoga vārtos.

Grūti saprast, kas skaistāks 
var būt,
Pacelties spārnos un 
debesīs šauties,
Vai no debesīm laižoties 
lejā zināt,
ka apakšā spilvens, 
kuram kritienā ļauties.

Grūti saprast, kas 
skaistāks var būt,
Prieka asaras skropstās, 
kas ātri žūst,
Vai mazs, dzidrs, 
sīks rasas piliens,
Kas uz strautu mazās 
tērcītēs plūst.

Grūti saprast, kas 
skaistāks var būt,
Tas, ka upju ūdeņi nerimst, 
uz jūru plūst,
Vai ražens un auglīgs lietus,
Kas bieži par veldzi sausajai 
zemei kļūst.

Grūti saprast, kas 
skaistāks var būt,
Karsta, spontāna kaisle, 
kas ātri zūd,
Vai mīlas mirkļi, kas lēni nāk,
Divas sirdis vieno un 
mūžu kopā var būt!

JURIS SILIŅŠ

Kļavas sonets
Un tā mēs atkal satiekamies 

abi
Tāpat kā vakar un arī toreiz.
Pie tevis man ir vienmēr 
bijis labi,
Jo tavā greznumā pats 
greznojos ikreiz,
Kad vēja brāzma, 
maldoties pa gravu,
Mums sapņus jauc ar 
mīlestības garu.
Es reibis ieelpoju smaržu tavu
Un noskūpstu tev 
noliekušos zaru,
Bet tu vēl tuvāk, 
vēja liekta, panāc
Un lapu rokām sāc 
man glāstīt seju.
Šis brīdis liekas man 
tik intīms, ka prāts
Par tevi sacerēt sāk skaistu dzeju!
 
Ai, kļava burvīgā – glezna dzīvā,
Vērs manu rudeni sapnī dīvā!

DZIDRA ČUMAKEVIČA

Sirds piedot māk...
 Tu, piedod man par 

sīvo vārdu kauju,
Kad brīžiem klusums šķita 
pārāk baiss.
Tu piedod man par skopo 
laimes sauju,
Kad citiem laimē virmoja 
viss gaiss.
  
Tu piedod man par šauro 
dzīves taku,
Kaut līdzās vijās lielceļš 
plats un balts.
Tu piedod man par 
liktens mestām ēnām,
Par to, ka tās mans 
neredzēja skats.
  
Tu piedod man par 
asarām un sāpēm,
Par katru rievu, ko 
laiks sejā spiež.
Tu piedod man par 
aizsteigušos laiku,
Kas laimes mirkļus vēja 
dzirnās griež.
  
Tu piedod man, ka 
dzīve maldu pilna,
Bet tas nekas, ja sirds 
vēl piedot māk.
Tā izkliedēs gan liktens 
mestās ēnas,
Gan purvus izbridīs, 
jo nemāk savādāk…

SARMĪTE RODE

Pāri Kokneses pils mūriem
Rudens saule starus auž.

Pāri gadu simtiem sūriem
Divas upes viļņus glauž.
 
Viss ir tāpat kā senāk,
Karsti pulsē akmens sirds.
Sena teika sapnī atnāk,
Zelta kļavas ūdenī mirdz.
 
Un kā mīlestību pirmo
Šo dienu es paņemšu līdz.
Plūst Pērse, Daugava sirmo,
Viss paliek manī ierakstīts.

ĀRIJA ĀRE

Veltījums Pērses 
ūdenskrituma atveidam 

Koknesē
Tā ir ūdens valoda no upes 
Pērses krastiem,
Kura jaunās skaņās 
virpuļo un šalc.
Vijas tērcītes kā senas melodijas
Un satikties mūs 
visus kopā sauc.
 
Ūdenskritumam ir 
jauna dvēselīte,
Tā spārnos necelsies, 
ne arī dzīlēs grims.
Ūdens trauks un čalos, 
iepriecināt spēs,
Te, laikam skrejot, 
jauni sapņi dzims.

No tāla ceļa pagātne 
nāk ciemos,
Lai atdzimtu un 
tālēs neizgaistu.
Vai saule iespīdēs 
vai lietus līs,
Ūdenskritums šalks, 
tas nezudīs.

Tā ir svētvieta, kas 
dāvāta mums visiem,
Kurai pāri atmiņas 
un gadu simti slīd.
Ūdens lāsītes kā 
spožas pērles spīd,
Tās sirdī plūst kā vilnis 
tāls un mīļš. 

Skries gadi prom, 
bet ūdenskritums šalkos,
Arī mēness naktīs 
savus starus spīgos.
Un parka koku līganajos zaros,
Tāpat kā agrāk mazās 
lakstīgalas pogos.

Biedrības „Mazā taka” 
autoru sveiciens šajā rudenī Paldies par ziedošo 

skaistumu!
Kokneses Komunālā nodaļa pateicas 
Gitai un Haraldam 
Mārcēniem-Ancāniem 
par dāvinājumu – ziedošajiem 
Ziemassvētku kaktusiem, 
kas tagad ar savu krāšņumu 
priecē Kokneses novada domes 
apmeklētājus!
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Nodarbības un pasākumi tiek rī-
koti projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese-veselīgākā vide visiem!" ie-

tvaros, ar mērķi uzlabot Kokneses no-
vada iedzīvotāju pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profi lakses 

pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fi -
zisko un garīgo veselību, aktualizējot 
un risinot vietējās sabiedrības veselī-
bas problēmas, un izglītojot jautāju-
mos, kuri ir pamatnosacījums iedzī-
votāju dzīves kvalitātes, drošas vides 
un veselības uzlabošanai. Nodarbības 
un lekcijas ir bez maksas, jo projekts 
tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā fon-
da un valsts budžeta līdzekļiem.

Nodarbību sarakstā iespējamas iz-
maiņas un papildus pasākumi, tāpēc 
aktuālo informāciju aicinām skatīt 
www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība 
- Projekti), Facebook lapā: https://
www.facebook.com/veseligikokne-
sesnovada/ vai interesēties Kokneses 
novada domes Attīstības nodaļā, Tālr. 
65128569 vai 27298666, ieva.rusina@
koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbī-

bām notiek individuāli, sekojot norā-
dītajai informācijai afi šās.

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

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja I.Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
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Veselības veicināšanas pasākumi Kokneses novadā
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Lekcija "Pubertāte", I. Gaiša 
Kokneses vidusskola (6.A un 6.B kl. 

meitenēm), 11:30 - 13:00

Vingrošana, Kokneses novada 
domes zāle, 17:30

Atvēr  e sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:00

Vingrošana, Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 17:30

Lekcija "Pubertāte", I. Gaiša 
Kokneses vidusskola (6.A un 6.B kl. 

zēniem), 11:30 - 13:00

Vingrošana, Pērses sākumskolas 
aktu zāle, 19:00

Lekcija "Kontracepcija, STI un 
HIV/AIDS", I. Gaiša Kokneses 

vidusskola, 13:10 - 14:40

21 22 23 24 25

"Pilates", Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola, 18:00

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

Pilates, Bebru pamatskolas sporta 
zāle, 17:30

Pilates, Pērses sākumskolas aktu 
zāle, 19:00

OKTOBRIS NOVEMBRIS
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"Pilates", Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola, 18:00

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

Pilates, Bebru pamatskolas sporta 
zāle, 17:30

Pilates, Pērses sākumskolas aktu 
zāle, 19:00

4 5 6 7 8

"Pilates", Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola, 18:00

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

Vingrošana, Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 17:30

Vingrošana, Pērses sākumskolas 
aktu zāle, 19:00

11 12 13 14 15

"Pilates", Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola, 18:00

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

Vingrošana, Bebru pamatskolas 
sporta zāle, 17:30

Vingrošana, Pērses sākumskolas 
aktu zāle, 19:00

Eiropas Savienības projekts "Koknese-veselīgākā vide 

visiem!" (Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

3. oktobrī plkst. 14.00 "Pepsi 

centrā", Rīgā, norisinājās 

Move Week (Latvijas 

veselības nedēļa 2019) 

noslēguma pasākums. Šis 

pasākums ļāva atcerēties 

kustīgos mirkļus no vasaras 

sākuma un skolas beigām. 

Olita Ruža,

Move Week koordinatore 

Iršos                   

Izlasot Latvijas veselības nedē-
ļas piedāvājumu, nāca prātā vārdi 
"Kopā mēs varam!". Sadarbojoties 
Pērses sākumskolai, muzejam, bib-
liotēkai, ĢAC "Dzeguzītei" un viņu 
draugiem no Gaisa spēkiem kā arī 
pagasta darbiniekiem, īstenojām 
aktīvu veselības nedēļu Iršos. Iršu 

pagasts lepojas ar savu iestāžu ko-
pīgiem darbiem uz kopīgu mērķi - 
Iršus padarīt arvien labākus.

 Noslēguma pasākumā tika aici-
nāti visi Move Week nedēļas pasā-
kumu organizētāji, kuri bija kuplā 
skaitā - vairāk kā 200, no dažādām 
Latvijas vietā.   Diemžēl visi nebija 
ieradušies, taču tas nemazināja ak-
tīvu laika pavadīšanu. Pasākuma 
laikā organizatori klātesošos aici-
nāja izkustēties. Visiem bija lieliska 
iespēja iepazīt un izmēģināt spēli 
"MAMAnet". To var salīdzināt ar 
volejbola spēli, kura ir piemērota 
jebkurai auditorijai. Dalībnieki da-
lījās ar pieredzes stāstiem par da-
žām aktivitātēm no šī gada pasāku-
miem Move Week nedēļā- 27.05.-
2.06. 

Latvijas veselības nedēļas or-
ganizatori Iršos ir priecīgi par sa-
ņemto  novērtējumu – dāvanu karti 
sporta inventāra iegādei. 

Lielu paldies saku palīgiem pa-
sākuma organizēšanā - Lāsmai Ru-
žai- Riekstiņai, Dacei Grelei, Santai 
Kalniņai, Valdai Kalniņai,   Initai 

Bērzkalnei ar draugiem no Gaisa 
Spēkiem. 

Uz veiksmīgu sadarbību nāka-
majā gadā! 

Visiem bija lieliska iespēja iepazīt un izmēģināt spēli "MAMAnet".

Noslēgums Latvijas veselības nedēļai 2019


