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Mēs atkal  tuvojamies vēl viena 
gada virsotnei, lai no tās atskatītos 
uz šo aizejošo 2015. gadu. Katrs no-
tikums un paveiktais darbs atstās 
savus nospiedumus mūsu novada 
dzīves ritējumā. 

Paldies, ka esiet izvēlējušies par 
savām mājām Kokneses novadu! Ja 
ieskatāmies Latvijas kartē, mūsu mā-
jas ir vietā, kur pukst cilvēka sirds – 
ne velti par mūsu saukli ir kļuvuši 
vārdi „Koknese – Latvijas sirds”. Iz-
runājot tos, mums ir jāapzinās, ka tā 
ir liela atbildība un cieņa pret savu 
valsti. Un to mēs apliecinām ar sa-
viem darbiem un attieksmi.

2016. gadā svinēsim nozīmī-
gus notikumus – pieminēsim 250. 
gadskārtu kopš vācu zemkopju ko-
lonijas Hirschenhof nodibināšanas 
un sagaidīsim 20 gadu jubileju kopš 
parakstīts sadraudzības līgums starp 
Hanzas savienības pilsētām Koknesi 
un Vācijas pilsētu Vitingenu, kurā 
dzīvo arī Iršu kolonistu dzimtu tur-
pinātāji.

Senās Hanzas pilsētas šo gadu 

laikā ir apliecinājušas ciešu sadarbī-
bu kultūras jomā, arī jubilejas gadā 
tiks rīkoti sadraudzības pasākumi.

Mūsu lielākā bagātība ir mūsu 
novada cilvēki. Arī šogad priecēja 
mūsu sportistu sasniegumi  Latvijas 
un Eiropas mērogā. Daudzie paš-
darbības kolektīvi novadā apliecina, 
ka mums ir svarīgi saglabāt tautas 
mākslas tradīcijas.  

Par gaidītāko notikumu ir kļuvu-
ši Kokneses novada svētki. Jau otro 
gadu Kokneses novada svētku laikā 
svinīgā sarīkojumā suminājām ma-
zos novadniekus. Mūsu kopīgs mēr-
ķis ir darboties tā, lai pēc gadiem, 
kad mūsu jaunie novadnieki būs iz-
auguši lieli un apgūs savas nākotnes 
profesijas, lai viņi gribētu atgriezties 
dzimtajā vietā un tieši šeit uzrakstītu 
savu veiksmes stāstu. 

Paldies tiem novada jauniešiem, 
kuri jau otro  gadu piedalās domes 
rīkotajā biznesa ideju konkursā „Esi 
uzņēmējs!” Tas nozīmē, ka jaunie 
cilvēki ir apņēmības pilni darboties 
un viņiem noteikti izdosies! 

Novēlu mums arī ikdienā izjust 
tādu vienotību, kā Lāčplēša dienā 
dodoties lāpu gājienā, kad kopīgi ie-
degtais gaismas ceļš aizvijās gar lik-
teņupes krastu.

Kokneses vārds Latvijā atskan 
kopā ar Likteņdārza vārdu. Ar no-
liktu pelēku laukakmeni, atvestu 
sauju zemes, ar iestādītu kociņu, ar 
palīdzīgu roku top visskaistākā dā-
vana Latvijas valsts simtgadē - mūsu 
tautas kopīgi izlolotais Likteņdārzs. 

Paldies par kopīgi paveikto 2015. 
gadā katram novada iedzīvotājam, 
uzņēmējiem, sabiedriskajām organi-
zācijām, izglītības, kultūras un spor-
ta darbiniekiem, pašvaldības uzņē-
mumu un aģentūru darbiniekiem, 
Kokneses novada domē,  Bebru un 
Iršu pagasta pārvaldēs strādājoša-
jiem! 

Pateiksimies katrs sev par visu 
labo šajā gadā un lai mums izcils un 
veiksmēm bagāts 2016. gads!

Dainis Vingris,

Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs

Ceļā uz vēl viena gada virsotni
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Mēs nespējam veikt lielas lietas; vienīgi mazas lietas – ar lielu mīlestību. /Māte Terēze/

Esiet sveicināti 2015. gada no-
galē! „Labas dienas raksti akmenī, 
sliktas – smiltīs, tad tev vienmēr 
labi ies,” – vēsta latviešu tautas 
sakāmvārds. Lai šie dzīves gud-
rie vārdi mūs pavada tālākā ceļā. 
Atskatoties uz noieto, lai  atmiņās 
paliek tikai labais, bet sarūgtinā-
jums, skumjas un vilšanās sadeg 
Ziemas saulgriežu ugunskurā.

2015. gads Kokneses novada 
dzīvē ir bijis notikumiem bagāts 
un par tiem esam stāstījuši ik 
mēnesi mūsu izdevuma lappusēs. 
Kāds ir bijis aizejošais gads mūsu 
katra dzīvē? Klusiem soļiem laime 
ienākusi ģimenēs, kurās šūpulītī 
dus mūsu visjaunākie novadnieki. 
Citās Mūžības kalnā pavadīti mīļi 
aizgājēji, atstājot palicējiem gais-
mas pēdas. Apzināsimies, ka vis-
skaistākais, ko šajā dzīvē varam 
paveikt – vairot prieku un labes-
tību. Ne tikai Ziemassvētku gaidī-
šanas laikā, bet ik dienu, lai pāri 
visam staro vārds – cilvēcība. Ik 
reizi, kad izdarām kaut ko labu – 
sirdī piedzimst Ziemassvētki.

Ceļā uz gaismu arī mēs paši 
varam to iedegt savā ceļā. Mājas 
logos mirdzošas guntiņas, iz-
greznots egles zars, bērna rokām 
izgriezts papīra eņģelītis – no 
maziem mīļiem niekiem rodas 
ilgotā svētku sajūta. „Izplatiet ap 
sevi mīlestību visur, kurp vien 
ejat! Vispirms paši savā namā. 
Sniedziet mīlestību bērniem, sie-
vai vai vīram, kaimiņam no bla-
kus mājas… lai neviens, kas nācis 
pie jums, neaiziet, nejuzdamies 
labāks un laimīgāks! Esiet Die-
va laipnības dzīves iemiesojums, 
kam laipnība ir gan sejā, gan ska-
tienā, gan smaidā, gan arī sirsnīgā 
sveicienā!” – lai šie Mātes Terēzes 
vārdi iedvesmo un pavada ik mir-
kli!

Lai Jaunais 2016. gads iededz 
pār mums savu laimes zvaigzni!

Sarmīte Rode

Vēl gaidām, kad zeme ietīsies 
sniega baltumā, bet Koknesē, Zaļā 
tirgus laukumā, svētku vēstneši – 
divi balti eņģeļi, zeltītām zvaigznēm 
un zilām guntiņām rotājusies lielā 

svētku egle teic: „Svētki nāk!”
3. decembra vakarā, nebēdājot 

par lietus lāsēm, daudzi koknesie-
ši pulcējās Zaļā tirgus laukumā, lai 
kopīgi iedegtu lielāko svētku egli 

Koknesē. „Ja mums sirdī ir 
Ziemassvētku sajūta – nekas 
nevar kavēt svētku gaidī-
šanas prieku!” – uzrunājot 
lielus un mazus, bija pārlie-
cināts Ziemassvētku rūķis. 
Ar folkloras kopu „Urgas” 
un „Tīne” ķekatnieku dzies-
mām un rotaļām, ar kopīgu 
vēlējumu: „Svētku egle, ie-
dedzies!” - zaļā meža kara-
liene iemirdzējās savā krāš-
ņumā.

„Lai Ziemassvētku vecī-
tis atnes sniegu!” – noteikti 
bija viens no vēlējumiem, ko 
mazie svētku gaidītāji ierak-
stīja pie Ziemassvētku vecīša „Vēl-
mju un vēstuļu galda”. Pēc laišanās 
rotaļās un dančos varēja mieloties ar 
tradicionālo Bluķienes skābo kāpos-
tu zupu.

Jāteic liels paldies Kokneses no-
vada domes Komunālās nodaļas 

čaklajiem rūķiem par radīto svētku 
noskaņu! Svētku gaidīšanas laika lie-
lākais pārsteigums ir Margitas Krū-
zes un Artūra Červjakova veidoto 
eņģeļu ierašanās gan pie lielās svētku 
egles, gan Kokneses parkā. 

Daces Svētiņas foto

Svētku prieks egles zaros

Raudzīties drošu skatu, Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, Paturēt siltumu smaidā, 
Nosargāt laimi sirdī, Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, Starot mazliet tālāk par staru, 
Mīlēt ar mīlestību. Mīlēt ar mīlestību. 
(M. Laukmane)(M. Laukmane)

Mīlestības apmirdzētus Mīlestības apmirdzētus 
Ziemassvētkus un radošie darbiem Ziemassvētkus un radošie darbiem 

piepildītu 2016. gadu visiem novada piepildītu 2016. gadu visiem novada 
iedzīvotājiem!iedzīvotājiem!

Kokneses novada domes vārdā vēl Kokneses novada domes vārdā vēl 
priekšsēdētājs Dainis Vingris.priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Dzīvokļa īpašuma 
tiesību izsole 

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli 
tai piederošu nekustamo īpašumu 
- trīs istabu dzīvokli renovētā mājā 
ar kadastra Nr. 32609000541 „Lie-
pas”-19, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā. Izsoles sākumcena EUR 
3250,00 (trīs tūkstoši divi simti piec-
desmit euro).  Lai piedalītos Objek-
ta izsolē līdz 2016.gada 11.janvāra 
plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums 
ar dokumentiem par dalības mak-
sas EUR 50,00 un  nodrošināju-
ma naudas EUR 325,00 nomaksu. 
Objekta izsole notiks 2016.gada 
12.janvārī plkst.10.00 Kokneses no-
vada domes ēkā Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, 1.stāva 1. telpā. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties Kok-
neses novada domes 13.kabinetā 
vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, 
Koknesē un internetā  pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv Objekta 
apskati iepriekš saskaņot   pa tālruni 
65128575.

Skanot dziesmām un ejot rotaļās, iemirdzējās svētku egle.

Lai Kristus piedzimšanas vēstneši dāvā mums 
daudz prieka un gaismas!
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1.1. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Kokneses novada Dzimtsaraks-
tu nodaļas darbu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

2.1. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par Kokneses pagasta bibliotēkas 
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

2.2. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par Kokneses pagasta Ratnicēnu 
bibliotēkas darbu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

2.3. Pieņemt zināšanai informā-
ciju par  Bebru pagasta bibliotēkas 
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

2.4. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par Iršu  pagasta bibliotēkas darbu 
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv).

3. Pieņemt  zināšanai  informāci-
ju par p/a „Kokneses Tūrisma centrs” 
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

4. Pieņemt  zināšanai  informāci-
ju par p/a „Kokneses Tūrisma centrs” 
fi nansiālo darbību trīs ceturkšņos (in-
formācija mājas lapā www.koknese.
lv). 

5. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses apvienotās pašvaldību 
būvvaldes darbu (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

6.1. Apstiprināt savstarpējo no-
rēķinu aprēķinu Kokneses novada 
apvienotās pašvaldību būvvaldes 
uzturēšanas izmaksu segšanai 2016. 
gadam (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

6.2. Lēmumu nosūtīt Pļaviņu, Ne-
retas, Skrīveru un Jaunjelgavas nova-
du pašvaldībām.

6.3. Atbilstoši Valsts pārvaldes ie-
kārtas likuma 45. un 46. pantam Pļavi-
ņu, Neretas, Skrīveru un Jaunjelgavas 

novadu pašvaldības slēdz deleģēšanas 
līgumu ar Kokneses novada domi.

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

7. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.9  
„Par grozījumiem  Kokneses novada 
domes 28.01.2015. saistošajos notei-
kumos Nr.2” Par Kokneses novada 
pašvaldības  budžetiem 2015.gadam”  
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv).

8.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvus 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojumus Kokneses internātpamatsko-
lā – attīstības centrā un daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā „Liepas”, Bormaņos, 
piekrist, ka SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi”  šādu darbu: 

1)Ūdens ieguve
•Spiedresīvera (700 l)( rūsas klāt-

būtne) – gruntēšana, krāsošana vai 
nomaiņa;

•paviljona durvju siltināšana;
•elektroenerģijas kontroluzskaites 

nomaiņa;
•spēka elektrības kabeļu savieno-

juma urbuma aizsargzonā sakārtoša-
na;

•zīmes „Sanitārā zona” uzstādīša-
na;

•āra apgaismojuma ierīkošana;
•fāžu aizsardzības nodrošināšana;
•ūdens atdzelžošanas iekārtu ap-

kopes veikšana.
(Aptuvenās izmaksas EUR 2500.-)
2) Notekūdeņu attīrīšana.
•Pašreiz viens kompresors remon-

tā (nav rezerves);
•Nestrādā notekūdeņu novadāmo 

apjomu skaitītājs Ø50 (varētu iztikt ar 
Ø32);

•Jāiztīra aerācijas baseins (ļoti ie-

spējams būs jāizsauc no Madonas hid-
rodinamiskā mašīna);

•Elektrosaimniecības sakārtoša-
na;

•Teritorijas nožogojuma sakār-
tošana. (Aptuvenās izmaksas EUR 
1600.- apmaksai izmanto  pašvaldībā 
uzkrātos dabas resursu nodokļa lī-
dzekļus.

8.2. Ar 2016.gada 1. janvāri ap-
stiprināt šādus ūdensapgādes  un  
kanalizācijas tarifus Kokneses inter-
nātpamatskolā – attīstības centrā un 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Lie-
pas”, Bormaņos, Kokneses pagastā:

8.2.1. Ūdensapgāde – 0.92 EUR/
m3 + PVN

8.2.2. Kanalizācijas – 1.25 EUR/
m3 + PVN

8.3. Uzdot SIA „Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi” ne vēlāk kā vienu 
mēnesi  pirms tarifu stāšanās spēkā 
brīdināt daudzdzīvokļu dzīvojamās  
mājai “Liepas” iedzīvotājus un Kok-
neses internātpamatskolas- attīstības 
centra administrāciju.

9. No  līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem atmaksāt 1500,oo eur 
(viens tūkstotis pieci simti euro) ap-
mērā priekškurtuves AK-1000 apku-
res katla remonta izmaksas, ko  Kok-
neses internātpamatskola- attīstības 
centrs veica no tai  piešķirtajām valsts 
mērķdotācijām. 

10.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar  
kadastra Nr. 3260 900 0541– trīs ista-
bu dzīvokli, platība 73,4 m2 ar adresi  
„Liepas”- 19, Bormaņi, Kokneses pa-
gasts, Kokneses novads. 

10.2. Noteikt nekustamā īpašuma  
ar  kadastra Nr. 3260 900 0541 dzīvok-
ļa ar adresi:  „Liepas”- 19, Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 

izsoles sākumcenu  3250,00 euro (trīs 
tūkstoši divi simti piecdesmit euro 00 
centi).  

10.3. Noteikt, ka izsolei var re-
ģistrēties līdz 2016.gada 11.janvāra  
plkst.10.00 un izsole notiks 2016.gada 
12.janvārī  plkst.10.00, Kokneses no-
vada domes administrācijas ēkas telpā 
Nr.1(apspriežu zālīte), Melioratoru 
ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

10.4. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 3260 900 0541 
dzīvokļa Nr.19 „Liepas”- 19, Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
izsoles noteikumus (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

11. Lai sakārtotu Bebru pagasta 
Vecbebru ciema elektroapgaismoju-
mu, realizējot projekta pirmo posmu, 
no līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem piešķirt  4685,85 euro Bebru 
pagasta  teritorijas labiekārtošanas 
struktūrvienībai.

12.1. Iznomāt nekustamā īpašu-
mā ar kadastra Nr. 3260 013 0415 ar 
adresi 1905.gada ielas 7, Koknese, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads,  
otrā stāva administratīvo telpu grupu 
- Nr.1; 2; 3; 4; 5 ar kopējo platību 82,4 
m2, saskaņā ar inventarizācijas lietu,  
turpmāk tekstā - Objekts.  

12.2. Pieteikšanās nomas tiesību 
izsolei iesniedzot rakstisku pietei-
kumu līdz 2015. gada 10.decembra 
plkst.10.00.

Nomnieku noskaidrot mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli 2015. gada 
11.decembrī plkst.10.00.

12.3. Noteikt Objekta – nomas 
izsoles sākuma cenu – 0,71euro/
m2,t.i., par 82,4 m2 mēnesī  58,50 euro 
(piecdesmit astoņi  euro 50 centi) plus 
nosolītos  euro mēnesī un  plus PVN 
21% . Noteikt Objekta  izsoles soli – 

5,00 euro (pieci euro 00 centi). 
12.4. Noteikt, ka papildus nomas 

maksai Nomnieks maksā proporcio-
nāli iznomātajai platībai nekustamā 
īpašuma nodokli. Par  komunāliem 
maksājumiem (apkuri, ūdeni), elek-
troenerģijas padevi un atkritumu 
apsaimniekošanu Nomnieks  slēdz 
atsevišķus līgumus ar pakalpojumu 
sniedzējiem. 

12.5. Noteikt nomas Objekta lie-
tošanas mērķi: nedzīvojamās  telpas. 

12.6. Apstiprināt nomas tiesību iz-
soles noteikumus un līguma projektu 
(informācija mājas lapā www.koknese.
lv).

13.1. Izdarīt šādus grozījumus   
Bebru pamatskolas Nolikumā:

13.1.1. Izteikt  10.punktā šādā re-
dakcijā:

„10. Skola īsteno:
10.1. Vispārējās pamatizglītībās 

programmu, programmas kods ir 
21011111;

10.2. Speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar mācīša-
nās traucējumiem, programmas kods 
21015611.” 

13.2. Grozījumi Bebru pamatsko-
las Nolikumā stājas spēkā ar 2015.
gada 25.novembri.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2015.gada 23.decembrī 
plkst.10.00 Kokneses novada domē, 
Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagas-
tā un tajā tiks izskatīti šādi pamatjau-
tājumi:

1.Par sporta darbu novadā;
2.Par pašvaldības aģentūras “Kok-

neses Sporta centrs” fi nansiālo darbību 
trīs ceturkšņos;

3.Par Aizkraukles sporta skolas 
darbu.

Domes sekretāre Dz.Krišāne

2015.gada 25.novembrī Kokneses novada dome NOLĒMA: 

● Kokneses mūzikas skolas mā-
cību maksām – saraksti par parāda 
vai pārmaksas summām atrodas 
mūzikas skolā;

● Pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Gundega” ēdināšanas 
maksām- saraksti par parāda vai 
pārmaksas summām atrodas  PII 
„Gundega” bērnu grupiņās;

● Pirmsskolas izglītības iestā-
des „Bitīte” ēdināšanas maksām – 
saraksti par parāda vai pārmaksas 
summām atrodas PII „Bitīte” bēr-
nu grupiņās.

● Zemes nomas maksām – 
Kokneses novada domē grāmatve-
dībā;

● Komunālo pakalpojumu 
maksām Bebru pagastā – saraksti 
par parāda vai pārmaksas sum-
mām atrodas Bebru pagasta pār-
valdes kasē;

● Skolēnu ēdināšanas maksas 
Bebru pamatskolā – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām 
atrodas Bebru pagasta pārvaldes 

kasē;
● Komunālo pakalpojumu 

maksām Iršu pagastā – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām at-
rodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.

● Skolēnu ēdināšanas maksas 
Pērses pamatskolā – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām at-
rodas Iršu pagasta pārvaldes kasē.

         
Norēķinus salīdzināt no 2016.

gada 15.janvāra līdz 28. febru-
ārim.  Ja līdz noteiktam termiņam 
norēķini netiks salīdzināti, uzska-
tīsim Kokneses novada domes no-
rēķinu atlikumus par pareiziem.

Neskaidrību gadījumā  var vēr-
sties: 

Kokneses novada domes grā-
matvedībā vai zvanīt pa tālruni 
651 33639;

Bebru pagasta pārvaldē pie grā-
matvedes vai zvanīt pa tālruni 651 
64128 un Iršu pagasta pārvaldē pie 
grāmatvedes vai zvanīt pa tālruni 
651 63681.

Kokneses novada centralizētā 

grāmatvedība  lūdz iedzīvotājus  

salīdzināt norēķinus ar Kokneses 

novada domi pēc stāvokļa uz  

2015.gada 31.decembri, par 

sekojošiem maksājumu veidiem:

16.novembrī tika parakstīts 

sadarbības līgums starp Kokneses 

novada domi un Latvijas Lauksaim-

niecības Universitātes (LLU) Lauku 

inženieru fakultāti. Tas paredz, ka 

Ainavu arhitektūras un Vides un 

ūdenssaimniecības studenti veiks 

ainavas izpēti un izstrādās priekš-

likumus teritorijai, kurā iekļaujas 

Kokneses parks, Kokneses pilsdru-

pas, dabas taka gar Daugavas kras-

tu līdz Likteņdārzam, kā arī tiks 

izstrādāti priekšlikumi caurteces 

atjaunošanai ūdenstilpnē (Dauga-

vas atzars) ap Likteņdārzu.

       Marta Vīle-Bērziņa

Attīstības nodaļas Projektu 

vadītāja

Sadarbības galvenais mērķis ir ie-
gūt abpusēji vērtīgu pieredzi un jaunas 
zināšanas apkārtējo teritoriju atdzī-
vināšanā atbilstoši mūsdienu ainavu 
arhitektūras plānošanas tendencēm, 
ekoloģiskās domāšanas un ilgtspējīgas 
plānošanas izaicinājumiem. Galvenie 
darba uzdevumi ir sniegt priekšliku-
mus ainaviskās teritorijas vides sagla-
bāšanā, plānot un izstrādāt teritorijas 
funkcionālo zonējumu.

Viesojoties Koknesē, 4.kursa aina-
vu arhitektūras un plānošanas studiju 

programmas studenti kopā ar docenti 
Nataliju Ņitavsku un Kokneses novada 
domes pārstāvjiem - Projektu vadītāju 
Martu Vīli-Bērziņu, tūrisma informā-
cijas centra vadītāju Dainu Liepiņu un 
Komunālās nodaļas vadītāju Benitu 
Peciņu, iepazinās ar Kokneses parku, 
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, 
dabas taku, uzklausīja plānotās attīstī-
bas ieceres, tika informēti par paveik-
tajiem un plānotajiem labiekārtošanas 
projektiem šajā teritorijā. Savukārt 
4.kursa vides un ūdenssaimniecības 
studenti pasniedzēja Eināra Pundura 
vadībā veica Daugavas upes gultnes 
mērījumus un ievāca informāciju, lai 
izveidotu gultnes šķērsprofi lu, kā arī 
izstrādātu ekonomiski un funkcionā-
li visizdevīgāko tehnisko risinājumu 
Daugavas upes caurteces nodrošināša-
nai posmā pie Likteņdārza.

Pirms došanās uz Koknesi, 4. no-
vembrī Jelgavā notika iepazīšanas 
seminārs, kurā Marta Vīle-Bērziņa 
studentiem izklāstīja teritorijas prob-
lemātiku un pašvaldības ieceres, sa-
vukārt fakultātes pasniedzēji stāstīja 
par vēsturisko attīstību, profesionāļu 
redzējumu uz iespējamiem risināju-
miem un pielietojamo metodiku. 2015. 
gadā maijā Lauku inženieru fakultātes 
ainavu arhitektūras un plānošanas stu-

dente Ieva Kalniņa aizstāvēja diplom-
projektu, kas apkopo plašo teritorijas 
izpēti un priekšlikumus teritorijas attīs-
tībai no ainavu arhitektūras viedokļa. 
Savu darbu Ieva Kalniņa 27.novembrī 
plkst.10:00 prezentēs arī pašvaldībā.

Pasniedzēji Natalija Ņitavska un 
Einārs Pundurs atzina, ka projektēšana 
reālā vidē ir ļoti nepieciešama studiju 
procesā – tas studentu profesionālo ie-
maņu veidošanā ir liels ieguvums. LLU 
jau vairākus gadus sadarbojas arī ar ci-
tām pašvaldībām.

Sadarbības līgumu ar LLU Kok-
neses novada domes vārdā parakstīja 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
kurš uzsvēra, ka šīs sadarbības rezultātā 
ieguvēji būs abas puses – studenti piln-
veidos savas zināšanas praksē, bet kok-
nesieši nākotnē varēs piepildīt idejas 
kultūrvēsturiskās ainavas uzlabošanai 
un saglabāšanai.

Kokneses novada dome noslēdz sadarbības 
līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Lauku inženieru
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27. novembrī Kokneses no-

vada domē ainavu arhitekte Ieva 

Kalniņa, Latvijas Lauksamnie-

cības universitātes absolvente, 

prezentēja savu diplomprojektu 

„Kokneses dienviddaļas ainavas 

attīstība”. 

 Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Diplomprojekta ietvaros izstrā-
dātais projekts ir nozīmīgs Kokneses 
pagasta izaugsmei, ainavas sakārtoša-
nai, jaunas identitātes veidošanai, tū-
risma attīstībai un iedzīvotāju dzīves 
līmeņa uzlabošanai.

Ieva ir dzimusi koknesiete, pir-
mās skolas gaitas pagājušas Ilmāra 

Gaiša Kokneses vidusskolā. Šī gada 
jūnijā viņa absolvēja Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Lauku 
inženieru fakultātes Ainavu arhitek-
tūras un plānošanas studiju prog-
rammu. Ceļš pēc studijām augstskolā 
aizvedis uz Jūrmalu, kur Ieva ir aina-
vu arhitekte projektēšanas un apzaļu-
mošanas uzņēmumā „JLD”.

Tikšanās reizē jauniete pastāstīja: 
„Savu diplomdarbu veltīju Koknesei, 
jo tur esmu uzaugusi, tā ir brīnums-
kaista vieta ar savu stāstu un lielu 
izaugsmes un attīstības potenciālu. 

Pirms darba uzsākšanas manu ideju 
akceptēja Kokneses novada domes 
vadība un Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas direktors Māris Reinbergs. 
Diplomprojekta izstrādes ietvaros, 
sākotnēji veicu arī dažādu vēsturisko 
materiālu izpēti. Izpētes laikā nonācu 
arī priekš sev jauniem atklājumiem, 
piemēram, uzzināju, ka Koknesē ir 
saglabājušās skanstes no zviedru kara 
laikiem. Paveiktais ir mana dāvana 
Koknesei.”

Diplomdarba mērķis bija izstrā-
dāt Kokneses dienviddaļas ainavas 
attīstības plānojumu, balstot to uz 
dabas un kultūrvēsturiskajām vērtī-
bām Koknesē un nepieciešamajām 
iedzīvotāju un iebraucēju vajadzī-
bām, īpašu uzmanību veltot I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas ainavtelpas 
labiekārtojuma un apstādījumu plā-
nojuma izstrādei, piešķirot telpai 
identitāti un jaunu estētisko un funk-
cionālo veidolu.

Realizējot I.Gaiša Kokneses vi-
dusskolas ainavtelpas labiekārtojuma 
un attīstības plānu, tiktu sakārtota, 
estētiski un funkcionāli uzlabota Kok-
nesei tik ļoti nozīmīga teritorija, kas 
atrodas blakus iedzīvotāju un iebrau-
cēju pastaigu maršrutam. Šīs teritori-
jas labiekārtošana reprezentētu vidus-
skolu, Kokneses sporta centru un pašu 
Koknesi nu jau jaunā veidolā un tēlā. 
Prezentācijas dalībnieki atzina, I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas ainavtelpas plā-
nojumu varēs izmantot kā skiču pro-
jektu tālākai teritorijas attīstībai, vai 
izmantot daļu no izstrādātā projekta 
teritorijas labiekārtošanai.

Pateicoties par paveikto un do-
mājot par turpmāku sadarbību, Ievu 
sveica un veiksmi novēlēja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris. „Priecājos, ka mūsu absol-
vente ir radījusi nākotnes skatījumu 
savai bijušajai skolai!” – atzina Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas direktors 
Māris Reinbergs.

Diplomprojekts – dāvana 

Koknesei
Gan jauniem, gan jau pieredzē-

jušiem uzņēmējiem jaunajā ES fondu 
plānošanas periodā (2014-2020) būs 
pieejamas vairākas atbalsta program-
mas, kas palīdzēs veiksmīgāk uzsākt 
vai attīstīt biznesu. Atbalsta prog-
rammas koordinē un konsultācijas 
sniedz vairākas institūcijas: 

Lauku atbalsta 
         dienests (LAD) 

Aktualitātes par pieejamajām 
atbalsta programmām augkopībai, 
lopkopībai, mežsaimniecībai, 
zivsaimniecībai, jaunajiem lauku 
uzņēmējiem, informācija par LEAD-
ER projektiem. Mājas lapā www.lad.
gov.lv atrodams aktuālo programmu 
kalendārs, normatīvie akti, pieteiku-
ma veidlapas, u.c. informācija. 

Kontaktinformācija: 
Reģionālā pārvalde Ogrē, 

Brīvības ielā 48, LV – 5001; 
T.65022232, 65055255; lielriga@lad.
gov.lv; www.lad.gov.lv

Latvijas Investīciju un  
          attīstības aģentūra   
          (LIAA)

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) ir ekonomikas 
ministrijas pakļautībā esoša tiešās 
pārvaldes iestāde. LIAA pakalpo-
jumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar 
informāciju par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, dažādām valsts atbal-
sta programmām un fi nansējuma 
piesaistes iespējām sākot ar ārējo 
marketingu, apmaksātu dalību 

starptautiskās izstādēs, konferencēs, 
un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, 
kuri vēlas uzsākt eksportu un meklē 
sadarbības partnerus ārvalstīs. LIAA 
rīkot dažādus bezmaksas apmācību 
seminārus un konferences, kurās 
var iegūt aktuālāko informāciju par 
biznesa plāna sagatavošanu, ārvalstu 
tirgiem un atbalsta pasākumu 
iespējām.

Kontaktinformācija:  Klientu 
apkalpošanas nodaļa, Pērses iela 2, 
Rīga, LV-1442; T.371 67039499; E-
pasts: liaa@liaa.gov.lv; www.liaa.gov.
lv/ 

Latvijas fi nanšu     
         institūcija ALTUM 

Altum mērķis ir ar valsts atbal-
sta fi nanšu instrumentu palīdzību 
efektīvi un profesionāli sniegt at-
balstu noteiktām mērķa grupām 
fi nanšu instrumentu veidā (aizde-
vumi, garantijas, ieguldījumi riska 
kapitāla fondos, utml.), konkrētu 
programmu ietvaros papildinot to arī 
ar nefi nanšu atbalstu (konsultācijas, 
mācības, mentorings utml.), kā arī 
realizēt citas valsts deleģētas funkci-
jas. Mājas lapā pieejams programmu 
kalkulators, kurā iespējams kalkulēt 
fi nansējuma pieejamību visās 
uzņēmuma attīstības stadijās. 

Konsultāciju birojs: Aizkrauklē, 
Spīdolas iela 11 

Konsultācijas biznesa uzsācējiem 
par Starta programmu

Ceturtdienās 9:00-13:00 un 
14:00-17:00; Zigrīda Mikāne, Zigrida.

Mikane@altum.lv Tālr.: 67774292, 
26303279 

Konsultācijas par aizdevumiem 
uzņēmējdarbības attīstībai 

Ceturtdienās 9:00-13:00 un 
14:00-17:00 Tālr.: 65233722 

Mājas lapa: www.altum.lv/ 

Centrālā fi nanšu un
          līgumu aģentūra

Šī ir vadošā iestāde par ES fondi-
em. Mājas lapā www.cfl a.gov.lv/ piee-
jama plaša informācija par atbalsta 
pasākumiem, normatīvajiem aktiem, 
projektu atlases kārtām u.c. Pieeja-
mas arī konsultācijas par pieteiku-
mu anketu aizpildīšanu un projekta 
atbilstību pasākumam.

Klientu apkalpošanas centrs:  
Meistaru iela 10, Rīga (Vecrīga, t.s. 
“Kaķu nams” pie Līvu laukuma); 
Darba laiks: darba dienās 8.30 - 17.00

Tālrunis (+371) 66939777
E-pasts konsultācijām: info@cfl a.

gov.lv   www.cfl a.gov.lv/ 
Aicinām uzņēmējus izmantot šo 

institūciju sniegtos pakalpojumus 
fi nansējuma piesaistei un konsultāciju 
saņemšanai, kā arī atgādinām, ka 
Kokneses novada mājaslapā www.
koknese.lv sadaļā Uzņēmējdarbība 
(Atbalsts uzņēmējiem, Noderīgas 
saites)  pieejama plaša informācija par 
atbalsta iespējām.

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja Marta Vīle-Bērziņa, 

65133636

marta.vile.berzina@koknese.lv 

Uzņēmēj, piesaisti ES fondu naudu sava 

biznesa attīstībai!

2015.gads Attīstības nodaļā 

ir pagājis gan īstenojot dažādus 

projektus, gan aktīvi strādājot 

pie jaunu projektu plānošanas, 

ņemot vērā Eiropas Savienības 

fondu pieejamo fi nansējumu 

līdz 2020.gadam.

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa

T.65133636

Turpmākajos gados pašvaldī-
ba plāno atbalstīt uzņēmējdarbību, 
piesaistot ES fondu līdzekļus un 
pārbūvējot Koknesē pie Paugu ielas 
un Melioratoru ielas esošās rūpnie-
ciskās zonas ceļu, izbūvējot tīklus un 
sagādājot iespēju vismaz astoņiem 
uzņēmumiem pieslēgties pie kanali-
zācijas, ūdensvada un elektrības tīk-
liem. Pateicoties Lauku atbalsta die-
nesta piešķirtajai kvotai 800 000 eiro 
apmērā, 2016.gadā Kokneses novadā 
tiks pārbūvēti daļa pašvaldībai pie-
derošo grants ceļu lauku teritorijās 
visos trīs pagastos. 

Sākot ar nākamo gadu, būs pie-
ejami ES fondu līdzekļi valsts nozī-
mes kultūras pieminekļu saglabā-
šanai. Kokneses pilsdrupas ir viens 
no galvenajiem tūristu galamērķiem 

Koknesē, tamdēļ paredzēts veikt 
apjomīgus pilsdrupu saglabāšanas 
un atjaunošanas darbus – veikt sie-
nu konservāciju, atjaunot pilsdrupu 
vēsturisko bruģi un aku, iegādāties 
aprīkojumu jaunu izglītojošu piedā-
vājumu izveidei, bagātināt pilsdrupu 
apmeklējumu ierīkojot skatu torni 
u.c..   

Jau vairākus gadus tiek plānots 
pārcelt tūrisma centru no Kokneses 
novada domes uz 1905.gada ielu 7 
(pasta ēka), jo šajā vietā centrs būtu 
stratēģiski izdevīgāks un pieejamāks 
tūristiem. Lai šo plānu īstenotu, pa-
redzēts piesaistīt ES fi nansējumu 
jauno telpu remontam un bruģēta 
stāvlaukuma ierīkošanai, kā arī visas 
ēkas renovācijai un siltināšanai.

Šobrīd lielākais projekts, kurā ie-
saistījusies Kokneses novada dome, 
ir triju valstu – Latvijas, Igaunijas, 
Zviedrijas kopprojekts tūrisma jomā 
„Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadar-
bībai”, kura ietvaros Koknesei būs 
iespēja prezentēt tūrisma objektus 
un Hanzas mantojumu mārketin-
ga materiālos, starptautiskās izstā-
dēs Baltijas valstīs un Vācijā, kā arī 
tiks pilnveidots Kokneses tūrisma 
centrs, iegādāti tūristu skaitītāji, 

ārējais interaktīvais displejs infor-
mācijai pieejamībai ārpus TIC darba 
laika, aprīkojums gadatirgiem, iz-
stādēm, izveidota mobilā aplikācija, 
uzlabota Kokneses novada tūrisma 
centra mājaslapa un veiktas citas ak-
tivitātes.

Tuvākajos gados plānots atjaunot 
Kokneses estrādi, 2015.gada rudenī 
veikta apsekošana par konstrukciju 
tehnisko stāvokli un uzsākta skiču 
projekta izstrāde. Estrādes atjauno-
šanai iespēju robežās tiks piesaistīts 
fi nansējums pārobežu sadarbības 
programmu ietvaros.

2015.gada sākumā publiskā 
ūdenstilpe Daugavas upe 552 ha pla-
tībā tika nodota Kokneses novada 
domes valdījumā, tamdēļ  ir uzsākts 
darbs pie Daugavas apsaimniekoša-
nas plānošanas.  Pēc Kokneses paš-
valdības iniciatīvas, sadarbojoties ar 
6 citām pašvaldībām, Vides risināju-
mu institūts izstrādā zivsaimniecis-
kās apsaimniekošanas stratēģiju un 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas no-
teikumus, uz kuru pamata paredzēts 
piesaistīt valsts fi nansējumu zivju 
resursu papildināšanai un teritorijas 
uzraudzībai. Turpmāk tiek plānots 
kopīgs darbs pašvaldībām augšpus 

Pļaviņu HES, iesaistot uzņēmējus 
un iedzīvotājus, izstrādāt pasākumu 
plānu un vīziju Daugavas apsaim-
niekošanai. Jau šobrīd Kokneses no-
vada dome ir uzsākusi sadarbību ar 
LLU Lauku inženieru fakultāti, ku-
ras pārstāvji izstrādās priekšlikumus 
caurteces atjaunošanai ūdenstilpē 
(Daugavas līcis) ap Likteņdārzu, un 
līča gultnes padziļināšanai un tīrī-
šanai, kā arī krasta zonas ainavas 
attīstībai. 

Par pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem 2016.gadā plānots attīstīt 
ūdens tūrisma infrastruktūras izvei-
di Daugavā: atjaunot laivu piestātni 
pie Kokneses pilsdrupām, kā arī iz-
būvēt divas jaunas laivu piestātnes 
– vienu pie Likteņdārza, otru – pie 
jaunizveidotās laivu ielaišanas vietas 
(Gundegas), ņemot vērā to, ka nāka-
majā tūrisma sezonā maršrutā „Pils-
drupas-Likteņdārzs” kursēs vikingu 
kuģis Namejs. 

Par ES fondu fi nansējumu Bor-
maņos plānots veikt Kokneses in-
ternātpamatskolas – attīstības centra 
renovācijas un siltināšanas darbus, 
kas gan notiktu ne ātrāk kā 2017.-
2018.gadā, ņemot vērā projektu 
konkursu atlases un izvērtēšanas 

termiņus.
Izmantojot LEADER un citu pie-

ejamo programmu atbalstu, Bebru 
pagastā plānots labiekārtot atpūtas 
vietu pie Ornicāna dīķa, veikt dīķa 
daļēju tīrīšanu, atjaunot stadiona 
ēku Vecbebros.

Iršu pagastā paredzēts īstenot 
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzī-
te” ēkas renovācijas un siltināša-
nas darbus (ES fi nansējums 2017.
gadā), kā arī sadarbībā ar Kokneses 
sadraudzības pilsētu Vitingenu tiek 
meklēts atbalsts Iršu magazīnas at-
jaunošanai. Ar LEADER program-
mas līdzekļiem plānots labiekārtot 
Iršu ciema dīķa pieguļošo teritoriju, 
ierīkojot soliņus, lapeni un citu in-
frastruktūru iedzīvotāju atpūtai un 
brīvā laika pavadīšanai. Ar projektu 
palīdzību plānots ierīkot bērnu rota-
ļu laukumu  un uzstādīt āra trenažie-
rus Iršu ciema centrā.

Ar visiem novadā plānotajiem 
projektiem un aktivitātēm iedzīvo-
tājus aicinām iepazīties Kokneses 
novada Attīstības programmas In-
vestīciju plānā, kas atrodams novada 
mājaslapā www.koknese.lv (sadaļā 
Pašvaldība - Attīstības plānošanas 
dokumenti).

Par pašvaldības plānotajiem projektiem un aktivitātēm
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Biznesa ideju konkursa „Esi 

uzņēmējs” pirmās vietas iegu-

vējai Jutai Miglānei ideja par 

velosipēdu nomu Koknesē bijusi 

jau labu laiku atpakaļ. Kokneses 

novada domes izsludinātais kon-

kurss bijis, kā rosinājums ķerties 

pie projekta sagatavošanas. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Juta ir dzimusi koknesiete. Pēc 
Kokneses vidusskolas absolvēšanas 
Ekonomikas un Kultūras augst-
skolā Rīgā studējusi kultūras uzņē-
mējdarbību. Šogad ar vīru Edgaru 
nolēmuši atgriezties Jutas dzimtajā 
pusē. Skaistākais notikums viņu 
abu dzīvē ir dēliņa piedzimšana. 

Jaunā ģimene ir aktīvi velobrau-
cēji, tāpēc, domājot par sava bizne-
sa iespējām, šī ideja šķitusi vispie-
mērotākā. Juta stāsta: „Koknese ir 
tūristu iecienīta vieta. Mūsu piedā-

vājums varētu būt vēl viens veids, 
kā aicināt iepazīt Koknesi. Arī 
mūsu ciemos atbraukušie draugi 
bieži ir atzinuši – cik jauki būtu ar 
velosipēdu apmest loku Koknesei!” 
Juta pagājušajā gadā, bet Edgars arī 
šopavasar piedalījās Koknesē popu-
laritāti ieguvušajā Tvīda braucienā.

Velo noma būs unikāla ar to, 
ka ikvienam velosipēdam būs savs 
dizains un atšķirīga krāsa. Juta uz-
sver: „Mūsu pakalpojums būs ar 
savu „odziņu”! Divu vienādu ve-
losipēdu nebūs. Tā kā galvenais 
akcents pakalpojumam ir ne tikai 
braukt, bet arī – ar ko braukt.”

Šobrīd ir iegādāti 10 velosipē-
di. Iecerēts, ka velonoma Koknesē 
varētu sākt darboties nākamā gada 
maijā, sākoties jaunajai tūrisma se-
zonai. Ar pašvaldību jāvienojas, kur 
tā būs. 

Juta Miglāne teic paldies bizne-
sa ideju konkursa organizētājiem, 

jo pašvaldības atbalsts jaunajiem 
uzņēmējiem ir kā pirmais spārnu 
atvēziens lidojumam.

Gaidīsim pavasari, kad Koknesē 
sāksies velo laiks!

Lai atbalstītu un motivētu 

novada iedzīvotājus jaunu pro-

duktu vai pakalpojumu radīšanai 

un sekmētu saimnieciskās dar-

bības attīstību novadā, no 2015.

gada 1.oktobra līdz 30.oktobrim 

Kokneses novada dome organi-

zēja otro biznesa ideju konkursu 

novada iedzīvotājiem „Esi uzņē-

mējs!". 

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļa

Pavisam kopā tika iesniegti seši 
pieteikumi. Konkursa pieteikumus 
izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras 
sastāvā bija Kokneses novada domes 
pārstāvji, deputāti, uzņēmēji un uz-
ņēmējdarbības konsultants.

Savas iesniegtās biznesa idejas 
konkursa dalībnieki 17.novembrī 
prezentēja vērtēšanas komisijai. Juta 
Miglāne iesniedza ideju par unikālu 
velosipēdu nomu Koknesē, Inguna 
Žogota vēlas vadīt pasākumus, piedā-
vājumā iekļaujot senlatviešu spēles, 
Gitas Tenisas ideja ir dizaina tekstil-
izstrādājumu izgatavošana, Māris 
Aizporietis vēlas uzsākt liekta koka 
mēbeļu ražošanu, Andrejs Česlis ie-
sniedza ideju par metāla konstrukciju 
apkopes pakalpojumu piedāvājumu, 
savukārt Ingrīda Groza vēlas attīstīt 
konditorijas izstrādājumu ražošanu.

Izvērtējot visas idejas, konkursa 

vērtēšanas komisija nonāca pie lēmu-
ma 1.vietu un fi nansējumu 1500,00 
eiro apmērā piešķirt Jutai Miglānei, 
2.vietu un naudas balvu 1000,00 eiro 
apmērā piešķirt Ingunai Žogotai, 
3.vietu un fi nansējumu 700 EUR ap-
mērā - Gitai Tenisai. Visiem konkursa 
dalībniekiem tiks piedāvātas apmak-
sātas individuālas konsultācijas piecu 
stundu apmērā pie uzņēmējdarbības 
konsultantes Ievas Kornes.

Kokneses novada dome izsaka 
lielu pateicību visiem konkursa da-
lībniekiem, kuri iesniedza savas izlo-
lotās biznesa idejas, no kurām visas 
ir vērtīgas un nākotnē attīstāmas. 
Paldies arī vērtēšanas komisijai par 
ieguldīto laiku un darbu pieteikumu 
vērtēšanā.

Aicinām visus Kokneses novada 
iedzīvotājus, kuri plāno uzsākt vai 
attīstīt uzņēmējdarbību Kokneses 
novadā, sekot līdzi pašvaldības in-
formācijai novada mājaslapā www.
koknese.lv un avīzē „Kokneses No-
vada Vēstis”, lai laikus sagatavotu un 
iesniegtu pieteikumu nākamā gada 
biznesa ideju konkursam, kas tiks rī-
kots oktobrī. Kokneses novada dome 
ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības 
iniciatīvas novadā, lai sekmētu nova-
da ekonomisko izaugsmi.

Vēlam visiem konkursa dalībnie-
kiem īstenot savas idejas un sasniegt 
mērķus!

Noslēdzies ikgadējais biznesa 

ideju konkurss „Esi uzņēmējs!”

Jaunā uzņēmēja Juta Miglāne.

Novembra beigās noslēdzās 

biedrības “Irsis” jaunā projekta 

“Iršos kustos, lai labi justos” pir-

mais posms. Tika prezentētas 

tikko izremontētās telpas, kurās 

līdz 1996. gadam atradās kino de-

monstrācijas aparatūra un fi lmas. 

Pēc tam telpas vairs netika lieto-

tas. Ideju, kā izmantot šo vietu, 

bijis daudz, bet vienmēr pietrūcis 

vai nu uzņēmības, vai līdzekļu.

Raina Līcīte, 

Biedrības “Irsis” valdes locekle

Šī gada pavasarī Nodibinājums 
“Borisa un Ināras Tererevu fonds” 
izsludināja programmu “Nāc un 
dari, Tu vari!”. Tās mērķis bija prog-
rammas ietvaros atbalstīt darbīgas 
bezpeļņas organizācijas pilsētās un 
laukos, kuras ar savām rosībām dara 
bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotā-
ju dzīvi. Uzzinot to, biedrības “Irsis” 
valdei radās vēlme piedalīties kon-
kursā, lai Iršu pagasta iedzīvotājiem 
(jauniešiem un bērniem) tiktu pie-
dāvāta lieliska iespēja sportiski, ak-
tīvi, radoši un veselīgi pavadīt brīvo 
laiku. Telpu remonts bija tikai viena 
no projekta aktivitātēm, kura nu jau 
ir realizēta.

21. novembrī ikviens Iršu pagasta 
iedzīvotājs tika aicināts uz trenažieru 
zāles atklāšanas svinībām. Kopā sa-
nākušie priecājās par skaistajām, gai-
šajām, omulīgajām un sportiskā garā 
iekārtotajām telpām. Svinību brīdī 
gaisā uzšāvās salūts, skanēja laba vē-
lējumi biedrības “Irsis” valdei un pro-
jekta vadītājai Olitai Ružai. Projekta 
grāmatvede Guna Gavare viesus cie-
nāja ar pīrāgiem un kafi ju.

Ikvienam interesentam Bied-

rības “Irsis” jaunatklātajās 
telpās būs iespēja darboties 
ar trenažieriem, uzklausot 
trenera norādījumus, tāpat 
arī piedalīties jogas un aero-
bikas nodarbībās. Projekta 
ietvaros katru sestdienu no 
plkst 10:00 – 14:00 šajā zālē 
darbosies treneris, kurš no 
10:00 – 11:00 vadīs aerobikas 
vai jogas nodarbības, bet at-
likušo laiku darbosies individuāli ar 
sportot gribētājiem, apmācot darbo-
ties uz trenažieriem. Trenažieru zāle 
būs atvērta arī svētdienās no 11:00 – 
15:00, kā arī būs pieejama ikvienam 
sporta halles “Irši” darba laikā no 
16:00 – 20:00.

Projekta īstenošanas laiks ir no 
01. 10. 2015. – 31.05. 2015. pateico-
ties Nodibinājuma “Borisa un Ināras 
Teterevu fonds” atbalstam. Fonds fi -
nansēja daļu remontizdevumu, kā arī 
par Fonda līdzekļiem iegādāts telpu 
aprīkojums, līdz projekta noslēgu-
mam par Fonda piešķirtajiem līdzek-

ļiem notiks nodarbības.
Paldies Nodibinājumam “Borisa 

un Ināras Teterevu fonds” par atbal-
stu un sapratni, ka arī mazā lauku 
pagastā dzīvo ļaudis, kas vēlas dar-
boties.

Paldies Kokneses novada domei 
par fi nansiālu atbalstu telpu remon-
tam.

Vēlējums Iršu ļaudīm un iedzī-
votājiem no blakus pagastiem: nākt, 
braukt un darboties mūsu trenažie-
ru zālē, lai biedrības “Irsis” projek-
tam “Iršos kustos, lai labi justos” ilgs 
mūžs!

Iršos kustos, lai labi justos!

Pirmie apmeklētāji ir klāt!

Trenažieru zāles atklāšanas 
svinībās.

16.novembra vakarā Vecbebru 
Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas zālē notika kon-
certs "Tev mūžam dzīvot, Latvija!” , 
kurā ar saviem priekšnesumiem prie-

cēja VPIV deju kolektīvs "Kāre” ( vad. 
S. Plūme) PII „Bitīte” ansamblis (vad. 
Velga Feldmane),  Kokneses mūzi-
kas skolas akordeonistu orķestris un 

VPIV ansamblis (vad. Iveta Bērziņa),  
kapela „Aizezeres muzikanti” (vad. 
Inese Skuja), Bebru pamatskolas un 
Kokneses jauniešu deju kolektīvi 
(vad. Laima Antoneviča), Bebru pa-

matskolas ansamblis un ansamblis 
„Nianse” (vad. Liāna Haritonova), 
VPIV deju kolektīvs "Mutulītis" ( vad. 
Inta Balode). 

Tev mūžam dzīvot, Latvija! 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” dziedātāju sveiciens Latvijai svētkos.

Sagaidot Latvijas Republikas 97. 
gadskārtu, 13. novembrī svētku kon-
certā  Iršos daudz laimes Latvijai vē-
lēja Iršu pagasta iedzīvotāji.

Svētku koncertā visjaunākie da-
lībnieki – Pērses sākumskolas skolē-

ni droši kāpa uz skatuves un priecēja 
klātesošos ar patriotisku dzeju, vel-
tītu Latvijai, kā arī dejā un  dziesmā 
sveica Iršu pagasta vidējās paaudzes 

deju kolektīvs „Irši”  un ciemiņi no 
Kokneses – sieviešu koris „Anima.

Svētki Iršos

Pērses sākumskolas dejotāji  ir pārliecināti – dejai tāpat 
kā tēvzemei vajadzīgs prieks!

Velo laiks Koknesē!

Laiks posties uz balli!
18.decembrī pulksten 14 
Kokneses kultūras namā 

Ziemassvētku balle 
Kokneses pagasta senioriem. 

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 
17. decembrim, zvanot pa 

tālruņiem: 26173691; 65161811.

BEBRU PAGASTA VECĻAUDIS SATIKSIES BEBRU PAGASTA VECĻAUDIS SATIKSIES 
PIE ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES!PIE ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES!
Bebru pagasta pensionāriem gadskārtējais Bebru pagasta pensionāriem gadskārtējais 
Ziemassvētku pasākums notiks Ziemassvētku pasākums notiks 
19. decembrī pulksten 12 19. decembrī pulksten 12 
Bebru pamatskolāBebru pamatskolā. . 
Pieteikties un dalības maksu: 0,50 eiro centi Pieteikties un dalības maksu: 0,50 eiro centi 
samaksāt pie sekretāres Bebru pagasta pārvaldē samaksāt pie sekretāres Bebru pagasta pārvaldē 
līdz 11. decembrim vai pie līdz 11. decembrim vai pie 
Annas Bites, T. 26159335Annas Bites, T. 26159335
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Latvijas valsts dzimšanas 

dienas priekšvakarā Kokneses 

kultūras namā skanēja pateicī-

bas vārdi mūsu tēvzemei un cil-

vēkiem, kuri augstu godā darba 

tikumu, latviskās vērtības un da-

lās ar citiem savā sirds siltumā un 

nesavtībā.

Sarmīte Rode 

Daces Svētiņas foto

Kokneses novada iedzīvotājus 
un viesus svētku sarīkojumā sveica 
Kokneses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris: „Latvijas dzim-
šanas diena ir svētki mums katram, 
jo ikviens no mums ir daļa no Lat-
vijas. Ne tikai svētku reizēs, bet ik 
dienu patiesi leposimies ar sasniegto 
un cildināsim ikvienu, kurš veido 
un attīsta Latvijas valsti! 2015. gads 
mūsu novada ritējumā paliks ar no-
zīmīgu veikumu katrā pagastā. Lat-
vijas valsts dzimšanas diena ir brīdis, 
kad atskatīties uz paveikto un izvir-
zīt jaunus mērķus.”

"Dzejas rindas teic: „Savu skais-
tāko zemi Dievs ir atdevis mums.” 
Un šajā skaistajā Dieva zemē Kokne-
sē jau vairāku gadu garumā, sagaidot 
Latvijas valsts dzimšanas dienu, mēs 
godinām Kokneses Goda pilsoņus,” 
aicinot sumināt jaunos šī nosauku-
ma saņēmējus, sacīja Inguna Straz-
diņa, svētku pasākuma vadītāja. Kat-
ram no viņiem tika veltīti pateicības 
vārdi un apsveicēju dāvātie ziedi. 
Atzinības rakstu un nozīmi „Kokne-
ses Goda pilsonis” pasniedza domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris un iz-
pilddirektors Ilmārs Klaužs.

Paldies maniem 
domubiedriem!

Ligita Bērziņa aktīvi iesaistās 
Iršu pagasta kultūra un sabiedriskajā 
dzīvē. Ilgus gadus strādājusi par lat-
viešu valodas un literatūras skolotāju 
Pērses pamatskolā, mācījusi jaunajai 
paaudzei latviešu tautas deju soļus 
un vadījusi dramatisko kolektīvu. 
Pašlaik viņas ikdienas darbs saistīts 
ar ģimenes zemnieku saimniecību 
„Urdziņas”, bet brīvais laiks aizrit ga-
tavojot kultūras pasākumus. Iršu pa-
gasta ļaudīm viņa asociējas ar gaišu-
mu, labestību un atsaucību, gandrīz 
katru dzīves situāciju spēj uztvert ar 
humora piedevu un optimismu.

Pateicībā Ligita Bērziņa sacīja: 
„Viena es neko nevarētu! Paldies 
manai komandai – atsaucīgajām 
skolas kolēģēm, jebkuram Iršu iedzī-
votājam, kurš nav atteicis sadarbību 
kādā no maniem kultūras pasākumu 
projektiem. Mīlēsim un saudzēsim 
savu Latviju!”

Esmu Kokneses patriote!
Ērika Gailāne strādā Kokneses 

tūrisma centrā par klientu apkal-
pošanas speciālisti. Ar patriotismu 
– piederību Koknesei un lepnumu 

par Kokneses seno pagātni, sākoties 
tūrisma sezonai, Ērika Gailāne ir 
apņēmības pilna darboties, lai veici-
nātu tūrisma piedāvājumu daudzpu-
sību, dotu savu ieguldījumu kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 
Ērika tūristus sagaida ar viesmīlīgu 
smaidu, ar izzinošu stāstu par zu-
dušo Daugavas bagātību, Pērses ie-

leju un Staburagu. Koknesieši Ēriku 
pazīst arī kā prasmīgu šuvēju, kura 
garajos darba gados šajā profesijā ir 
radījusi skaistus un elegantus dāmu 
tērpus. Viņa augstu godā tur latvis-
ko dzīvesziņu un folkloras tradīcijas, 
darbojas folkloras kopā „Urgas” un 
biedrības „Baltaine” radošajās akti-
vitātēs.

„Jau četrdesmit gadus dzīvoju 
Koknesē un esmu šīs vietas patriote. 
Mīlu Latviju un Koknesi! Paldies vi-
siem labajiem cilvēkiem, ar kuriem 
kopā esmu darbojusies!” – ar saviļ-
ņojumu atklāja Ērika Gailāne.

Turpmāk strādāšu vēl labāk!
Dainis Ginters sava darba mūža 

lielāko daļu veltījis pildot policista 
pienākumus - sākotnēji Aizkraukles 
rajona milicijā, bet nu jau ilgus ga-
dus kā Kokneses pašvaldības polici-
jas vecākais inspektors. Kad novada 

domē Dainim tiek aizrādīts, ka viņš 
bieži veic Valsts policijas funkcijas, 
viņš pasmaida un atbild: „Tie taču 
ir mūsu novada iedzīvotāji, kurš tad 
cits viņiem palīdzēs!” Dainis nekad 
neteiks: „Es nevaru, man nav laika, 
tas uz mani neattiecas.” Viņš iet un 
dara – brīvdienās, atvaļinājuma lai-
kā, pēc darbalaika beigām. Vienī-
gais laiks ko viņš nevelta darbam ir 
medības, bet arī tur Dainis ir līderis. 
Lielākai daļai novada iedzīvotāju 
vārds policija saistās ar Daini Ginte-
ru. Visus pienākumus viņš veic ne-
gaidot pateicību un atzinību. Bet šajā 
svētku reizē Dainis Ginters saņēma 
godam pelnītu Kokneses novada do-

mes un savu novadnieku atzinību. 
„Gods kalpot Koknesei! Liels paldies 
par sagādāto pārsteigumu! Apsolu, 
turpmāk strādāšu vēl labāk!” – smai-
dot atzina Dainis Ginters.

Turpina tēva iesākto
Jau 33 gadus savā iemīļotajā dar-

bavietā Bebru pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē ”Bitīte” Inese Sku-
ja rūpējas par mazo ķiparu veselību. 
Viņa teic: „Man patīk strādāt ar bēr-
niem, nevaru iedomāties citu darbu, 
te ir mana īstā vieta.” Kolēģi un bēr-

ni viņu mīļi sauc par Inesīti. Med-
māsiņas darbs ir sirds aicinājums. 
Bērni zina, ka vislabākās zāles bieži 
vien ir Inesītes sirsnīgais smaids. 
Viņa spēlē kapelā, kuru dibinājis 
tētis Juris Keiselis un turpina tēva 
iesākto. Kokneses novada iedzīvo-
tājiem labi pazīstama Ineses vadītā 
kapela „Aizezeres muzikanti”, ku-
ras sastāvā spēlē arī vīrs Normunds 
un meita Monta. Novadnieki teic 
– dziedošā Skuju ģimene! Abas ar 
meitu dzied arī sieviešu korī „Ani-
ma”. Inese un „Aizezeres muzikan-
ti” nekad nav atteikuši savu atbalstu 
gan pensionāru, gan kultūras darbi-
nieku rīkotajos pasākumos, dāvājot 
novada iedzīvotājiem skaistus kon-
certus un balles.

Izjusti skanēja Ineses vārdi: „Es 
un mana ģimene Koknesi esam ie-
mīlējuši no sirds. Esmu lepna, ka 
dzīvoju Koknesē, tās skaistuma iz-
auklēta. Vēlos, lai mana dvēsele nav 
mājvieta vienīgi manam priekam 
un sāpēm, lai pie tās durvīm var 

pieklauvēt ikviens, kas nācis meklēt 
atbalstu vai atnesis saujiņu prieka.”

Apbalvojums kāzu 
gadadienā

Silvijas Strodes ģimene uz Kok-
nesi pārcēlās 1983. gadā. Savulaik 
strādājusi kolhozā par dispičeri, bi-
jusi dārzniecības vadītāja. Strādājot 
dārzniecībā dzima ideja par savu 
biznesu – tā radās SIA „Kokneses 
dārzniecība”, un tika atvērts veikals 
„Sēnīte”. Lauku iedzīvotājus no tālā-
kām vietām priecē Silvijas kundzes 
vadītais autoveikals, kurš neskatoties 
uz laika apstākļiem mēro ceļu pie 
tiem, kuri ļoti gaida. Viņas darboša-
nās ir saistīta arī ar palīdzību izvadot 
pēdējā gaitā mums tuvos cilvēkus. 
Vienmēr ir izpalīdzīga un dāsna – 
palīdzot materiāli un ar padomu 

dažādu Kokneses novada pasākumu 
organizēšanā. Šobrīd viņai vislielā-
ko prieku sagādā mazbērni Lauris, 
Gustiņš un Rēzija.

Izrādās, ka tieši šī diena – 17. no-
vembris bija Silvijas un Jāņa Strodu 
42. kāzu gadadiena. Saņemot dau-
dzus sirsnīgus vēlējumus, Silvijas 
kundze sacīja: „Paldies par augsto 
novērtējumu! Koknesē ir ļoti daudz 
cilvēku, kuri būtu pelnījuši šo ap-
balvojumu. Liels paldies manam vī-
ram Jānim, paldies jaukajiem lauku 
cilvēkiem, kuri mūs vienmēr gaida! 
Priecāsimies par to, kas mums ir un 
nežēlosimies par to, kā nav!”

Ar sirdij tuvām melodijām klāt-
esošos svētku koncertā sveica grupas 
„Lauku muzikanti” dalībnieki Nor-
munds Ķietis un Inita Āboliņa.

Vēlot Latvijai Saules mūžu, lai 
mūsu labie darbi un domas dara 
stipru mūsu Latviju!

Ar pateicību tēvzemei un Kokneses novadam

16.novembrī Vidzemes kon-
certzālē “Cēsis” notika Ministru 

kabineta balvas pasniegšanas svi-
nīgā ceremonija un viens no se-

šiem šīgada balvas saņēmējiem ir 
biedrība “Latvijas Politiski repre-

sēto apvienība” (LPRA).
Balva tiek pasniegta par nozī-

mīgu ieguldījumu latviešu tautas 
vēsturiskās atmiņas saglabāšanā 
un nacionālo vērtību stiprināša-
nā. Kokneses novada represēto 
nodaļas biedre Lība Zukule, kura 
piedalījās šajā svinīgajā pasāku-
mā, pastāstīja, ka LPRA priekšsē-
dētājs Gunārs Resnais, saņemot 
augsto apbalvojumu, uzsvēra, ka 
tas ir visu represēto, tajā skaitā arī 
Kokneses represēto nodaļas biedru 
nopelns. Balvu Ministru kabineta 
balva ir Latvijas Republikas valdī-
bas augstākais apbalvojums un šo-
gad to pasniedza 20.reizi. Ministru 
kabineta balvas laureāti saņēma 
Ministru kabineta Goda diplomu, 
Ministru kabineta balvas krūšu 
nozīmīti un naudas balvu 7115 
eiro apmērā.

Balva – arī Kokneses novada represēto nopelns
PateicībaPateicība
Mīļš paldies visiem, visiem, kas 
mani sveica dzīves jubilejā.

Pateicībā Ilga Sīle

Pateicība
Tuvojošies Ziemassvētki ir 
brīnumu un cerību laiks. 
Vislielākais paldies Kokneses 
novada domei un deputātiem par 
sapratni un piešķirto fi nansiālo 
atbalstu Patrīcijai Eidukai, Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas 9. 
klases skolniecei, sportisko gaitu 
turpināšanai. Novēlam gaišus 
Ziemassvētkus, sirds darbiem 
piepildītu Jauno gadu!

Eiduku ģimene
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 Tūrisma sezonai noslēdzo-

ties, 26.novembrī, Kokneses no-

vada domes aģentūra Kokneses 

tūrisma centrs aicināja uz tikša-

nos Kokneses novada tūrisma 

nozarē iesaistītos uzņēmējus, 

tūrisma objektu apsaimnieko-

tājus un tūrisma pakalpojumu 

sniedzējus. 

Daces Svētiņas teksts un foto

Tikšanās notika gleznainā 
Daugavas krastā viesu namā “Ori-
noko”, kur omulīgā un neformālā 
atmosfērā viesi un saimnieki da-
lījās 2015.gada tūrisma sezonas ie-
spaidos.

Kokneses tūrisma centra va-
dītāja Daina Liepiņa sveica visus 
klātesošos un pateicās par sadarbī-
bu un atbalstu 2015.gada tūrisma 
sezonā. Daina dalījās pieredzē par 
paveiktajiem darbiem 2015.gadā un 
apkopoto tūrisma statistiku nova-
dā, stāstīja par šīgada tūrisma ten-
dencēm, apmeklētāju vēlmēm un 
ieteikumiem, kā arī iepazīstināja ar 
plānotajām aktivitātēm 2016.g.

Kokneses novada domes at-
tīstības nodaļas projektu vadītāja 
Marta Vīle-Bērziņa klātesošos ie-
pazīstināja ar plānotajiem projek-

tiem Kokneses novadā un iespējām 
uzņēmējiem, par ES fondu atbalstu 
plānotajiem ieguldījumiem Kokne-
ses pilsdrupās, jauna tūrisma in-
formācijas centra izveidi, Centrāl-
baltijas jūras reģiona programmas 
projektu HANSA, plānotajiem pro-
jektiem sadarbībā ar Zemgales plā-
nošanas reģionu 2016-2020, estrā-
des rekonstrukciju, Daugavas upes 
un krastu zonas attīstību un citiem 
plānotajiem projektiem, kā arī iepa-
zīstināja uzņēmējus ar fi nansējuma 
piesaistīšanas iespējām.

Ar Likteņdārza prezentāciju 
par 2015.g. aktivitātēm, statistiku 
un interesantākajiem notikumiem 
klausītājus iepazīstināja Likteņdār-
za administratīvā direktore Benita 
Rugaine, bet par plānoto fi nansēju-
mu, projektiem un celtniecības dar-
biem 2016.gadam informēja Lik-
teņdārza tehniskais direktors Jānis 
Bergmanis.

Ciemos uz Koknesi bija at-
braukusi “Namdaru Darbnīcas” 
saimniece Laura Batarevska no 
Garkalnes novada, kura vietējos 
uzņēmējus iepazīstināja ar savu 
laimes stāstu. “Namdara darbnīca 
Garkalnē ir ilgi lolota iecere, kas 
sagaidījusi savu īstenošanu. Tas ir 

silts un omulīgs namiņš, kurā rosās 
Namdaris un viņa viesi. Te katrs 
uzzina, cik atšķirīgi izskatās, skan, 
smaržo un kalpo dažādu sugu koki. 
Te var pielikt roku koka zāģēšanā 
ar veco labo divroci - zāģi, nomizot 
baļķi ar slīmestu, iemācīties dzīt 
tapu, salikt pirmo "vainagu" savai 
pirmajai guļbūvei un pat "nosvinēt 
spāru svētkus". Krietni padarītam 
darbam seko seno spēļu spēlēšana, 
gadskārtu ieražu godināšana un 

līdzpaņemto desiņu cepšana labie-
kārtotā Ugunskura namā” – stāstī-
ja Laura. Vairāk informācijas varat 
iegūt mājas lapā – www.namdarud-
arbnica.lv.

Aizkraukles rajona partnerības, 
kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu 
attīstību Aizkraukles rajona lau-
ku teritorijā, pārstāvot sabiedrī-
bas intereses tās attīstībā, vadītāja 
Alda Paura iepazīstināja ar iespēju 
uzņēmējiem iesaistīties LEADER 
projektos, stāstīja par iespējām ie-
saistīties projektā – Aizkraukles 
rajona partnerības sabiedrības vir-

zītas attīstības stratēģija 2015.-2020.
gadam. Tāpat aicināja uzņēmējus 
drošāk pieteikties projektiem un 
dalīties savā pieredzē ar kolēģiem.

Viesmīlīgās tikšanās vietas 
saimnieks Leopolds Klišāns atklāja 
savu redzējumu un vīziju tūrisma 
pilnveidošanā un attīstībā Kokne-
ses novadā.

Pasākuma noslēgumā Kokneses 
tūrisma centrs ar “Pateicība aplie-
cinājumu” par līdzdalību izstādes 
organizēšanā “Veidosim Kokneses 
cimdu” godināja biedrības “Baltai-
ne” vadītāju Ingunu Žogotu.

Izvērtē 2015. gada tūrisma sezonu

Kokneses Tūrisma centra direktore 
Daina Liepiņa dalījās pieredzē par 

paveikto 2015.gadā.

Mirklis no pasākuma.

Atraktīvas, temperamentīgas, 

smaidošas – šīgada mazo talantu 

atrastuves „Kokneses Knīpas 2015” 

titulu ieguvējas!

Sarmīte Rode

Foto: Ingus Pugačovs

Jau otro gadu Kokneses kultūras 
nams aicināja pieteikties pirmsskolas 
vecuma meitenes mazo talantu at-
rastuvē „Kokneses Knīpa”. Šogad trīs 
meitenes no Bebriem – māsiņas Alise 
un Dženija Krūmiņas, Megija Lazdiņa, 
koknesietes Elizabete Kalniņa un Sofi ja 
Romanovska 21. novembrī droši kāpa 
uz kultūras nama skatuves, lai viņām 
veltītajā princešu ballē atklātu savus 
tikumus. Kokneses pils saimniece, 
kuras lomā iejutās Inguna Strazdiņa, 
vēlējās nolūkot princesi Kokneses pils 
galmam. Kopā ar skatītājiem vērojot 
mazo princešu talantu parādi - dziedāt 
un dejot māku, nepieradinātās modes 
skati, pils saimniece pārliecinājās – gal-
mā būs gaidītas visas piecas talantīgās 
meitenes! Skatītāju aplausiem skanot, 
viņas tika kronētas par princesēm un 
katra ieguva savu „Kokneses Knīpa 

2015” titulu.
Elizabete Kalniņa ir šīgada „Te-

atrālākā Knīpa”, Megijai Lazdiņai ti-
tuls „Saulainākā Knīpa”, savukārt par 
„Modīgāko Knīpu” vienprātīgi tika 
atzīta Alise Krūmiņa, bet viņas jaunā-
kajai māsiņai Dženijai Krūmiņai pie-
šķīra titulu „Azartiskākā Knīpa”, titula 
„Skatītāju simpātija” īpašniece ir Sofi ja 
Romanovska. Starp daudzajiem sirsnī-
gajiem apsveikumiem katra dalībniece 
saņēma ar konfektēm piepildītu greznu 
zeķi, kas bija arī kā skatītāju balsojums 
par savu favorīti, Kokneses kultūras 
nams dāvāja braucienu uz teātra izrādi 
Rīgā.

Kokneses kultūras nama direktore 
Inguna Strazdiņa teic: „ Liels paldies 
par atbalstu pedagoģēm Intai Balodei 
un Marijai Vildei, un jauko meiteņu 
vecākiem, īpaši mammām, kuras bija 
galvenās tērpu dizaineres nepieradinā-
tās modes skatē! Vēlos iedrošināt ve-
cākus un viņu princeses arī nākamajā 
gadā piedalīties mazo talantu atrastuvē, 
jo katra jauna pieredze vēl vairāk pa-
līdzēs mazajām knīpām atraisīt savus 
talantus!”

Princešu ballē kronē Kokneses knīpas!

2015. gada Kokneses knīpas: Sofi ja Romanovska, Dženija Krūmiņa, Elizabete Kalniņa, Alise Krūmiņa, Megija Lazdiņa.

“Šonakt savas durvis neaizver
Ielaid debess atspīdumu telpā
Šonakt atnāks eņģels kluss
Sasildīties tavā siltā elpā...”
   V.Mora

Likteņdārzs pateicas saviem at-
balstītājiem par līdzšinējo sadarbību 
un novēl visu ieceru izdošanos jauna-
jā, 2016.gadā!

Līdz ar Kokneses novadu, arī Lik-
teņdārzs ietērpjas svētku rotā. Esam 
izraudzījušies  izrotāšanai egli pa ce-
ļam uz Likteņdārza Draugu aleju.  

 Kopš 2012. gada šo 200 metru 
garo ceļu klāj bruģakmeņi ar Lik-
teņdārza atbalstītāju vārdiem. Šogad 

uz 18. novembra svētkiem iebruģēti 
vairāk nekā 13 tūkstoši bruģakmeņu, 
veidojot gandrīz 30 metrus no kopīgā 
ceļa. 

No 9. decembra aicinām uz 
Likteņdārza draugu alejas atbalstam 
veltītu izstādi tirdzniecības centrā 
„Galleria Riga”,  Dzirnavu ielā 67, 
Rīgā, katru dienu no pulksten 11 līdz 
19 – centra 5. stāvā. No pulksten 12 
līdz 14 un no pulksten 17 līdz 18 – 
arī centra pirmajā stāvā.  Izstādē būs 
iespēja apskatīt Likteņdārza tapšanu 
fotogrāfi jās, svētku dāvanām pasūtīt 
bruģakmeni ar savu, savu draugu un 
radu vārdiem iebruģēšanai Likteņdār-
za draugu alejā un iegādāties suvenī-

rus ar Likteņdārza simboliku.
Ar savu bruģakmeni atbalstu Lik-

teņdārzam pauduši desmitiem tūksto-
ši Latvijas iedzīvotāju, latvieši, kas bi-
juši spiesti pamest Latviju, kā arī Lat-
vijas viesi, kas, apciemojot mūsu zemi, 
vēlas atstāt Likteņdārzā arī savu vārdu. 

Lai Likteņdārza draugu alejas ceļš 
sniegtos līdz amfi teātrim, nepiecie-
šams vēl 100 tūkstoši bruģakmeņu, 
tāpēc aicinām ziedot Likteņdārza at-
balstam 10 eiro un izstādes laikā pa-
sūtīt bruģakmeni ar savu, savu drau-
gu un radu vārdiem. Ziedot par savu 
bruģakmeni iespējams arī ar SMS Lik-
teņdārza lapā  http://www.draugiem.
lv/liktendarzs vai pārskaitot uz „Kok-

neses fonda” norēķinu kontu (reģis-
trācijas numurs:  40008092535, konta 
numurs LV10UNLA0050006878844 
AS „SEB Banka”). Izstādes laikā re-
ģistrētie bruģakmeņi tiks iebruģēti 
Likteņdārza draugu alejā 2016. gada 
pavasarī.

Likteņdārza draugu alejas izstādi 
atbalsta - tirdzniecības centrs „Galle-
ria Riga”, AS „Antalis”, „St. Brothers 
Brand Agency”, TV 24 un www.drau-
giem.lv.  

Vairāk informācijas www.likten-
darzs.lv. Seko mūsu aktivitātēm arī so-
ciālajos tīklos – www.facebook.com, 
www.draugiem.lv, www.twitter.com 
kā arī mūsu instagram kontam.   

Pievieno savu bruģakmeni Likteņdārza draugu alejai
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Kokneses pagasta bibliotēkā 

līdz 15. decembrim skatāma Kok-

neses čaklo rokdarbnieču sarūpē-

ta izstāde. Visdažādākie adījumi, 

tamborējumi, tapoti lakati un citi 

smalki roku darbi atraduši savu 

vietu grāmatu krātuvē.

Sarmīte Rode

Foto Valija Fedotova

1.decembris bija kā radīts šīs iz-
stādes atklāšanai - aiz loga lēni krita 
sniega pārslas, bet dziesmas „Uzsniga 
sniedziņš balts” noskaņa rosināja do-
māt par gādīgu roku izlolotu siltumu. 
„Katrs otrais Koknesē ir ne tikai dzej-
nieks, bet arī rokdarbnieks! Esam ra-
doši un adoši!” – sveicot izstādes vei-
dotājus un pasākuma apmeklētājus, 
secināja bibliotekāre Ingrīda Grūbe.

Izstādes idejas autore ir Alla Sve-
čikova, kurai viens no lielākajiem 
vaļaspriekiem ir adīšana. Jau ilgāku 
laiku Alla ap sevi pulcē domubiedrus, 
lai kopā dalītos pieredzē un „izadītu” 
jaunas ierosmes, kā, piemēram, kopī-
gas rokdarbu izstādes rīkošanu. Patei-
coties atsaucīgajām bibliotēkas darbi-
niecēm ir dzimusi jauna tradīcija – 1. 
decembri nodēvēt par rokdarbnieču 
dienu Koknesē, un ik gadu šajā die-
nā Kokneses pagasta bibliotēkā atklāt 
rokdarbu izstādi.

Krāsu burvīgā saskaņa, latvju raks-
tu zīmes, katras rokdarbnieces rak-
sturs un gaume atklājas ik rokdarbā. 
Radītā skaistuma autores ir Alla Sveči-
kova, Anna Lulle, Spodra Briede, Lari-
sa Grotus, Evita Užule, Santa Midere, 
Daina Šabanova, Gunta Trenko, Olga 
Noreika, Ārija Saulīte, Ina Fedotovs-
ka, Lauma Āre, Laima Briede, Maija 

Vilde, Līga Žilde, Vilija Čunčule, 
Dzintra Liepiņa un Nanija Sīpo-
la. „Katram darbam savs tapšanas 
stāsts,” teic Alla Svečikova, kuras 
pēdējo piecu gadu veikums re-
dzams izstādē. Tāpat kā Spodras 
Briedes darinātajam Zīļukam vai 
Dzintras Liepiņas tamborētajam 
saulessargam un visiem pārējiem 
darbiem. Izzinošs bija Allas un 
viņas dēla Jāņa sagatavotais stās-
tījums par adīšanas vēsturi un no 
latvju dainu pūra izceltās tautas-
dziesmas par adīšanu.

Izstādes veidotājas nedaudz 
pastāstīja par sevi un savu radošo 
aizraušanos.

Uz jautājumu: „Kas adītājai ir vis-
grūtākais?” – visas rokdarbnieces at-
bildēja vienisprātis: „Grūti nosēdēt!” 
Kā to novērst? Vingrojot! Mūzikas 
pavadījumā Alla aicināja izmēģināt 
piemērotus vingrojumus, lai pēc tiem 
atkal būtu prieks darboties.

Izstādes atklāšanas noslēgumā 
Alla Svečikova novēlēja: „Aicinu vi-
sas rokdarbnieces sarosīties un laicīgi 

domāt jau par nākošo gadu! No šiem 
darbiem, kas redzami izstādē, daudzi 
tiks ielikti Ziemassvētku dāvanās sa-
viem mīļajiem. Mani iedvesmo Vairas 
Vīķes-Freibergas vārdi: „Priecāsimies 
par visu, ko jebkurš latvietis ir pavei-
cis, jo tas viss iet mums visiem piede-
rošā kopējā panākumu pūrā!" Novēlu 
mums visiem gaišus Ziemassvētkus 
un Dieva svētītu Jauno gadu!”

1.decembris – rokdarbnieču 
diena Koknesē

Krāsu burvīgā saskaņa, latvju rakstu zīmes, katras rokdarbnieces raksturs un 
gaume atklājas ik rokdarbā.

Izstādes 
idejas 
autore 

Alla 
Svečikova.

Kokneses Mūzikas skola 2015.
gada nogali pavada spraigā darbībā: 
jānoliek I semestra ieskaites un eksā-
meni, ar dziesmām un instrumentālo 
mūziku jākuplina 13.decembra III 
Adventes dievkalpojumu, bet 18.de-
cembrī skolas pagalmā pie ugunsku-
riem ar dziesmām, rotaļām, atrakci-
jām, baudot karstu tēju un piparkū-
kas,  jāatvadās no Vecā gada, lai dotos 
mums nozīmīgajā 2016.gadā!

Jaunais gads sāksies ar Kokneses 
Mūzikas skolas  25- gades svinību 
maratonu:

15.01. – Klavieru nodaļas prezen-
tācija;

26.02.- Vijoles nodaļas prezentā-
cija;

11.03.- Pūšaminstrumentu noda-
ļas prezentācija;

15.04.- Akordeona nodaļas pre-
zentācija;

14.05.- Kora klases prezentācija;
04.06.- NOSLĒGUMA PASĀ-

KUMS

Prezentācijas notiks dažādās vie-
tās – Mūzikas skolas zālē, Kokneses 
Kultūras namā, tikko izremontētajā 
Kokneses novada domes zālē.  Infor-
mācija būs afi šās, kurās tiks norādīts 
gan laiks, gan vieta.

Prezentācijas mēnesī attiecīgās 
specialitātes skolotāji  rīkos Atvērto 
durvju dienas, kurās vecāki un iein-
teresētās personas nodarbībās varēs  
vērot mūzikas brīnuma tapšanu!

Top jauns skolas buklets, kurā 
tiks papildināta informācija par 
skolas dzīves notikumiem laikā no 

2000.- 2015.gadam.
2016.gadā sekojiet reklāmām un, 

apmeklējot Atvērto durvju dienas 
un 6 prezentāciju koncertus, gūsiet 
daudz pozitīvu emociju un ieraudzī-
siet Kokneses Mūzikas skolu, tās dar-
bību  tuvplānā.

Laipni lūdzam!
Silvija Cīrule,

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Sāksies Kokneses Mūzikas 

skolas 25. gadskārtas 

maratons!

Saksofonu kvartets ar skolotāju Ziedoni Puķīti.

Novembra otrajā nedēļā jau 

vairākus gadus atzīmējam Ziemeļ-

valstu bibliotēku nedēļu. 

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļa

Šis ir projekts, ko Ziemeļvalstīs ad-
ministrē Biedrības Norden asociācija 
(Foreningen Norden Forbund), bet 

Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes 
birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un 
biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs 

projekts norisināsies jau 19. reizi, Lat-
vijā – astoņpadsmito. Projekta galvenais 
uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un 
kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bib-
liotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīša-
na, literatūras izstādes un citi pasākumi.

Kokneses pagasta bibliotēkas Bēr-
nu nodaļā bija viena no 2310 Ziemeļ-
valstu bibliotēkām, kas piedalās šajā 
projektā. Šajā nedēļā tika iedegtas sve-

ces un lasītas kopīgi izvēlētas grāmatas 
par kādu noteiktu tēmu - šogad tā bija 
Draudzība Ziemeļos.

Bērnu nodaļā mazie lasītāji no-

skaidroja kuras ir un kur atrodas Zie-
meļvalstis. Lasījām trīs dažāda vecum-
posmu grāmatas par draudzību. Pārru-
nājām draudzības nozīmi, tās veidus, 
meklējam īstena drauga labākās īpašī-
bas. Kopīgi tika izveidoti pieci draugu 
profi li. Noskaidrojām, ka draudzības 
pamatprincipi Ziemeļos neatšķiras no 
draudzības Dienvidos. Galvenais ir pa-
šam būt labam draugam un censties ar 

visiem dzīvot draudzīgi.
Paldies skolotājiem un bērniem, 

kuri atnāca un kopā darbojās.
Uz tikšanos draudzīgajā bibliotēkā!

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa 

arī Koknesē

Mēs protam draudzēties!

20. novembra rītā 
pirmsskolas izglītības 
iestādē „Bitīte” ciemojās 
Raivis Jakubovičs, kurš 
dien Gaisa spēku Aviāci-
jas bāzes un Pretgaisa aiz-
sardzības divizionā. Viņa 
dēliņš Gustavs apmeklē 
bērnudārzu, tāpēc Raivis 
ar prieku piekrita pastāstīt 
par savu dienestu. Arī viņš 
pats ir „Bitītes” absolvents. 
Lai stāstījums labāk izdo-
tos, Raivim bija līdzi kara-
vīram nepieciešamās lietas 
- binoklis, karte, kompass, 
cepures, iespaidīga mugur-
soma, kuru piepildīt tā, lai 
kaujas laukā varētu atras-
ties vismaz trīs dienas.

Nodemonstrējot, kāds 
ir karavīra apģērba pilns 
aprīkojums, arī zinātkārie 
ķipari varēja uzvilkt bruņu vesti, 
ķiveri, ceļgalu aizsargus, cimdus 
un cepuri. Bērni pārliecinājās, ka 
tikai esot teicamā fiziskā formā 
var dienēt armijā. Gustava tētis ai-
cināja bērnus iejusties karavīra ik-
dienā - soļot ierindā, izpildīt spēka 
vingrojumus. Uz bērnu uzdotajiem 

jautājumiem viņš sniedza izzinošas 
atbildes. Pasākuma noslēgumā visi 
atzina - karavīram jābūt gudram, 
fiziski stipram un jāmīl sava Dzim-
tene.

Paldies Gustava tētim par inte-
resanto tikšanos!

PII „Bitīte” informācija 

un foto

Aicina iejusties 
karavīra ikdienā

Būt karavīram – tā ir nopietna lieta!” – spriež 
mazie ķipari.
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Jau kopš septembra sācies rosīgs 
darbs starptautiskā ERASMUS+ pro-
jekta “Eiropas mākslu virkne” (anglis-
kais akronīms TEACH) ietvaros. Tajā 
piedalās skolas no 6 valstīm: no Itālijas, 
Nīderlandes, Somijas, Spānijas, Vācijas 
un Latvijas.

I.Gaiša Kokneses vidusskolā projek-
ta darbam varēja pieteikties visi skolēni, 
kuriem ir vismaz 14 gadu. Jau pirmajā 
tikšanās reizē jaunieši iepazīstināja ar 
sevi, cenšoties to darīt intriģējoši un 
radoši. Bija jāveic arī vairāki nopietni 
mājas uzdevumi, un pēc tam visi da-
lībnieki izvēlēja tos 8 skolēnus, kuriem 
bija iespēja pārstāvēt Latviju un Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolu projekta sa-
nāksmē Spānijā.

Šī projekta sanāksme, kas bija vel-
tīta kinomākslai, notika no 7. līdz 13. 
novembrim Sitčesā, un mūsu skolēni 
Asnate Višķere, Dana Grunda, Dita 
Šteinfelde, Līga Ancāne, Māra Jēkab-
sone, Artis Dandēns, Edijs Lutinskis 
un Otto Asmuss pierādīja, ka, lai arī 
starp projekta dalībskolām mūsu skola 
ir pati mazākā, turklāt vienīgā, kas nav 
pilsētā, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka 
tāpēc esam vājāki. Tieši otrādi! Mūsu 
audzēkņi prata droši uzstāties, labi ru-
nāja angliski, bija draudzīgi un atvērti. 

Mājas darbi, kas bija jāparāda Sitče-
sā, arī bija paveikti godam: jaunieši bija 
izveidojuši gan atraktīvas individuālās 
prezentācijas, gan nopietnas intervijas 
ar gados vecākiem kino skatītājiem, 
gan ļoti labu prezentāciju par nacionā-
lo fi lmu (skolēni bija izvēlējušies fi lmu 
“Limuzīns Jāņunakts krāsā”).

Spānijā, darbojoties internacionāla-
jās grupās, skolēni veidoja īsfi lmas, ku-
rām bija 2 sākuma noteikumi: darbības 
vieta un tas, ka fi lmai jāsākas ar durvju 
atvēršanu. Tā kā vispirms bija vairākas 
teorētiskās un praktiskās nodarbības, 
ko vadīja aktrise, operators un kino-
studijas darbinieki, arī skolēnu fi lmas 
izdevās daudzveidīgas un kvalitatīvas.

Tagad notiek gatavošanās jau nāka-
majai projekta sanāksmei Nīderlandē, 
kur tēma būs fotogrāfi ja un glezniecība, 
bet te – atskats par laiku Spānijā, kā to 
apraksta paši projekta dalībnieki.

Piektdiena, pirmā diena mūsu pie-
dzīvojumā, sākās ļoti agri – jau 4 no 
rīta. Miegaini, bet ļoti priecīgi kopā de-
vāmies uz lidostu, kur cītīgi gaidījām 
lidmašīnu, kas mūs aizveda līdz sau-
lainajai un siltajai Barselonai. Un tāds 
pirmais iespaids arī bija – tā patiešām ir 
saules mīlēta pilsēta. Lai gan gulēts bija 
maz, mēs visi bijām gatavi doties izpētīt 
pilsētu. Ar autobusu no lidostas nokļu-
vām pašā pilsētas centrā un ar visiem 
koferiem gājām iekārtoties viesnīcā, kas 
atradās Barselonas vecākajā daļā. Kad 
tas bija izdarīts, mēs turpinājām savu 
ceļu pa pilsētu. 

Pirmais, ko redzējām, bija ļoti skais-
tas strūklakas pilsētas centrā. Pēc tam, 
turpinot ceļu, apskatījām slavenā ar-
hitekta Antoni Gaudi ēkas, protams, 
arī slaveno un iespaidīgo katedrāli „La 
Sagrada Familia”, tur nonācām, iz-
mantojot metro, ko dažs labs piedzīvoja 
pirmo reizi mūžā. Staigājām pa slaveno 
Ramblu, Barselonas galveno gājēju ielu, 
un nonācām pie Kolumba monumenta., 
kas atrodas pie ostas. 

Kad saule norietēja un debesis sa-
tumsa, mūsu pirmā diena noslēdzās 
ļoti skaisti. Mēs Spānijas laukumā vē-

rojām slavenās muzikālās strūklakas, 
kur ūdens savijas kopā ar mūziku un 
dažādu krāsu gammām, veidojot brīniš-
ķīgu skatu, kas aizrauj elpu. Pa šo dienu 
bijām guvuši ļoti lielus iespaidus un po-
zitīvas emocijas. 

Dita Šteinfelde, 11.klase

Sestdien cēlāmies agri un jau plkst. 
8:00 izgājām no viesnīcas, lai turpinātu 
apskatīt Barselonu. Vispirms aizgājām 
uz galveno Barselonas katedrāli, jo tieši 
rīta agrumā, kad daudzi tūristi vēl nav 
modušies, var īsti aplūkot un novērtēt 
tās skaistumu. Pēc tam devāmies uz 
Barselonā slavenāko celtni “La Sagrada 
Familia”. Šoreiz vēlējāmies to apskatīt 
arī no iekšpuses, bet biļetes atkal bija jau 
izpārdotas un mums būtu jāgaida divas 
stundas, lai tiktu iekšā, tāpēc Gaudi pro-
jektēto vareno celtni vēlreiz aplūkojām 
tikai no ārpuses un devāmies tālāk. Bi-
jām krāšņajā un bagātīgajā Bokerijas 
tirgū, kur ir tāda jūras iemītnieku un 
augļu pārbagātība! Pēc tam apmeklē-
jām Gaudi veidoto parku “Parc Guel”, 
kas bija ļoti iespaidīgs. 

Vakarā ar vilcienu devāmies uz Si-
tčesu, kur mūs sagaidīja spāņu skolēni, 
kas uz nedēļu kļuva par viesu uzņēmē-
jiem. No stacijas devāmies uz projekta 
partneru skolu, un katras projekta dalīb-
skolas audzēkņi sniedza savu prezentā-
ciju. Mēs, latviešu grupa, rādījām pašu 
veidoto videofi lmu par mūsu hobijiem 
un beigās nodziedājām spāņu dziesmu 
“Los lobos la bamba”, kurai dziedāja 
līdzi visi spāņi (un ne tikai viņi). Savu-
kārt, piemēram, holandieši cienāja ar 
nacionālajiem saldumiem.

Pēc savstarpējas iepazīšanās sekoja 
kopīga maltīte skolas ēdamzālē. Tā nu 
diena bija galā, un katrs devās uz savām 
jaunajām mājām.

Edijs Lutinskis, 12.klase

Svētdien mēs, visi projekta dalībnie-
ki, devāmies spāņu skolas organizētā 
ceļojumā uz Barselonu. Šī bija viena no 
karstākajām dienām nedēļā - to varēja 
izbaudīt no visas sirds! 

Mēs, vairākas meitenes, dzīvojām pie 
skolotājas Nurijas un, kā jau meitenes, 
kavējāmies, reti kad bijām īstajā laikā, 
taču uz autobusu tomēr paspējām. Pats 
ceļš, dodoties uz Barselonu ar autobusu, 
bija ļoti skaists - kalni, palmas, intere-
santas celtnes. 

Barselonā lielā mērā atkārtojām 
mūsu pašu iepriekšējos maršrutus, bet 
tas nemaz nebija slikti – vēlreiz aplūkot 
skaistākās vietas. Pirmais objekts, uz, 
kuru devāmies, bija La Sagrada Fami-
lia - katedrāle, kuras augstums ir 170 
m. Tiešām iespaidīgi - nekad nebūtu 
domājusi, ka tā ir tik liela un izstrādāta: 
katras fi gūras vieta pārdomāta. Blakus 
katedrālei ir mazs parciņš, kurā lidinā-
jās papagaiļi, kas jau bija ļoti patīkami. 
Aizgājām arī līdz Kolumba pieminek-
lim,  pa ceļam vērodami cilvēkus, kas, 
saģērbušies kā statujas, tā pelna naudu. 
Pats interesantākais ir tas, ka nevienu 
reizi neredzēju, ka būtu kāds tādā pašā 
tēlā kā cita statuja. Redzējām arī slave-
nās Gaudi mājas, kuras izskata ziņā ļoti 
izceļas ar krāsu salikumiem, mājas for-
mām, rakstiem. Brīvajā laikā devos uz 
suvenīru veikaliņiem un pludmali. Man 
ļoti patīk Barselona, jo tā ir sakopta, cil-
vēki mierīgi un smaidīgi. Kad pienāca 
pievakare, devāmies mājup - uz Sitčesu. 

Stundu mājās atpūtos, bet tad devā-

mies krāsainā vakara dzīvē. Nogaršojām 
tapas, izstaigājām vai visu Sitčesu, tās 
kafejnīcas, piejūras restorānus. Izbau-
dījām vakaru un vēl labāk iepazinām 
mūsu viesuzņēmēju skolotāju Nuriju, 
pie kuras dzīvojām. 

Visa šī diena man ļoti patika, jo va-
rēja izbaudīt silto sauli, skaistos dabas 
skatus un jaunu draugu klātbūtni. 

Asnate Višķere, 9.klase

Pirmdien no rīta brokastīs apēdu 
vienu kēksiņu un jau devos uz skolu. 
Skolā katrs gājām uz sava viesuzņēmēja 
pirmo stundu, un manam uzņēmējam 
tā bija spāņu valoda. Stundā skatījāmies 
fi lmu "La Casa de Bernarda Alba", no 
kuras diemžēl pilnīgi neko nesapratu, jo 
fi lma bija spāņu valodā. 

Diena turpinājās ar mājasdarbiem 
- nacionālo fi lmu prezentācijām, ku-
rās bija jāpastāsta īss sižeta apraksts, 
jāraksturo galveno lomu tēlotāji, kā arī 
iemesli, kāpēc izraudzīta tieši šī fi lma, 
un jāparāda neliels, bet būtisks fi lmas 
fragments. Mēs stāstījām par fi lmu 
"Limuzīns Jāņu nakts krāsā", kas dau-
dziem izraisīja interesi. Itāļu skolēni bija 
izvēlējušies fi lmu “Diženais skaistums”, 
bet spāņi stāstīja par veselām 2 fi lmām, 
kurās darbība risinās Barselonā, toties 
somi demonstrēja fragmentus no fi lmas, 
kurā galvenais varonis ceļo pa Lapzemi, 
savukārt vācieši rādīja dokumentālo fi l-
mu, kura atklāj, cik ļoti sarežģīti ir pār-
vietoties lielpilsētā, bet holandieši vēstīja 
par savu Melno Pēteri, kas bērniem nes 
dāvanas jau decembra sākumā. 

Pēc mājasdarbu prezentācijām 
mums bija nedaudz brīvs laiks, un tad 
sekoja radošās darbnīcas - viena bija 
saistīta ar operatora darbu fi lmu veido-
šanā, dažādajiem skatu leņķiem un krā-
su temperatūras toņiem, turpretim otra 
bija saistīta ar aktierspēli, kas palīdzēja 
gan vairāk saliedēties, gan pārvarēt 
kautrīgumu un attīstīt fantāziju. 

Pēc nodarbībām bija pusdienu pār-
traukums, kurā ar savu viesuzņēmēju 
devāmies mājās un paēdām. Tā jau 
varēju arī skolā paēst, ko es nākamajās 
dienās arī pāris reizes darīju, bet šoreiz 
gāju mājās, pie reizes aplūkoju apkārtni. 
Cepti kartupeļi ar gaļu, diezgan garšīgi, 
gandrīz kā mājās.

Pēcpusdienā atgriezāmies skolā, ti-
kām sadalīti starptautiskās grupās un sā-
kām strādāt pie projekta darba - īsfi lmas. 
Sadalījām lomas, strādājām pie scenārija 
izdomāšanas un kadru plāna izveides. 

Tad pienāca vakars, kuru pavadīju 
mājās, skatoties futbolu, jo sports bija 
vienīgais, ko spāņu televīzijā varēju 
saprast. Protams, skatoties futbolu, arī 
sāku ar viesģimeni diskutēt par futbolu, 
un ne tikai par futbolu, bet gan par spor-
tu kopumā.

Otto Asmuss, 10.klase

Otrdienas rītā cēlāmies plkst. 7.00. 
Lēnā garā sataisījāmies, pirms doša-
nās ārā no mājas mums katram iedeva 
sendviču un ābolu. Ar mašīnu mūs no-
gādāja līdz autobusa pieturai, kurā jau 
atradās pārējie. Plkst.8.30 mēs devāmies 
uz Parc Audiovisual de Terrassa. Tā ir 
viena no daudzajām nelielajām kino 
studijām, kas izvietojušās Sitčesas tu-
vumā, un pārsvarā tajā uzņem reklāmu 
klipus, taču veido arī īstas spēlfi lmas. 
Mums bija iespēja paviesoties 2 fi lmu 
uzņemšanas laukumos jeb zālēs. Vienā 
no tām tobrīd tika veidots izkārtojums 

fi lmēšanai.
 Gids, šīs studijas darbinieks, ļoti sīki 

un detalizēti aprakstīja, kas un kā no-
tiek fi lmēšanas laukumā, kādas krāsas 
izmanto un neizmanto. Pēc tam mums 
parādīja dārzu, kas atradās pa vidu vi-
sām celtnēm tādā kā ieplakā, līdz ar to 
pārējā apkārtne nebija labi pārredzama. 
Studijas darbinieks stāstīja, ka no dārza 
neesot tik viegli izkļūt ārā, jo kinostudija 
iekārtota kādreizējos slimnīcas korpu-
sos. Dārzs esot ticis izveidots tā, lai pa-
cienti nevar aizbēgt un tajā pašā laikā 
var pārredzēt apkārtni. 

Aptuveni pusstundu mums bija brī-
vais laiks dārzā, pēc tam visi devāmies 
uz zāli, kurā mums par fi lmēšanas 
procesiem, zaļajiem ekrāniem, efek-
tiem, scenārijiem un fi lmām pastāstīja 
sīkāk. Viss kļuva interesantāk, kad tika 
izdalītas lapas ar fi lmas scenārija frag-
mentu. Lasījām tekstu, kurā bija sīki 
un smalki aprakstītas kustības. Mums 
lika iztēloties, kā tas varētu izskatīties 
uz ekrāna. Pēc tam parādīja fragmentu 
no fi lmas "Grand Piano", lai mēs varētu 
salīdzināt, cik labs ir mūsu iztēles auglis. 
Scenārija fragments aizņēma vairākas 
lappuses, bet uz ekrāna atainotais ilga 
pāris minūtes, un tas liecina, cik pama-
tīgs darbs jāiegulda, lai izveidotu fi lmu. 
Demonstrēja arī fi lmas aizkadrus, kas 
parāda, ka fi lmas uzņemšana reizēm ir 
diezgan jautrs process. 

Pēc kinostudijas apmeklējuma atceļā 
mēs devāmies uz Montseratas klosteri. 
Pasakaini skaisti kalni, brīnišķīgas ai-
navas pavērās no skatu laukumiem, kas 
atradās klostera tuvumā. Sadalījāmies 
mazos pulciņos un devāmies kalnu un 
ēku izpētē. Augšup varēja uzbraukt ar 
vilcieniņu, taču mēs devām priekšroku 
kājām. Kalnos atradās takas, no kurām 
pavērās elpu aizraujoši skati uz Spāniju. 
Kārtīgi izstaigājušies un arī mazliet no-
saluši (kalnos ir krietni vēsāks nekā pie 
jūras), devāmies ceļā atpakaļ uz Sitčesu. 

Tur mēs bijām ap plkst.18.00 un de-
vāmies pilsētas izpētē. Apmeklējām vei-
kalus, nedaudz iepirkāmies un tad atra-
dām ļoti jauku restorānu pie jūras. Die-
na kopumā bija tiešām izdevusies, taču 
nogurdinoša, tāpēc drīz pēc vakariņām 
gājām mājup un devāmies pie miera. 

Dana Grunda, 9.klase

Trešdien mēs tikāmies skolā un tur-
pinājām darbu pie fi lmas izveidošanas 
un prezentēšanas. Tas bija interesanti, 
un ar grupu es sapratos ļoti labi. Visin-
teresantākā daļa fi lmas izveidošanā bija 
pati fi lmēšana. Filmēšana notika dažā-
dās vietās-pludmalē, veikalā, muzejā, 
kapos, skolā, parkā. 

Vēl šajā dienā notika balsošana par 
labāko logo starptautiskajam ERAS-
MUS+ projektam ”Eiropas mākslu virk-
ne” (TEACH), un 6 valstu pārstāvju bal-
sojumā uzvarēja Edija Lutinska darbs.

Vēlāk mēs visi devāmies uz pilsētas 
domi. Mūs ieveda greznā zālē, kurā 
notiek Sitčesas deputātu sēdes. Zāles iz-
kārtojums atgādināja Latvijas Saeimas 
sēžu zāli. Te Sitčesas Izglītības departa-
menta priekšnieks teica uzrunu un no-
vēlēja veiksmīgu kopīgu sadarbību. Pēc 
domes apmeklējuma mēs pēcpusdienu 
pavadījām, turpinot strādāt pie fi lmas. 

Toties vakarā piedalījāmies orientē-
šanās spēlē pa Sitčesu, lai labāk iepazītu 
pilsētu. Mūs sadalīja grupās, iedeva 6 
aploksnes ar Sitčesas populārāko objek-
tu aprakstu un norādēm, un šīs vietas 

mums obligāti bija jāapmeklē. Spēle bija 
kā sacensības. Kā apliecinājumu, ka 
esam atraduši kārtējo vietu, mums tajā 
vajadzēja uzņemt fotogrāfi jas. Pēc pēdē-
jās norādes atrašanas mēs devāmies at-
pakaļ uz skolu, kur visas grupas satikās. 
Tik interesanti mums pagāja šī diena.! 

Līga Ancāne, 11. klase

Ceturtdien, kā jau ierasts, no rīta de-
vāmies uz skolu. Šī bija fi lmas pabeigša-
nas un prezentācijas diena.

Tika dots laiks (divarpus stundas), 
lai pabeigtu fi lmu. Manā grupā fi lmiņa 
tika pilnveidota līdz pat pēdējai sekun-
dītei.

Kad visas grupas bija pabeigusi dar-
bu pie fi lmas, devāmies uz veco ļaužu 
namu. Tā kā veco ļaužu mītne neatra-
dās tālu no skolas, gājām turp kājām, 
un izdevās neliels pārgājiens, kura laikā 
varējām apskatīt vēl neredzētu mazītiņu 
daļu no pilsētas.

Veco ļaužu namā mēs rādījām mūsu 
iepriekš sagatavotos mājasdarbus. Mā-
jas uzdevums bija intervēt vecāka gada-
gājuma cilvēkus par viņu kinoskatīšanās 
pieredzi. Skatoties intervijas, varēja ie-
vērot gan kopīgo, gan arī atšķirīgo dažā-
du valstu skatītāju atmiņās. Vecie ļaudis 
arī skatījās un klausījās ar interesi, lai 
gan viegli tas viņiem nebija, jo intervijas 
bija angļu valodā. Taču spāņu skolotāja 
centās visu pārtulkot.

Vēlējāmies arī parādīt mūsu tikko 
izveidotās fi lmas, bet diemžēl kaut kas 
nogāja greizi ar elektroniku, un šī ie-
mesla dēļ devāmies atpakaļ uz skolu, 
lai vismaz paši noskatītos katras grupas 
izveidoto fi lmu. Katrai grupai bija sava 
fi lmēšanas vieta (sākumskola, kapi, 
veikals, pludmale, muzejs), un katra fi l-
miņa bija atšķirīga. Filmu raksturs bija 
atbilstošs tēmai, tās gan jautras, gan bē-
dīgas, gan satraucošas.

Pēc fi lmu noskatīšanās mums tika 
dots brīvais laiks, kad papildus iepa-
zinām pilsētu. Astoņos vakarā visiem 
bija jāsatiekas skolas ēdnīcā, lai ieturētu 
kopīgas vakariņas, kurās bija spāņiem 
raksturīgās uzkodas jeb tapas. Pēc vaka-
riņām gājām uz bāru, kurā bija noorga-
nizēta atvadu ballīte visiem Erasmus+ 
dalībniekiem. Ballīte ilga līdz pusnaktij, 
un pēc tās devāmies uz mājām pie sa-
vām viesģimenēm, kur pavadījām pēdē-
jo nakti Spānijā.

Māra Jēkabsone, 11.klase

Pienāca projekta pēdējā diena - 
piektdiena. Pamostoties bija sajūta, ka 
varētu Spānijā palikt uz ilgāku laiku, jo 
projekta nedēļa paskrēja nemanot. Taču 
nācās vien celties augšā un gatavoties 
ceļam uz mājām. Agri no rīta sirsnīgi 
atvadījāmies no viesu uzņēmēju ģime-
nēm, kuras projekta dalībniekus pavadī-
ja uz autobusu pieturu. Atvadījāmies no 
pārējiem projekta dalībniekiem, un pie-
nāca autobuss, kurš veda mūs uz Barse-
lonas lidostu. Izgājām kontroli, sagaidī-
jām lidmašīnu un no Spānijas siltajiem 
laikapstākļiem ielidojām vēsajā Latvijā. 

Lidostā mūs sagaidīja šoferis ar pa-
gasta mikroautobusu un aizveda uz 
Koknesi. Jo tālāk no Rīgas braucām, jo 
dīvaināka sajūta pārņēma. Pēc skaļās, 
trokšņainās, ļaužu pilnās Sitčesas pilsē-
tas bija tik neierasti redzēt tumsu, just 
klusumu un plašumu. Lai vai cik laba 
sajūta ir dzīvoties pa ārzemēm, mājās 
būs vienmēr vislabāk! 

Artis Dandēns, 12. klase

I.Gaiša Koneses vidusskolas skolēnu darbs starptautiskajā 

ERASMUS+ projektā
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Mūsu galvenais uzdevums Spā-
nijā bija izveidot fi lmu. Darbs notika 
internacionālās grupās, un 
fi lmā piedalījās visi grupas 
dalībnieki, turklāt katrai 
grupai bija norādīts, kur 
jānotiek fi lmēšanai, savu-
kārt fi lmas satura vienīgais 
nosacījums bija - jābūt ainai 
ar durvju atvēršanu. Mūsu 
grupas fi lmēšanas vieta 
bija pludmale, un fi lmas 
galvenā ideja – “Mūzikā ir 
spēks”. Mēs fi lmā atainojām 
meiteni, kura, uzliekot aus-
tiņas un klausoties mūziku, 
redz apkārt jauku, priecīgu 
atmosfēru, bet, kad austiņas 
noņem, apkārt visa dzīve 
apstājas. Laikapstākļi bija 
labvēlīgi. Filmēšanas laikā 
notika arī dažādi smieklī-
gi kuriozi. Visa grupa labi 
pavadīja laiku, bija jautra 
atmosfēra un viegli sastrā-
dāties.

Līga

Mūsu nelielā grupiņa, 
kurā bija septiņi jaunieši 
un divi skolotāji, pārstāvēja 
piecas valstis: Latviju, Spā-
niju, Vāciju, Nīderlandi un 
Itāliju. Mūsu grupā diemžēl 
nebija neviena skolēna no 
Somijas.

Mūsu fi lmas darbības 
vietai bija jāsaistās ar pamat-
skolu. 

Ideju sākumā bija salī-
dzinoši grūti izdomāt, bet, 
liekot galvas kopā, - sace-
rējām lielisku sižetu: vecāki 
gaida savus bērnus pie skolas 
un ved uz mājām, bet trīs ve-
cāki savus bērnus nesagaida 
un, protams, sāk uztraukties. 
Kā pēdējais no skolas iznāk 
skolotājs un aizslēdz vārtus. Norai-
zējušies vecāki viņam uzdod jautāju-
mus, kur palikuši bērni, bet skolotājs 
atbild, ka bērni skolā nav bijuši. Sa-
trauktie vecāki tam netic un nolemj 
rīkoties paši... Iznāca gandrīz vai tril-
leris ar laimīgām beigām un komēdi-
jas elementiem.

Māra, Artis

Grupā, kurā darbojos, bija itālis, 
nīderlandiete, divas spānietes, divas 
somietes, un grupu vadīja jeb uzrau-
dzīja divi somu skolotāji. Vieta, kur 
bija jāfi lmē-muzejs. Sižets bija ļoti 
vienkāršs: meitene no trūcīgas ģime-
nes dodas gulēt neēdusi un bez ūdens. 

Sapnī viņa redz, ka tūristu grupas sa-
stāvā dodas apskatīt muzeju. Meitene 

kopā ar draudzeni ierauga vērtīgāko 
lietu muzejā – gredzenu - un nozog 
to. Tad viņa pamostas ar domu, ka, pat 
ja ir trūcīga, - zagšana nav risinājums. 

Kopumā grupā darbs veicās labi. 
Sākums gan bija sarežģīts, jo nebija 
savstarpējās komunikācijas. Pēc tam 
izveidojās kontakts, taču tas nebija 
tikpat labs un ciešs kā citām grupām. 
No grupas pietrūka savstarpējās sa-
skarsmes un komunikācijas, bet tā 
bija lieliska iespēja un izdevība veikt 
darbu ar absolūti svešiem cilvēkiem, 
kā arī lieliska iespēja pilnveidot savas 
zināšanas un prasmes fi lmēšanas teh-
nikā, aktiermākslā un valodā. 

Dana

Uzzināju, ka darba grupās būs 
jāveido fi lma. Dienu pirms fi lmas 
veidošanas noskaidrojās, ka tiku 
grupā, kurā esmu vienīgā latviete. 
Tas bija nedaudz biedējoši, jo šāda 
pieredze man bija pirmo reizi. Nezi-
nāju, kas un kā būs. Taču visi grupas 
biedri bija ļoti draudzīgi, tādēļ bija 
viegli sastrādāties. 

Mūsu grupai fi lma bija jāuzņem 
lielveikalā. Tā nu dienā, kurā vaja-
dzēja sākt domāt par fi lmas saturu 
un pašu fi lmēšanu, mēs, visa grupa, 
gājām uz lielveikalu, lai saprastu, kā-
das ir iespējas. Aplūkojuši veikalu, 
sapratām, ka iespēju ir ļoti daudz. 
Pārējo dienas daļu pavadījām skolā, 
kurā izplānojām sižetu, katra cilvē-
ka lomu, katru kustību un pašu gal-
veno- fi lmas ideju. Izdomājām, ka 
veidosim fi lmu par zagšanu, ka tajā 
būs Misters X un divas komandas: 
Džeimsa Bonda un mistera Bīna. Kā-
dēļ šāda izvēle? Tādēļ, ka šīs koman-
das ir ļoti atšķirīgas. Filmā gribējām 
parādīt, kā tieši atšķiras komandas. 
Abas komandas sev raksturīgajā stilā 

cīnījās par somu, un fi lma bija ar ko-
mēdijas un piedzīvojuma pieskaņu.

Nākamajā dienā, kad bija pare-
dzēta fi lmēšana, gājām uz veikalu. 
Bija ļoti interesanti, jo neviens neko 
tādu nebija darījis, un tas arī lika vi-
siem apvienoties, lai taptu fi lma. Šī 
pieredze fi lmas uzņemšanā bija ļoti 
noderīga, jo tā palīdzēja sadraudzē-
ties, zaudēt valodas barjeru, mācēt 
vienoties par kopīgo.

Asnate 

Mēs grupā bijām 8 cilvēki – sep-
tiņi puiši un viena meitene, tāpēc 
uzreiz bija skaidrs, ka filmā meite-
nei būs īpaša loma. Puišu pulciņš 
bija raibs: divi puiši no Spānijas un 
divi no mūsu zemes – Latvijas, vēl 
bija arī itālietis un soms, bet meite-
ne – latviete. Mums tika dota norā-
de, ka filmai jābūt uzņemtai plud-
malē, kura Sitčesā ir ļoti skaista. 
Pirmajā dienā kopīgi vienojāmies 
par scenāriju un to, kā uzņemsim 
īsfilmu. Tad arī to visu attēlojām uz 
lapas, atzīmējot filmēšanas rakur-

sus, tuvplānus utt. 
Nākamajā dienā jau devāmies uz 

pludmali un sākām darbu. Vienu un 
to pašu ainu uzņēmām vairākas rei-
zes – no dažādiem skatu punktiem, 
darbā iesaistījām visus dalībniekus, 
arī skolotājas, kuras bija ļoti atsaucī-
gas. Pagāja laiks, un mēs veiksmīgi 
izveidojām stāstu par meiteni, kas 
dodas satikt savu puisi, pa ceļam sa-
stopoties ar citiem zēniem. Tad atli-
ka tikai visu salikt kopā un pievienot 
mūziku. Mums visiem ļoti patika 
gan pats fi lmēšanas process, gan arī 
rezultāts. 

Dita, Edijs, Otto

Domājams, ka lasītāji piekritīs 
Asnates izteiktajam secinājumam: 
„Erasmus + ir fantastisks projekts, 
kura dēļ ir vērts pacīnīties, lai tiktu 
uz ārvalstīm iepazīt jaunus cilvēkus, 
vidi, tradīcijas, pārbaudīt sevi citā 
vidē, jo – kas neriskē, tas nevinnē!”

Līvija Reinberga,

I. Gaiša Kokneses vidusskolas 

skolotāja

Ko skolēni domā par darbu starptautiskajās grupās, 

veidojot fi lmas

Sitčesas veco ļaužu namā tiks rādīts projekta dalībnieku veikums.

Pēdējais rīts jaukajā Sitčesā. Tūlīt autobuss vedīs uz lidostu.

Edijs tikko uzzinājis, ka viņa veidotais projekta 
logo atzīts par vislabāko!

26. novembrī Bebru pamat-

skolas vecāku padome organizē-

ja skolēniem sporta pēcpusdie-

nu “Veselā miesā vesels gars”. Šī 

jau kļūst par Bebru pamatskolas 

tradīciju, kad bērni kopā ar vecā-

kiem izkustas, aktīvi atpūšas.  

Bebru pamatskolas informācija

Pasākums sākās ar video fi lmas 
“Cigarete - klusā nāve” noskatīšanos 
un redzētā izvērtēšanu. 

Sportiskās aktivitātes sporta zālē 

ievadīja kopīga iesildīšanās. To va-
dīja Ketijas mamma Liāna Teplova. 
Pēc tam veikli tika izveidotas čet-
ras jauktās komandas, un bērniem 
tik tīkamās stafetes varēja sākties. 
Komandās piedalījās arī sportiskie 
vecāki: Gita Birkāne, Gita Kosma-
čevska, Agita Leķe. 

Skriešana, bumbas driblēšana, 
lekšana ar lecamauklu, izlīšana caur 
diviem vingrošanas riņķiem – tā 
bija teicama sacensība un auguma 
izvingrināšana. Dalībnieku precizi-

tāti, ātrumu, uzmanību tiesāt palī-
dzēja skolas direktore Lidija Degtja-
reva. Sen aizmirsta un dažam nezi-
nāma izrādījās rotaļa: “Pirtiņa deg”, 
ar kuru pēcpusdiena tika pabeigta. 

Katra klase saņēma veselīgu pār-
steiguma balvu – lielu somu ar ābo-
liem, banāniem un mandarīniem. 

Liels paldies šo gardumu sarū-
pētājām: Ingai Vēsmai, Vinetai Gar-
kalnei, Liānai Teplovai un rakstisko 
pateicību noformētājai Gitai Birkā-
nei!

Sporta pēcpusdiena kā tradīcija
Šobrīd bibliotēkas apmeklētā-

jus iepriecina rokdarbu izstāde, bet 

visu novembri pie mums „viesojās” 

70 dažādas kafi jas krūzes un tējas 

tasītes. 

Ingrīda Grūbe,

 Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Katrai savs stāsts un skaistums - 
braukušas no tālām zemēm, mīļu cil-
vēku dāvinātas, dažādu notikumu lieci-
nieces, no pūra lādēm izceltas….

Nu skaistās izstādes dalībnieces 
dodas mājup! Solījām, ka visas tiks pie-
pildītas. Ar ko? Protams ar apmeklētāju 
uzmanību un interesi! Un ar nelielu dā-
vaniņu no mums! Izstādi aplūkoja lieli 
un mazi bibliotēkas apmeklētāji, intere-
si izrādīja arī stiprā dzimuma pārstāvji.

Paldies par atsaucību izstādes vei-
došanā Anitai Liepiņai, Irēnai Bonda-
rei, Annai Lullei, Nanijai Sīpolai, Antrai 
Vasiļevskai, Mildai Rušiņai, Ingrīdai 
Frīdenbergai, Sarmītei Rēķei, Olgai Or-
liņai, Benitai Lagošai!

Katrai krūzei izstādē savs stāsts 
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„2005. gada 10. novembrī 

Kokneses kultūras mazajā zālē 

cerības, ticības un mīlestības gais-

mā tika iestādīts „Pīlādzītis”,” – tā 

savā atmiņu stāstā raksta viena 

no senioru klubiņa dibinātājām 

un tā pirmā vadītāja Rita Liepiņa. 

Pēc viņas ierosmes klubiņam dots 

katrā sētā svētību nesošā koka 

vārds.

Sarmīte Rode 

Ilzes Garkakles foto

Šīgada 13. novembrī klubiņa 
dzimšanas vietā – Kokneses kultūras 
nama mazajā zālē sirsnīgā gaisotnē 
tika svinēta „Pīlādzīša” desmitgade. 
Par senioru klubiņa biedru čaklajām 
rokām vēstīja rokdarbu izstāde, bet 
par desmit radošiem gadiem ikviens 
varēja pārliecināties „Pīlādzīša” foto 
un preses arhīva materiālos. Svētku 
dienā kopā ar pašreizējiem klubiņa 
biedriem bija tie, kuri stāvējuši pie 
klubiņa šūpuļa, atbalstītāji un draugi. 
Dzimšanas dienas pasākums iesākās 
ar kopīgi nodziedātu Kokneses him-
nu. Muzikālus priekšnesumus dāvāja 
dziedošā Skuju ģimene. Inese Sku-
ja arī kā pasākuma vadītāja aicināja 
klātesošos kavēties atmiņās un sveikt 
„Pīlādzīti” svētkos.

Lai netrūkst enerģijas un 
dzīves gudrības!

Kokneses novada dome, sākotnēji 
Kokneses pagasta padome, vienmēr ir 
atbalstījusi seniora klubiņa aktivitā-

tes. Šīgada sākumā „pīlādzīši” tika pie 
savas mājvietas Kokneses novada So-
ciālā dienesta ēkā. Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
sveicot gaviļniekus, novēlēja tikpat ra-
doši darboties arī turpmāk un iesaistīt 
savā pulkā jaunus biedrus. Viņš ar pa-
teicību pieminēja pirmo klubiņa va-
dītāju Ritu Liepiņu, kā arī sveica Ilgu 
Sīli - otro klubiņa vadītāju, ilggadējo 
klubiņa grāmatvedi Terēziju Gerasi-
movu un Maritu Radvilu, kura ar lielu 
pašaizliedzību pašreiz veic „Pīlādzīša” 
vadītājas pienākumus.

„Lai netrūkst enerģijas un dzīves 
gudrības!” – novēlēja Sociālā dienes-
ta vadītāja Baiba Tālmane un Līva 
Skābarniece, kura vadot Ģimenes 
atbalsta dienas centru, darbīgajiem 
senioriem mācīja dažādas radošas 
izpausmes. „Jūs esiet jauni, jums viss 
vēl priekšā!” – jubilārus sumināja 
Inguna Strazdiņa, Kokneses kultū-
ras nama direktore. Viņa arī nolasīja 
Ainas Bluzmanes atsūtīto sveicienu. 
Visa laba vēlējumiem pievienojās arī 
senioru kora „Labākie gadi” pārstāves 
un bijušie klubiņa biedri.

Savukārt Marita Radvila atbalstī-
tājiem un draugiem dāvāja kopīgi sa-
rūpētās „Pīlādzīša” jubilejas krūzītes.

Desmit skaisti un radoši gadi
Par klubiņa pirmsākumiem atmi-

ņās dalījās Emīlija Lancmane: „Pēc 
domubiedru no Madonas senioru 
biedrības „Pīlādzītis” ierosmes nolē-
mām sveikt savus vecļaudis nozīmī-

gās dzīves jubilejās – adījām cimdus 
un zeķes, gatavojām apsveikuma 
kartītes. Mums daudz palīdzēja so-
ciālā darbiniece Ruta Šļakāne. Rī-
kojām rokdarbu izstādes, dalījāmies 
pieredzē ražas svētkos. Par tradīciju 
izvērtās Zvaigznes dienas svinēšana 
kopā ar mazbērniem – Ausma Mar-
kava spēlēja akordeonu, bet mēs Mir-
dzas Paroles vadībā mācījām mazbēr-
niem sen aizmirstas latviešu tautas 
dejas. Aizsākām sirsnīgu draudzību ar 
Daudzevas ļaudīm. Paldies par nesav-
tību mūsu kopīgajā darbā Zigrīdai un 
Andrejam Baložiem, Ņinai Rušmanei 
un daudziem citiem! Vēlam veselību 
„Pīlādzīša” pirmajai vadītājai Ritai 
Liepiņai!”

Pasākumā ar pateicību tika pie-

minēta Margaritas Pušķes darboša-
nās aizvietojot Ritu Liepiņu slimības 
laikā. No 2009. gada rudens līdz 2013. 
gada nogalei ar entuziasmu un rado-
šumu klubiņu vadīja Ilga Sīle. Viņa 
atminējās: „Mūsu darbību noritēja 
izglītojošajā jomā un praktisku zinā-
šanu apguvē. Katru klubiņa biedru 
aicināju uz pašiniciatīvu. Kopīgajos 
pasākumos izzinājām latviešu tautas 
gadskārtu ieražas, šķīrām vēsturisko 
notikumu lappuses, rīkojām literāras 
pēcpusdienas un svinējām Dzejas die-
nas. Ekskursijās iepazinām Vidzemi, 
Zemgali, Latgali, Leišmali. Atradām 
draugus Daudzevā, Bebros, Iršos, Ēr-
gļos, Zasā, Valdemārpilī un Jūrmalā. 
Liels paldies par atbalstu Kokneses 
novada domei! Pateicoties Līvas Skā-

barnieces atsaucībai, iemācījāmies, 
kā pašrocīgi pagatavot skaistas lietas. 
Savukārt Valija Lucāne no Daudzevas 
ziemā soļoja pāri Daugavai un mācīja 
mums tapošanas prasmi. Novēlu, lai 
arī tagad „Pīlādzītī” katrs nāk ar savu 
ierosmi un lai tikšanās brīži ir saturis-
ki bagāti un iedvesmojoši!”

Daudzevas seniori, vieni no tu-
vākajiem „Pīlādzīša” draugiem des-
mit gadu garumā, pateicās par ilgo 
draudzību un sirsnībā novēlēja vien-
mēr turēties kopā un radīt krāsainu 
savu ikdienu! Pīlādzis dziedina un 
dod spēku visiem, kas mīl. Senioru 
klubiņš „Pīlādzītis” godam nes savu 
vārdu! Atliek novēlēt tikpat radoši 
darboties, vairot sev apkārt prieku un 
labestību!

Senioru klubiņš „Pīlādzītis” nosvinējis 10 gadu jubileju

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris sveic Terēziju Gerasimovu.

21. un 22.novembrī Jēkab-

pilī notika Latvijas Volejbola 

Federācijas kausa izcīņas fināl-

turnīrs U-15 grupas jauniešu 

komandām. Finālturnīrā pieda-

lījās piecas labākās Latvijas jau-

no volejbolistu komandas no 

Daugavpils, Rīgas, Kokneses, 

Jēkabpils un Kuldīgas. Spraigās 

un interesantās spēlēs tika no-

skaidrotas labākās trīs koman-

das.

Ivars Māliņš,

volejbola treneris

Kokneses jauniešu komanda 
četrās spēlēs zaudēja tikai vienu 
setu un pārliecinoši izcīnīja pirmo 
vietu iegūstot LVF kausu. Koman-
dā spēlēja Kristers Dardzāns, Ma-

tīss Petjukēvičs, Edgars Kalnozols, 
Jurģis Rēķis, Aldis Sproģis, Raivis 
Pālēns, Helmuts Sokolovs un Ma-

tīss Šumskis. Visi komandas spēlē-
tāji parādīja labas volejbola spēles 
iemaņas un komandas garu, kas arī 
deva augsto rezultātu. Otro vietu 
izcīnīja Daugavpils BJSS komanda, 
trešajā vietā Rīgas Volejbola skola, 
ceturtajā vietā Jēkabpils NSS ko-
manda un piektajā vietā Kuldīgas 
NSS komanda.

Savukārt koknesietis Edgars 
Glāznieks Latvijas U-19 volejbola 
izlases sastāvā, no 19.līdz 22.no-
vembrim Maskavā, piedalījās EEV-
ZA (Eastern European Vollyball 
Zonal Association) čempionātā. 
Latvijas U-19 komanda izcīnīja tre-
šo vietu pavisam nedaudz zaudējot 
Krievijas un Ukrainas izlasēm ar 
vienādiem rezultātiem "2 : 3".

Novēlu arī turpmāk visiem 

Kokneses volejbolistiem nezaudēt 
vēlmi trenēties un gūt panākumus 
nākošajās sacensībās!

Koknesiešu panākumi 
volejbolā

Uzvarētāji – koknesieši!

Ģimeniski silts un kā skaists 

sveiciens Latvijas valsts dzimša-

nas dienā 13. novembra vakarā 

Kokneses Mūzikas skolā izska-

nēja koncerts „Muzicēju kopā ar 

ģimeni”.

Sarmīte Rode

Koncertā uz skatuves satikās vai-
rākas paaudzes - Kokneses Mūzikas 
skolas skolēni, viņu vecāki, vecvecāki 
un skolotāji.

„Lai tev vienmēr droša gaita, kad 
pa tēvu zemi ej!” – dziesmā cits citam 
novēlēja Kokneses Mūzikas skolas 
jaunāko klašu kora dziedātāji un diri-
ģente Lelde Kamzole-Gagaine.

Dziesmoto pasākumu vadīja un 
koncerta māksliniekiem sirsnīgus 
vārdus veltīja skolotājas Iveta Bērziņa 
un Gundega Ermiča.

Vērojot muzikālos priekšnesu-
mus, radās pārliecība – mūsu nova-
dā ir stipras un brīnišķīgas ģimenes, 

kurās no vecākiem un vecvecākiem 
mantoto muzicēt prieku turpina bēr-
ni un mazbērni, pateicoties dzīves 
gudriem un talantīgiem pedagogiem.

Ikviens priekšnesums bija kā silts 
emociju vilnis, kuram skatītāji atsau-
cās ar ovācijām un aplausiem.

Paldies par kopā muzicēšanu: 
Antra un Luīzei Vasiļevskām, Gunde-
gai, Ivai un Annijai Ermičām, Signijai 
un Elizabetei Skrastiņām, Agitai un 
Loretai Miķelsonēm, Gunita, Gunde-
gai un Edmundam Beķeriem. Kopā 
ar meitiņu Martu pie klavierēm sēdās 
tētis Māris Mikāls. Dziesmā „Mīļa 
mana tēvu zeme” skaisti balsis saska-
nēja Gaļinai un Viktorijai Krauklēm, 
Ilzei un Aigai Delverēm, Valdai Kal-
niņai ar mazmeitiņu Gundegu.

„Tas ir īsts ģimenes orķestris!” – 
skatītāji uzgavilēja Marijai un Ziedo-
nim Vildēm un viņu trim mazajām 
atvasītēm.

Tikpat nopietni koncertam bija 

gatavojušies brāļi un māsas: Līva un 
Hermanis Liepiņi, Patrīcija un Ralfs 
Luci, Agne un Elīza Matušonokas, 
Patrīcija un Oto Bērzkalni, Edijs un 
Dāvis Puišeļi, kā arī draugi Ralfs Lucs 
un Ēriks Vilde, Madarai Luste un 
Alise Berga, Beāte Beatrise Brūve-
re un Agita Skrīvere, fl autu kvartets 
Elīza Matušonoka, Anna Ziediņa, 
Lilija Ozoliņa un Agnese Skrīvere. 
Savu priekšnesumu – izcili nospēlē-
tu „Klabdanci” un „Sešdanci” dāvāja 
Kokneses Mūzikas skolas skolotāji, 
kuri, apvienojot savus spēkus, šajā 
vakarā kļuva par svētku kapelu.

Koncerta izskaņā kopā ar vecāko 
klašu skolēnu kori pacilāti skanēja 
Ulda Stabulnieka un Māras Zālītes 
melodija „Tik un tā”, vēlreiz aplieci-
not – Latvija mums ir visskaistākā.

Kokneses Mūzikas skolas direk-
tore Silvija Cīrule, pateicoties visiem 
koncerta dalībniekiem, atzina: „Lat-
vija svētkos ir pelnījusi šo koncertu!”

Ģimeniski silts sveiciens svētkos

Diennakts tumšajā laikā, lai pa-
sargātu sevi un pārējos ceļu satiksmes 
dalībniekus ir svarīgi atcerēties par 
mazu, bet nozīmīgu lietu – BŪT RE-
DZAMAM!

Atstarojoši apģērbi jālieto, lai ceļu 
satiksmes dalībnieki labāk varētu viens 
otru pamanīt, piemēram, lai autovadī-
tāji varētu pamanīt gājējus un velosipē-
distus, lai velosipēdisti varētu pamanīt 
gājējus. Atstarotāji ir nepieciešami ne 
tikai cilvēkiem, bet arī velosipēdiem, 
bērnu un invalīdu ratiņiem.

Autovadītājs gājēju bez gaismu at-
starojošas vestes uz ceļa pamana tikai 
25–40 metru attālumā. Ja autovadītājs 

brauc ar ātrumu 90 km/h, šo ceļa pos-
mu viņš veic 2 sekundēs. Šajā laika sprī-
dī paspēt nobremzēt nav iespējams...

Uz Latvijas ceļiem joprojām cieš un 
iet bojā cilvēki – kājāmgājēji un velosi-
pēdisti. Gada tumšajos mēnešos – ok-
tobrī, novembrī un decembrī – bojā iet 
tikpat daudz cilvēku, cik pirmajos devi-
ņos mēnešos kopā.

Tāpēc - Diennakts tumšajā laikā 
ārpus apdzīvotām vietām, kā arī ap-
dzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami 
un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, 
kas pārvietojas pa brauktuvi vai no-
mali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē 
vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu 

atstarojoša materiāla elementiem. (MK 
noteikumi Nr.571)

Ja tomēr negribam ievērot MK no-
teikumu prasības, nevēlamies sevi pa-
sargāt un kļūt redzami diennakts tum-
šajā laikā, jārēķinās ar to, ka pārkāpjam 
likumu un varam tik sodīti! Saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 149.23 par gājēju noteikto pie-
nākumu pārkāpšanu  - izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu no 7EUR 
līdz 30 EUR .

Sargāsim sevi, būsim redzami un 
apzinīgi ceļu satiksmes dalībnieki!

Informāciju pēc CSDD datiem 

sagatavoja Dace Svētiņa

Būsim redzami!
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21. novembrī Iršu pagasta 

bibliotēkas „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” dalībnieki devās 

iepazīt Pļaviņu novadu.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Odzienas muižas kompleksā 
mums sagaidīja pārvaldniece. Viņa 
pastāstīja par vēsturiskajiem notiku-
miem, kas norisinājās muižā un laip-
ni izrādīja pils rekonstruētās zāles. 
Muižas kompleksa atjaunošanā jau 
uz šo brīdi ir ieguldīts liels darbs un 
līdzekļi, un priecē fakts, ka šo vietu 
arvien vairāk apmeklē tūristi. Atpūt-
nieki atzinīgi novērtē katru sakopto 
stūrīti un atjaunotās ēkas muižas te-
ritorijā.

Pļaviņu novada bērnu bibliotēkā 
noskatījāmies bibliotekāru sagata-
voto prezentāciju par informācijas 
krātuvi un aktivitātēm, kas tajā no-
tiek, apskatījām telpas un meklējām 
kopīgo un atšķirīgo, salīdzinot Iršu 
pagasta bibliotēku ar Pļaviņu novada 
bērnu bibliotēku. Pēc rosīgas darboš-
nās bibliotēkas vadītāja Gunta Gran-
dāne mums pacienāja ar ļoti garšīgu 
zāļu tēju. Sirsnīgs paldies Guntai par 

jauko uzņemšanu bibliotēkā!
Tālāk mūsu ceļš veda uz sākum-

skolas vecuma bērnu rotaļu un attīs-
tības centru „Pepija”. „ Pepijas” va-
dītāja Tatjana Zagorska mūsu grupu 
savā brīvdienā sagaidīja smaidīdama 
un enerģijas pilna. Pēc iepazīšanās 
sākās jautrošanās Pepijas stilā.

„Liepkalnos” gide Gunta Lazda 
mūs ieinteresēja ar stāstījumu par 
maizes tapšanas ceļu un ceptuves 

produktu degustāciju. Noēstās rupj-
maizes riciņas un kārumi deva spēku 
apskatīt Stukmaņu Pētera robežak-
meni, kurš uzskatāms par senāko da-
tēto robežakmeni Latvijā un izstaigāt 
Stukmaņu muižas teritoriju, apskatīt 
saglabājušās ēkas.

Paldies Iršu pagasta pārvaldei par 
radīto iespēju iepazīties ar kaimiņu 
novadu un paldies vecākiem par bēr-
nu atbalstu!

Iršu pagasta bibliotēkas „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” dalībnieki Pļaviņu novadā

Ceļotāji pie Stukmaņu Pētera robežakmens, kurš uzskatāms par senāko datēto 
robežakmeni Latvijā.

Man ir 199 akmeņi, un trūkst 
viena. Man ir 199 draugi, un trūkst 
viena. Mums katram ir tikai 1 dzim-

tene, un tā ir Latvija.
Ar šādiem un vēl citiem jau-

kiem un sirsnīgiem vārdiem Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas 
audzēkņi sumināja mūsu valsti 
dzimšanas dienā. Skolēni gatavoja 
radošos darbus uz savas plaukstas 
kontūras, tā simboliski dāvājot Lat-
vijai savu pozitīvo enerģiju, labās 
domas un jaukos vēlējumus. Katrs 
skolēns savu "plaukstu" izkrāsoja 
pēc savām izjūtām un asociācijām 
- gan ar tautiskiem simboliem, gan 
valsts simboliem, gan nozīmīgām 
un skaistām vietām. Paldies visiem 
par jaukajiem vārdiem un rūpīgo 
darbu!

Andra Kārkliņa,

I.Gaiša Kokneses vidusskolas 

latviešu valodas un literatūras 

skolotāju 

MK vadītāja

Mums katram viena Latvija

20. novembrī Dienas centra 

apmeklētāji devās izbraukumā 

uz Daugavpili, kur Daugavpils 

Universitātē tika rīkots konkursa 

„LATGALE par ilgtspējīgu izglītību 

un globālo attīstību” dalībnieku 

un uzvarētāju godināšanas pasā-

kums. 

Dina Bardinska,

Kokneses ģimenes atbalsta

Dienas centra vadītāja

Konkursa mērķis bija popularizēt 
labo praksi un cilvēkus, ar ko Latgale 
var lepoties. Koknesietis Ivo Vēzis šajā 
konkursā piedalījās, uzrakstot eseju 
par Arni Slobožaņinu (zināms arī kā 

grupas „Dabasu Durovys” solists), un 
bija viens no uzvarētājiem. Pasākumā 
piedalījās un balvas dalībniekiem un 
uzvarētājiem pasniedza Eiropas gada 
attīstībai vēstnieks Hosams Abu Meri.

Dienas centra brauciena mērķis 
bija parādīt jauniešiem un bērniem, 
ka arī tikvien kā ar savām zināšanām 
var daudz ko iegūt un daudz kur tikt; 
iepazīstināt ar Daugavpils pilsētu un 
Daugavpils Universitāti; kā arī dienas 
centra aktīvisti bija Ivo atbalstītāji, jo 
viņš pasākumā prezentēja savu darbu.

Komentāri no līdzbraucējām Da-

nielas Avotiņas un Lauras Nikotiņas:
„Mēs visi pieci es - Daniela, Ivo, 

Laura, Samanta un Dina 20.11.2015. 
braucām uz konkursa „LATGALE par 
ilgtspējīgu izglītību un globālo attīs-
tību” balvu pasniegšanas ceremoniju. 
Un pēc pasākuma apskatījām Dau-
gavpils pilsētu.

Daniela: ”Izstaigājām visus Uni-
versitātes korpusus. Un vēl, kad brau-
cām uz Daugavpils Universitāti, pa ce-
ļam iebraucām Daugavpils cietoksnī. 
Man visvairāk patika izskatīt cietoks-
ni un fotografēties tajā. Tas bija jautri.” 

Laura: „Pats brauciens likās ilgāks, 
nekā atpakaļ ceļš. Kad iebraucām 
Daugavpils pilsētā, nofotografējā-

mies pie Daugavpils simbola „Kaija”. 
Tas bija viens no apskates objektiem, 
kur vēlējos nofotografēties. Brauciena 
mērķis bija konkursa „LATGALE par 
ilgtspējīgu izglītību un globālo attīs-
tību” balvu pasniegšanas ceremonija. 
Balvu pasniegšanas ceremonijas viesis 
bija Eiropas gada attīstībai labās gribas 
vēstnieks Hosams Abu Meri. Viņš ļoti 
labi runāja latviski. 

Vēl mēs apskatījām Daugavpils 
pilsētu, Universitātes korpusus. Iespē-
jams Daugavpils Universitāte ir mana 
nākotnes Universitāte.” 

Ar zināšanām var 
sasniegt daudz

25.novembrī PII "Bitīte" vie-

sojās Valsts policijas Zemgales 

reģiona pārvaldes Aizkraukles 

iecirkņa nepilngadīgo lietu in-

spektore Egija Kārkliņa kopā ar 

saviem palīgiem no Valsts polici-

jas - Runci Rūdi un Bebru Bruno.

Daiga Andersone, 

PII ”Bitīte" vecāku padomes 

priekšsēdētāja

Tikšanās laikā viesi stāstīja par 
vispārējo drošību, uzvedības nor-
mām telpās un ārpus tām, ceļu sa-
tiksmes noteikumiem, luksoforu un 
ceļa zīmēm, par to, ka jāuzmanās no 
svešiniekiem, nepieņemt saldumus 
no viņiem, nesekot līdzi un nekāpt 
svešās automašīnās. Svarīgi bija ko-
pīgi atkārtot, kā pasargāt sevi ik-
dienas dzīves situācijās, darbojoties 
ar gāzi un elektrību, rīkojoties ar 
asiem priekšmetiem, satiekoties ar 
nikniem suņiem u.t.t. Bērni aktīvi 
iesaistījās nodarbībā un zinoši atbil-
dēja uz jautājumiem.

Pateicības vārdi izskanēja arī 
Vecāku padomei par sarūpētajām 
vestēm bērniem un pieaugušajiem, 
domājot par viņu drošību diennakts 
tumšajā laikā.

Ar lielu interesi "Bitītes" audzēk-

ņi aplūkoja policijas auto, ar kuru 
iestādes teritorijā iestūrēja Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārval-
des Kārtības policijas biroja Pat-
ruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta 
rotas jaunākie inspektori Gundars 
Linmeijers un Raivis Pētersons. Au-
tomašīnā kāpa gan puiši, gan meite-
nes, spaidīja pogas, grieza auto stūri, 
uzdeva dažādus jautājumus, jā, tika 
ieslēgtas pat sirēnas. Iespaidiem ba-
gāts izvērsās rīta cēliens bērnudārza 
pagalmā!

Par piemiņu katrs grupas ko-
lektīvs saņēma apliecinājumu, ka 
noklausījušies drošības lekciju, neiz-
palika arī saldumiņš-čupa-čups, kā 
arī apzīmogota bildīte ar Runci Rūdi 
un Bebru Bruno. Atraktīvo policijas 
tēlu ierašanās pie bērniem vienmēr 
ir jautrs un vajadzīgs pasākums, tā-
pēc kolektīvi sakām paldies inspek-
torei Egijai Kārkliņai par profesio-
nālu un atraktīvu preventatīvo un 
izglītojošo darbu kopā ar PII "Bitīte" 
bērniem un pieaugušajiem!

Runcis Rūdis un Bebrs Bruno 
viesojas „Bitītē”

Aicinājums 
Kokneses novada 
volejbolistiem!

2016. gadā no 8. līdz 10. jūlijam 
tiek plānots brauciens uz Vāciju, kurā 
paredzēta  tikšanās ar bijušo volejbo-
listu Juri Grantiņu, volejbola sacensī-
bas un ekskursijas. Kokneses novada 
volejbolisti, kuri vēlas piedalīties 
braucienā, aicināti pieteikties līdz 
2016. gada 20. janvārim. Plašāka in-
formācija pie brauciena organizētājas 
Lības Zukules, T.26423431

16. decembrī  pulksten 12 
Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas zālē 
Latvijas Sarkanā Krusta Aizkraukles komitejas 
Kokneses novada nodaļas Bebru pagasta 
brīvprātīgie aicina uz Ziemassvētku eglīti 
Kokneses novadā  dzīvojošos invalīdus (bērnus 
un pieaugušos) un vientuļos pensionārus. 

Pulksten 13 – tikšanās ar 
Bebru pagasta iedzīvotāju, 
invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons” 
darbinieku Gati Caunīti.

Ar tevi vienmēr ir pavasaris,
Kā tu no ziemas to nosargāji?
It kā tevī kāds noklīdis saules stars
Būtu sev atradis mājas.   /Ā.Elksne/

Sirsnīgi sveicam Terēziju Gerasimovu 
85 gadu jubilejā!

Senioru klubiņš „Pīlādzītis” un Kokneses 
novada represēto nodaļas biedri
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Lai veicinātu bērnu un jau-

niešu izpratni par cilvēka un vi-

des savstarpējās mijiedarbības 

nozīmīgumu, un popularizētu 

dabas resursu taupīšanu un 

atkritumu pareizu šķirošanu, 

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA 

“Clean R” un Kokneses novada 

domi aizvadītajā nedēļā vieso-

jusies četrās Kokneses novada 

skolās, kurās to audzēkņiem 

bija iespēja piedalīties interak-

tīvās vides izglītības nodarbī-

bās.

Ilze Liepa-Balode,

"Zaļā josta" projektu direktore

“Zaļā josta” un SIA “Clean R” 
pārstāvji Kokneses novadā apcie-
moja Bebru un Pērses sākumskolas, 
Kokneses internātpamatskolas At-
tīstības centu un I.Gaiša Kokneses 
vidusskolu. Nodarbībās īpaši gai-
dīts bija bērnu iemīļotais Ezis Jos-
tiņš, kurš kopā ar bērniem izzināja, 
kā ar nelielām ikdienas paradumu 

izmaiņām, piemēram, atkritumu 
šķirošanu, elektroenerģijas, ūdens 
resursu taupīšanu un citiem labiem 
ikdienas darbiņiem, bērni un viņu 
ģimenes var sasniegt nozīmīgus pa-
nākumus kopējās vides kvalitātes 
uzlabošanā.

Kokneses novada skolas jau vai-
rāku gadu garumā iesaistās dažādos 
“Zaļā josta” organizētajos vides iz-
glītības pasākumos, tai skaitā arī 
aktīvi darbojas kampaņā “Tīrai Lat-
vijai!”, kas nu jau divpadsmito gadu 
pulcē arvien lielāku izglītības iestā-
žu skaitu. Pagājušajā mācību gadā 
konkursos “Tīrai Latvijai!” kopumā 
piedalījās 563 izglītības iestādes no 
visas Latvijas un to audzēkņi savāca 
un nodeva pārstrādei 1083 tonnas 
310 kg makulatūras, 26.51 tonnas 
izlietotu bateriju un 154 tonnas 436 
kg nolietās elektronikas. Tas ir uz-
skatāms piemērs, ka ikviens iedzī-
votājs, sākot pat ar vismazāko bēr-
nudārza audzēkni, savā ikdienā var 
veikt būtisku ieguldījumu tīras un 

sakoptas Latvijas vides veidošanā.
“Zaļā josta”, kas LETA Mediju 

monitoringā ir ierindota starp lie-
lākajām un nozīmīgākajām Latvijas 
vides aizsardzības un izglītības or-
ganizācijām, arī šajā mācību gadā, 
kampaņas "Tīrai Latvijai!" ietvaros, 
ir izsludinājusi trīs konkursus, ku-
ros izglītības iestāžu audzēkņi varēs 
vākt makulatūru, izlietotās bateri-
jas un nolietoto elektrotehniku. Tā 
kā daudzviet Latvijā, it īpaši lauku 
reģionos, iedzīvotājiem vēl nav ērti 
pieejama iespēja nodot otrreizējai 
pārstrādei makulatūru, baterijas un 
elektrotehniku, šie izglītības iestāžu 
konkursi kalpo arī kā instruments, 
lai samazinātu nešķiroto atkritumu 
apjomu un iesaistītu vietējos iedzī-
votājus atkritumu šķirošanā. "Zaļā 
josta" aicina izglītības iestādes vēl 
līdz šā gada decembra beigām pie-
teikties konkursiem, iesaistīties 
kampaņā "Tīrai Latvijai!" un kopī-
giem spēkiem veidot Latvijas vidi 
tīrāku, labāku un skaistāku.

Kokneses novada skolu audzēkņi 
nostiprina zināšanas atkritumu šķirošanā

1.decembrī Vecbebru Profe-

sionālās un vispārizglītojošās 

internātvidusskolas zālē Valsts 

asinsdonoru centrs rīkoja lekciju 

jauniešiem un ikvienam, kas vē-

las kļūt par asinsdonoru - "Ziedo 

asinis, izglāb dzīvību!". Lekciju 

vadīja lektore Ina Svilāne.

Daiga Andersone, 

VPIV skolotāja

Klausītāju rindās bija 1. - 4 kursa 
un 6.- 9.kl.audzēkņi, kā arī skolotāji. 
Pēc lekcijas notika pirmās palīdzī-
bas apmācība bērniem kopā ar LSK 
Jumpravas nodaļas vadītāju, med-

māsu Rutu Liepiņu.
Arī šajā tikšanās reizē izskanēja 

aicinājums aktīvi pievienoties dono-
ru kustībai un palīdzēt glābt līdzcil-
vēku dzīvības!

Lektore Ina Svilāne pastāstīja: 
„Valsts asinsdonoru centrs, šogad ir 
nopietnāk pievērsies sabiedrības iz-
glītošanai asins ziedošanas un dono-
ru kustības jautājumiem. Esam saga-
tavojuši informatīvu materiālu par 
asins ziedošanu un donoru kustību 
lekcijas veidā jauniešiem vecumā no 
17 līdz 25 gadiem. Mūsu mērķis ir 
sniegt informāciju jauniešiem visā 
Latvijā, vidējās un profesionālās iz-

glītības skolās. Ir izstrādāta informē-
šanas programma divās daļās, kur 
pirmā ir lekcijas tipa un otrā - eks-
kursija Valsts asinsdonoru centrā, kā 
rezultātā jaunieši iegūtu visaptvero-
šu informāciju par to, ko nozīmē kā-
dam ziedot un kādam saņemt. Divu 
mēnešu laikā būsim uzrunājuši nu 
jau 1500 jauniešus Latvijas Skolās 
un nākamgad turpināsim vēl.” Izglī-
tojošā lekcija notika arī Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā.

Paldies LSK Aizkraukles komi-
tejas Kokneses novada nodaļas brīv-
prātīgajai Lībai Zukulei par noorga-
nizēto lekciju un apmācību!

Lai dzīvība nepārtrūkst

25.novembra vakarā Vec-

bebru Profesionālās un vispār-

izglītojošās internātvidusskolas 

4.un 8.klases audzēkņi kopā ar 

skolotājām - režisorēm Daigu 

Andersoni un Ivetu Bērziņu aici-

nāja ikvienu rudenīgajā laikā uz 

pirmizrādi. Pirms gada skatītāju 

vērtējumam piedāvājām mūzik-

lu "Pelnrušķīte".

Daiga Andersone, 

VPIV skolotāja

"Īsa pamācība mīlēšanā" ir 1982.
gada latviešu padomju spēlfilma, 
muzikāla komēdija, kura uzņemta 
pēc Rūdolfa Blaumaņa stāstu mo-
tīviem Rīgas Kinostudijā. Klasiķa 
darbs kļuvis par pamatu vairākām 
izrādēm un spēlfimai, kā arī ieguvis 
citas krāsas te, pie mums, Vecbeb-
ros. Te ir iekodēts latviskās identi-
tātes kodols, to caurstrāvo mīlestība 
uz savu zemi, sētu, cilvēkiem, darbu 
un tradīcijām. Arī mēs meklējām 
atbildes uz jautājumiem-kas ir cil-
vēcība un mīlestība, kas ir svarīgāk-
ārējais vai iekšējais?

Darbība notika laukos, kur pa-
gasta Jānis, bagātu vecāku dēls, iz-
misīgi meklēja sev liktenīgo dzīves 

sievieti. Pretendentes bija dažādas 
- slinkā Zaplīze -apkopējas meita, 
piecu bērnu māmiņa, sētniece An-
niņa ar saviem dvīnīšiem un trī-
nīšiem, izskatīgā Mildiņa - klases 
naudas maiss, tikko ieradusies no 
Ēģiptes, joprojām mūžīgajos meklē-
jumos, kā arī ilgojas pēc šokolādes 
vīriņiem, un visbeidzot Ilzīte -brī-
numpuķe, pamatskolas daiļā skuķe.

Kā sastapt to līgaviņu, kura pie 
Jāņa ietu mīlestības nevis kā cita 
dēļ - mīļa, godīga mātesmeita ne-

vis precību un mantas kāra zeltene? 
Kā atrast to īsto un vienīgo? Jā, arī 
mūsu Jānis "kļuva kurls",un viņa 
dzirdes atgūšanai vajadzēja atrast 
brīnumpuķi. Galvenajam varonim 
tas izdevās - atrast sirds siltumu 
un mīlestību, kā arī savu sirdsāķī-
ti - meiteni no 6.b. klases. Teatrāla, 
dzīvespriecīga, labdabīgi ironiska, 
muzikāli dramatiska izrāde, spilgti 
raksturi, asprātīgi dialogi, negaidī-
tas situāciju maiņas, kurās iejutās 
skolas bērni -mūsu aktieri.

Mūzikls „21. gadsimta īsa pamācība 

mīlēšanā Vecbebros”

Jaunie mākslinieki pēc pirmizrādes.

Ļoti aktīvs, panākumiem ba-

gāts šis gads ir bijis Kokneses 

amatierteātra kolektīvam.

Inguna Strazdiņa,

Kokneses amatierteātra 

režisore

2014.gada izskaņā kolektīvs pa-
rādīja savu jaunāko iestudējumu 
Māras Svīres leģendu “Gredzens 
gredzenā”, kas  amatierteātru skatē 
“Gada izrāde 2014” kļuva par la-
bāko Zemgalē, iegūstot “Zemgales 
Gada izrādes 2014” nosaukumu.  Šo 
izrādi aprīlī rādījām skates finālā 
Rīgā. Tas mums bija liels pārstei-
gums un arī liels prieks un ganda-
rījums. Novembra beigās ar izrādi 
piedalījāmies  Starptautiskajā teāt-
ru festivālā “Laipa” Jēkabpilī. Kok-
nesieši  izrādi „Gredzens gredzenā” 
vēlreiz varēs noskatīties nākamā 
gada marta sākumā, kad lomās re-
dzēsiet arī dažus jaunus spēlētājus. 
Gertas lomā iejutīsies Tija Spil-
berga, bet Katrīnas lomā Kristīne 
Paegle. Un tad jau ceļš vedīs uz 
festivāliem Lielvārdē, Aizkrauklē, 
Brocēnos u.c.

Lai gan Sandijas Kalniņas luga 
“Metāla ziedi” ir iestudēta 2012.
gadā, tā joprojām dzīvo savu dzīvi 
uz dažādām skatuvēm. Šogad vis-
lielāko gandarījumu saņēmām pēc 
izrādes Limbažos, Starptautiskajā 
teātru festivālā “Spēlesprieks”, kad 
pēc nospēlētās izrādes publika ak-
trises godināja pieceļoties kājās. 
Teātra eksperts Tomas Haugers 
no Dānijas, par mūsu izrādi teica: 
„Emocionāli stāstu jāuztver arī ne-
saprotot valodu. Bija lieliski. Šī bija 
festivāla visaizkustinošākā izrāde.”

Gruzijas Karapuli teātra režiso-
re Irina Čheidze atzina: „Kokneses 
teātra izspēlētā mātes un meitas 
attiecību drāma aizkustināja līdz 

asarām”. 
Šie labie vārdi un atzinība liek 

mums saņemties, lepoties un tur-
pināt strādāt, jo mēs nedrīkstam 
iegrimt pašapmierinātībā.

“Metāla ziedu” iestudējums 
2016.gada pavasarī un vasarā do-
sies uz diviem teātra festivāliem 
Lietuvā.

Šobrīd  teātris strādā pie diviem 
jauniestudējumiem. Marta beigās 
un aprīļa sākumā skatītāju vērtēju-

mam nodosim Franča Arnolda un 
Ernesta Baha situāciju komēdiju 
“Traks numurs”, kurā būs pārpra-
tumi, pārģērbšanās mīlēšanās u.t.t.

Rudens pusē pirmizrādi pie-
dzīvos jaunas latviešu dramaturģes 
Justīnes Kļavas lugas “Dāmas” iestu-
dējums, kas vēstīs par trīs paaudžu 
sieviešu attiecībām vienā ģimenē. 
Spēles laukums būs kultūras nama 
skatuve uz kuras atradīsies gan ak-
tieri, gan skatītāji. Izrādes sceno-
grāfs atkal  būs Ivars Noviks, ar kuru 
mums ir izveidojusies laba sadarbība 
un kurš mums ir daudz iemācījis un 
palīdzējis ar saviem padomiem.

“Bez teātra mēs nevaram…” ar 
šo devīzi mēs droši dodamies jau-
najā gadā un ceram uz mūsējo - 
pašu labāko skatītāju atsaucību.

Lai Priecīgi Ziemassvētki un 
teātra notikumiem bagāts Jaunais 
gads! Satiksimies izrādēs!

Bez teātra mēs nevaram…

Fragments no izrādes „Gredzens 
gredzenā”, Made - Rita Čerkovska

Sīmanis - Kārlis Lišmanis.

Viena no Bebru pamatskolas 

prioritātēm šajā mācību gadā ir 

skolēnu lasītprasmes veicināša-

na. Kā pamatskolas, tā sākum-

skolas skolēni īsteno dažādas 

lasīšanas stratēģijas, iesaistās 

ārpusstundu lasīšanā, ir čakli 

pagasta bibliotēkas lasītāji. 

Linda Šmite,

Bebru pamatskolas skolotāja

Lai skolēni izprastu lasīšanas 
lielo nozīmi, skolā aizvadītas divas 
interesantas ar lasīšanu saistītas 
pēcpusdienas. 

Sākumskolas skolēni tikās pa-
sākumā “Es lasu, tu klausies”, kura 
mērķis bija rosināt bērnu vēlmi la-
sīt, mācīt lasīt ar prieku, tā pilnvei-
dojot lasītprasmi.

Sākumā skolotāja Dzintra Snie-
dze pastāstīja, ka varam būt priecīgi 
par to, ka mums ir tāda iespēja lasīt 
grāmatas, jo pasaulē ir tautas, kuras 
neprot ne lasīt, ne rakstīt. 

Skolotāja Ligita Locāne lasīja 
dzejoli par zaķu ģimeni, kura nobi-
jās no vēja kustinātas lapiņas. Bērni 
atzina, kas tas bija izteiksmīgi.

Tālāk katrs skolēns lasīja frag-
mentu no savas grāmatas, daži pa-
saku lasīja divatā. Visi klausījās la-
sītājos, jo pēc tam vajadzēja atbildēt 
uz jautājumiem un pārrunāt dzir-

dēto. Skolotājas ļoti priecājās par 
skolēniem, kuru lasītprasme šogad 
bija daudz labāka nekā iepriekš.

Pasākuma noslēgumā skolotāja 
Dzidra Karlsone uzaicināja visus 
nodziedāt jautro alfabēta dziesmi-
ņu, jo vārdus taču veidojam no bur-
tiem. 

Lai lasītprieks saglabātos, lī-
dzīgs lasīšanas pasākums tiks rīkots 
pavasarī.

Pamatskolas 5.-7. klases sko-
lēniem tika organizēta aizraujoša 
lasīšana “Tu esi tas, ko tu lasi”. La-
sīšana notika trijās valodās – angļu, 
krievu un latviešu valodā –, un tā 
bija saistīta ar dziedāšanu, moder-
no tehnoloģiju izmantošanu, ierak-
stot un atskaņojot savu lasītāja bal-
si. Skolēni noskatījās video ierak-
stu, kurā sabiedrībā populāri jauni 
cilvēki stāsta, kāpēc ir svarīgi lasīt 
grāmatas.

 Arī pamatskolas skolēni otrajā 
semestrī turpinās aktīvi darboties 
akcijā “Lielā lasīšana”.  Skolēnu 
brīvlaikos bērni  tiek rosināti izlasīt 
vismaz vienu grāmatu un par to pa-
stāstīt klasesbiedriem. Novēlu vecā-
kiem rādīt bērniem priekšzīmi grā-
matu lasīšanā, tad mums būs vairāk 
lasītkāru skolēnu. Lai Ziemassvētku 
vecīša maisā starp dāvanām atrodas 
arī laba un skaista grāmata!

Lielā lasīšana
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20. novembrī Rīgā, „Sporta 

kluba Ziemeļblāzma” rīkotajās 

džudo sacensībās skolēniem un 

jauniešiem, Bebru pamatskolas 

zēni un meitenes izcīnīja zelta, 

sudraba un bronzas medaļas.

Sarmīte Rode

Jau otro gadu Bebru pamatskolā 
divas reizes nedēļā – pirmdienās un 
ceturtdienās skolēni var piedalīties 
džudo nodarbībās, kuras vada piere-
dzējis treneris Bogdans Kmita un viņa 
palīdze Liāna Teplova. Nodarbības ir 
bez maksas - tas ir Bogdana Kmi-

ta entuziasms un vēlme savā garajā 
sportista mūžā apgūto nodot jaunajai 
paaudzei.

Sacensībās vienoti kā 
ģimene

Bebru pamatskolas jaunajiem 
džudo cīņas iesācējiem šīs bija otrās 
sacensības. Liāna Teplova pastāstīja: 
„Saņēmām sporta kluba „Ziemeļ-
blāzma” ielūgumu un nolēmām būt 
dalībnieku vidū. Paldies vecākiem 
par atsaucību, rodot iespēju bērniem 
piedalīties sacensībās. Īpašs paldies 
Jurim Bitenbinderam un Mārim 
Riekstiņam, kuri uzņēmās šoferu 
pienākumus! 20. novembra pēcpus-
dienā pirms sacensību norises, laicīgi 
ierodoties Rīgā, paguvām izvēdināt 
galvas un izlocīt kājas, apskatot kultū-
ras pili „Ziemeļblāzma” Vecmīlgrāvī. 
Tā mūsu jaunajiem sportistiem bija 
lieliska ekskursija, bet Bogdanam pa-
tīkama atgriešanās savā jaunībā, jo 
tieši „Ziemeļblāzmā”  viņš trenējies 
sambo un džudo cīņās, tur pagājuši 
viņa labākie sportista gadi. Uz šāda 
pacilātības viļņa bērniem teicami vei-
cās sacensībās. Bija prieks vērot, kā 
cīņu laikā viņi cits citu atbalstīja un 
juta līdzi, bija kā viena liela ģimene. 
Sacensības vadīja tiesneši džudo cīņā 
Jurijs Poļakovs un Vjačeslavs Glods.”

Par sacensību labajiem rezultā-
tiem pašiem sportistiem vislielākais 
prieks un pārsteigums. Zelta meda-
ļu ieguvēji ir Linda Dumpe, Edijs 
Kosmačevskis un Rinalds Kosma-
čevskis, sudraba godalgu īpašnieki 
ir Ketija Jekaterina Kmita, Amanda 
Kosmačevska, Matīss Riekstiņš un Ju-

ris Bitenbinders, bet 3. vieta un bron-
za – Kristiānai Knēģerei.

Viņu treneris atzīst: „Panākumu 
atslēga ir regulārs treniņu darbs un 
tas, ka šie bērni patiešām ir talantīgi 
un fi ziski stipri – radīti šim sporta vei-
dam. Mēs ar viņiem lepojamies!”

30 gadi lielajā sportā
Bogdans Kmita ar džudo un sam-

bo cīņu veidiem ir nodarbojies 30 
gadus, un ir divpadsmitkārtējs Latvi-
jas čempions džudo cīņā, arī Eiropas 
čempions šajā sporta veidā un div-

kārtējs pasaules čempions sambo cīņā 
(2000.g., 2004.g.). Savulaik par treneri 
strādājis Rīgā, bet nu jau daudzus ga-
dus ar ģimeni dzīvojot Iršos, labprāt 
turpina iemīļoto trenera darbu.

Bogdans Kmita ir dzimis Ukrai-
nā, visnotaļ sportiskā ģimenē. Tēvs 
nodarbojies ar boksu, vecākais brālis 
bijis vieglatlēts un pamatīgi trenē-
ties skubinājis arī jaunāko brāli. Pēc 
mācībām seržantu skolā Sanktpēter-
burgā (toreiz Ļeņingradā) 1972. gadā 
norīkots strādāt Rīgā, vēl nenojaušot, 
ka viss turpmākais mūžs aizritēs Lat-
vijā. Kā sākusies viņa sportista kar-
jera? Pieredzējušais sportists kavējas 
atmiņās: „Biju nesen ieradies Rīgā. 
Apmeklējot diskotēku, tiku ierauts 
kautiņā. Izrādās, ka manu varonīgo 
aizstāvēšanos bija pamanījis treneris 
Māris Laibins, kurš mani uzaicināja 
nākamajā dienā atnākt uz viņa treni-
ņu „Ziemeļblāzmā”. Ierodoties sporta 
zālē, uzreiz mani uzlika uz cīņas lau-
kuma. Tā bija sava veida manas iztu-
rības un fi zisko spēju pārbaude. Di-
vas dienas gulēju bez spēka, bet tre-
šajā dienā ierados uz treniņu. Tā arī 
viss sākās. Pateicoties prasmīgajam 
trenerim, ātri vien sasniedzu labu 
sagatavotību.” Pēc diviem gadiem 
Bogdans Kmita jau kļuva par sporta 
meistaru un sākās regulāra piedalīša-
nās Latvijas mēroga sacensībās, kā arī 
piedaloties turnīros bijušajā Padomju 
Savienībā un Eiropas valstīs. 2004. 
gadā pēdējo reizi piedalījies sacen-
sībās – pasaules čempionātā sambo, 
jo veselības dēļ bijis jāpieliek punkts. 

Kāds sens paziņa rosinājis uzsākt 
trenera darbu. Vairākus gadus savas 
zināšanas un iemaņas atdevis Rīgas 
puikām, bet tagad to ar prieku dara 
Bebru pamatskolā.

Lai izaug olimpieši!
Viņš ar pārliecību teic: „Jebkurš 

sporta veids disciplinē, veido raksturu 
- būt atbildīgam un pārliecinātam par 
sevi. Māca būt par patriotu, ne tikai 
savas skolas vai sporta kluba, bet par 
savas dzimtenes patriotu. Bērniem, 
kuri nodarbojas ar sportu, arī skolā 

sāk labāk veikties mācībās. Nodar-
bībās vienmēr uzsveru – jāstrādā ar 
galvu! Uzvara slēpjas ne tikai musku-
ļos, bet arī loģiskajā domāšanā, jau uz 
priekšu paredzot vairākus soļus.”

Bogdana un Liānas vienpadsmit-
gadīgā meita Ketija Jekaterina  mācās 
gan Kokneses Mūzikas skolā, gan ap-
gūst džudo cīņu. Lai arī tētis ir stingrs 
treneris, meitene apņēmīgi turpina 
iesākto. „Arī meitenēm jāprot sevi 
aizstāvēt!” – teic viņa.

Džudo nodarbības ik reizi sā-
kas ar pārrunām par to, kā bērniem 
veicas mācībās, atgādinot, ka visiem 
jābūt sekmīgiem un nedrīkst būt uz-
vedības pārkāpumu. Vienmēr tiek 
uzsvērts, ka apgūtos paņēmienus nav 
atļauts izmanot skolā vai ārpus tās. 
Tad seko aptuveni stundu ilga iesildī-
šanās – skriešana stadionā un dažādu 
fi zisko vingrinājumu veikšana, kas 
nostiprina visas muskuļu grupas.Beb-
ru pamatskolas sporta klasē pēc jaunu 
paņēmienu apguves un veco nostipri-
nāšanas, sportisti sadalās pa pāriem 
un cīnās.

Bogdans Kmita teic: „Laukos 
bērni ir sportiski vairāk attīstīti un 
fi ziski stiprāki nekā pilsētnieki. Par 
bērniem, kas pašlaik trenējas, varu 
teikt, ka vairākos no viņiem saska-
tu talanta dzirksti, bet no pašiem 
atkarīgs, kā veidosies viņu ceļš tā-
lāk. Vēlu viņiem veiksmi un būšu 
laimīgs, ja kāds no viņiem  nākotnē 
kļūs par olimpieti! Novēlu visiem 
gaišus Ziemassvētkus, veiksmi un 
veselību Jaunajā gadā!"

Savas zināšanas atdod jaunajiem

Lai pirmie panākumi dod spēku jauniem mērķiem!

Malta, 2000. gads, Pasaules 
čempionāts sambo cīņā. 1. vietas 

ieguvējs Bogdans Kmita.

Šajos Saulgriežos apritēs pieci gadi, 
kopš ilggadējais Aizkraukles mērs Vil-
nis Plūme uz pilsētu un tās dzīvi raugās 
no mākoņa maliņas. Pateicoties pilsēt-
nieku atbalstam, viņa vārdā nosauktā 
piemiņas stipendija līdz šim jau ir fi -
nansiāli atbalstījusi piecus aizkrauklie-
šus viņu studiju gaitās. 

Lai šo stipendiju padarītu mūžīgu 
un tā turpmāk ik gadu turpinātu atbal-
stīt kādu Aizkraukles jaunieti, šobrīd 
vēl ziedojumos savācami 4286 eiro. Pa-
līdzēsim šim Ziemassvētku brīnumam 
piepildīties!

Pirms četriem gadiem izveidotās 
Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas 
mērķis ir katru gadu kādam talantīgam 
Aizkraukles jaunietim palīdzēt iegūt 
augstāko izglītību, kas citādi nebūtu ie-
spējams materiālo apstākļu dēļ. Lai to 
realizētu, ir nepieciešami 50 000 eiro tā 
saucamā „neizskaramā kapitāla”. Patei-
coties pilsētnieku un novada uzņēmēju 
atbalstam, piecu gadu laikā ir saziedoti 
jau 91% no līdzekļiem jeb 45 714 eiro, 
taču ir nepieciešami vēl 4286 eiro, lai 
garantētu ikgadēju stipendijas izmaksu 
arī turpmāk.

Pateicoties stipendijai, 2011. gadā 
Jūlija Šapolovska uzsāka un 2014. gadā 
sekmīgi pabeidza studijas RTU Ener-
ģētikas un elektrotehnikas fakultātē, sa-
vukārt 2012. gadā Edgaram Prozorov-
skim un 2013. gadā Līvai Porietei tas 
ļāva sākt sarežģīto ceļu uz ārsta profesi-
ju. 2014. gada stipendiāts Gunārs Sven-
čs studē RTU Uzņēmējdarbības un va-
dīšanas programmā, kamēr 2015. gada 
stipendiāte Jolanta Graudone uzņemta 
jaunizveidotajā un ļoti perspektīvajā 
adaptronikas programmā RTU. Visi 
studē budžeta vietās, kamēr stipendija 
nodrošina nokļūšanu Rīgā, uzturēša-
nos un citu sadzīves izdevumu segšanu.

Ģimenes pārstāvis Māris Plūme 
pateicas par atbalstu: „Mēs esam ļoti 
gandarīti par aizkraukliešu atsaucību 

šo nepilnu piecu gadu laikā, gan ar 
ziedojumiem, gan laba vēlējumiem at-
balstot mūsu ideju palīdzēt Aizkrauklei 
un tās jaunatnei augt. Man gribas ticēt, 
ka vēl līdz šiem Ziemassvētkiem mēs 
visi kopā varam savākt nepieciešamo 
summu, lai stipendija kļūtu mūžīga. Lai 
arī pēc desmit vai pat simts gadiem ta-
lantīgajiem aizkraukliešiem būtu ļauts 
piepildīt viņu sapņus iegūt izglītību. Un 
lai šo sapņu īstenošanās uzturētu Viļņa 
Plūmes veikumu gaišā piemiņā.”

Piecu gadu laikā stipendiju ir atbals-
tījuši novada uzņēmēji un iedzīvotāji 
gan ikgadējo koncertu laikā, gan rodot 
iespēju ziedot atkarībā no savas rocības.

„Ik vienam eiro patiešām ir liela 
nozīme, jo tas mūs pietuvina mērķim 
stipendiju padarīt mūžīgu. Jo ātrāk mēs 
to sasniegsim, jo drīzāk varēsim nodro-
šināt ikgadēju stipendijas izsniegšanu 
kādam aizkrauklietim. Cilvēki ir bijuši 
ļoti dāsni, un nav svarīgi, vai ir iespē-
jams palīdzēt ar 5, 10 vai 50 eiro. Tas 
ir neatsverams pienesums visas Aizkr-
aukles kopējā projektā, kura mērķis ir 
palīdzēt vietējiem jauniešiem,” skaidro 
Māris Plūme.

„Mūža stipendiju” 50 000 eiro ap-
mērā pieredzējušais Vītolu fonds no-
guldīs un nodrošinās, ka ik gadu viens 
jaunietis no Aizkraukles saņem sti-
pendiju kvalitatīvām studijām. Vītolu 
fonda neaizskaramajā kapitālā kopumā 
noguldīti vairāk nekā 5,4 miljoni eiro, 
tas garantē vairāk nekā 50 līdzīgu mūža 
stipendiju uzturēšanu.

Īpašs paldies visiem uzņēmējiem, 
kas atsaukušies un atbalstījuši ideju ar 
nozīmīgu artavu, tai skaitā SIA Pakavs, 
J. Dzeņa zemnieku saimniecība "Kalna-
voti", Virši-A, AKZ SIA, Mikas M SIA, 
A.Egles SIA, Auto Cardan SIA, Aizkr-
aukles Aptieka SIA, SEB banka, Saim-
nieks AB un citi.

Vairāk par stipendiju un kā ziedot: 
www.stipendija.plume.lv.

Plūmes mūža stipendija – 
fi niša taisnē

Sākot ar 2015.gada 1.janvāri 

Kokneses sporta centra statistikas 

nodaļa apkopo novada sportistu 

sasniegumus sportā un gada bei-

gās vēlās izteikt pateicību labāka-

jiem novada sportistiem un spor-

tistēm, kā arī informēt novadnie-

kus par mūsējo augstvērtīgajiem 

rezultātiem sportā gan jaunatnes, 

gan pieaugušo, gan veterānu ve-

cuma grupās. Kopā godināmo sa-

rakstā ir vairāk nekā 90 sportistu.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Pasākums notiks 19.decembrī 
plkst.19:30, Kokneses sporta centra 
2.stāvā.

Uz pasākumu ar īpašiem ielūgu-
miem tiks uzaicināti augstvērtīgāko 
rezultātu uzrādītāji, kurus laureāti 

saņems šīs nedēļas laikā. Tāpat uz pa-
sākumu aicināti ierasties visi tie, kas 
piedalījās kaut vienās “Ielu sacensību 
2015” sacensībās, kas norisinājās no 
2014.gada septembra līdz 2015.gada 
jūnijam. Ja kāds nezin, vai ir pieda-
lījies šajās sacensībās vai nav, tad to 
var pārbaudīt šeit (http://koknese.
lv/?s=492). Pasākuma laikā tiks apbal-
votas arī “Ielu sacensību 2015” labākās 
komandas.   

Pasākuma pirmajā daļā notiks la-
bāko sportistu godināšana un sveik-
šana, bet pēc svinīgās daļas būs balle 
ar dejām, tāpēc pasākuma dalībnieki 
omulīgākai atmosfērai tiek aicināti 
ņemt līdzi groziņus. 

Ierobežotās telpas dēļ, pasākumā 
tiks ielaistas tikai uzaicinātās personas 
(personas ar ielūgumiem un “Ielu sa-
censību 2015” dalībnieki).

19. decembrī sportistu 
godināšanas pasākums

Koknesieši jau gadiem ir ie-

cienījuši nelielo dārzkopības 

piederumu veikaliņu “Bodīte”, 

kurā tiek tirgotas mazas un lie-

las saimniecībā noderīgas lietas. 

Dace Svētiņa

Tuvojas Ziemassvētki un veikala 
īpašnieks Andris Miglāns ir parū-

pējies, lai novada iedzīvotāji varētu 
iegādāties dažādus floristikas pie-
derumus Adventes vainagu un citu 
svētku rotājumu izgatavošanai. 

Uzņēmējdarbību Andris uzsācis 
gandrīz desmit gadus atpakaļ, tālajā 
1997.gadā. „Kāpēc „Bodītē” ir tie-
ši šāds sortiments, īpašnieks teic: 
“Man vienmēr tuvas bijušas lietas, 

kas saistītas ar zemi un tehniku”. 
Tā kā lielāka daļa dārzkopī-

bas preču cilvēkiem nepieciešamas 
gada siltajos mēnešos, īpašniekam 
ir radusies ideja paplašināt biznesu 
un klientiem piedāvāt jaunus Vāci-
jā ražotus ATROX akumulatorus. 
Atrox - tie ir augstākās kvalitātes, 
vismodernāko tehnoloģiju akumu-

latori. No plašā klāsta ir iespējams 
izvēlēties akumulatoru jebkuram 
transporta līdzeklim, to kapacitā-
te no 61 Ah līdz 240 Ah. Ražotāja 
garantija un servisa apkalpošana 3 
gadi. Pērkot akumulatoru tiek pie-
dāvāta iespēja veikt vecā nomaiņu 
pret jauno Atrox bateriju, to veiks 
Andris pats, jo viņam ir vairāk kā 

trīsdesmit gadu pieredze darbā ar 
akumulatoriem, kas iegūta dienē-
jot padomju armijas rindās, darbā 
kādreizējā Kokneses MRS un pri-
vātajā biznesā. Pirms baterijas iegā-
des “Bodītes” īpašnieks sola sniegt 
konsultācijas! Papildus informā-
ciju varat iegūt zvanot uz tālruni 
29487909. 

„Bodītē” – viss Ziemassvētku priekam
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PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS
Kad būšu skuja nobirusi,
es nākšu vēlreiz. Runāt klusi.
/M.Zālīte/
Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2015. gada novembra 
mēnesī reģistrēti 5 mirušie.
Mūžībā pavadīti: 

ANDRIS PIĻKA  (1971.)
MĀRIS KAČANOVS (1985.)
VELTA JANUŠEVSKA (1941.)
AIVARS BATŅA (1962.)
ADELE LAGANOVSKA (1926.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBAS
Tas visskumjākais brīdis, 
kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem 
pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm 
asarās mirkst.
Un  tukšas kā klajums kļūst  mājas.
Izsakām līdzjūtību Edvardam un 
Markusam,
no vectētiņa atvadoties.

PII ''Bitīte'' darbinieki, bērni un 
vecāki

Tā aiziet mūsu mīļie,
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...
/Ā.Elksne/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Jekaterinai Usovičai un viņas 
ģimenei tēvu mūžībā pavadot.

PII ''Bitīte'' kolektīvs

Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
/Latv.t.dz./
Izsakām līdzjūtību 
Ādolfa Lentoviča tuviniekiem, 
viņu mūžībā pavadot.

Vecbebru katoļu draudze

ZIŅAS NO KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS:
Novembrī  reģistrētas 3 laulības.

Tik kluss un maigs
kā pusplaucis zils lina ziediņš
tavs mīļais vaigs.
Ar silto dvašu,
ko pūšu roķelēs tavās,
es atdodu tev sevi pašu.
/Fr.Bārda/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2015. GADA NOVEMBRĪ 
REĢISTRĒTI 3 JAUNDZIMUŠIE:

Klinta, Edrija Leila, Paula.

Sveicam jaundzimušo 
bērniņu vecākus 
un vecvecākus!

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
12.decembris 
plkst. 17:00

Kokneses novada amatierkolektīvu labdarības 
koncerts “Eņģeļi pār Latviju” un pašdarbnieku 

balle kopā ar grupu “Sikspārnis”

Kokneses kultūras 
nams

13.decembrī, 
plkst.14:00

Daudzevas amatierteātra izrāde Monika Zīle 
“Trīs košas dāmas”, ieeja 2 EUR Vecbebru PVI zāle

10. un 18. 
decembris 
plkst.17:00

ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCA, 
organizē biedrība “Baltaine”, 

iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26575499 (Inguna).

Radošā māja, 
Melioratoru iela 1A, 

Koknese

19.decembris 

plkst. 21:00

Ziemassvētku balle “Sniegpārslu virpulī” 
kopā ar grupu “Galaktika”. Biļetes iegādāties un galdiņus 

rezervēt līdz 16.decembrim. Ieejas maksa 
5 EUR. Informāciju par pasākumu pie kultūras pasākumu 

organizatores I.Riekstiņas, T. 28377943, 65163673

Iršu klubs

20.decembris 
plkst.13:00

Ziemassvētku eglīte bērniem kopā ar 
Aizkraukles bērnu popgrupu “Meduslāsītes” Kokneses kultūras nams

21.decembris 
plkst.17:00

ZIEMAS SAULGRIEŽI - dziedāsim, dejosim, iesim rotaļās, 
vilksim bluķi, zīlēsim un cienāsimies ar līdzpaņemtajiem 

Ziemas Saulgriežu ēdieniem, par kuriem jārūpējas katram 
nācējam pašam. Info: Inguna Žogota (26575499)

Radošā māja, 
Melioratoru iela 1A, 

Koknese

21.decembris 
plkst.11:30

Bebru pamatskolā Ziemassvētku eglīte bērniem, kuri 
neapmeklē bērnu dārzu.

22.decembris 
plkst. 19:00

Koncerts “ZIEMASSVĒTKI. Oranžs, sarkans un 
sudrabaini zils”. Piedalās: dziedātāja Evita Zālīte, 
ģitāriste Ilze Grunte, obojiste Ieva Nīmane. 

Biļešu iepriekšpārdošana: 4 EUR, 
pensionāriem, skolniekiem 3 EUR.

Kokneses kultūras nams

1.janvāris 
plkst. 1:00

JAUNGADA BALLE kopā ar grupu “Daugavieši” 
no Jēkabpils. Ieeja :4 EUR, pasākuma dienā dārgāk. Galdiņu 

rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.
Kokneses kultūras nams

1.janvārī, 
plkst.1:00

JAUNGADA BALLE kopā ar grupu “Kastaņi”, 
ieejas maksa 4 EUR

Vecbebru profesionālās 
un vispārizglītojošās 

internātvidusskolas zālē
15.janvāris, 
plkst.19:00

Lailas Pakalniņas spēlfi lma “AUSMA”, 
ieeja 2 EUR.  

22.janvārī, 
plkst.19:00

Barikāžu atceres laikā, dokumentālā fi lma “Īvāns”, 
ieeja 1 EUR Kokneses kultūras nams

19.februāris 
plkst.21:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “KANTORIS 04”, 
ieejas maksa 5 EUR, biļešu iepriekšpārdošana un 

galdiņu rezervēšana kultūras namā
Kokneses kultūras nams

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, 
kas trīc
Tepatās - mūsos pašos.
(I.Ziedonis)

Lai Ziemasvētku brīnišķīgais 
miers atnes gaišumu un 
drošību jūsu mājās,  bet 

Jaunais gads sakārtotu domas, 
piešķirtu apņēmību jauniem 
darbiem un sasniegumiem! 

Skatīsimies pasaulē ar domu, 
ka viss atkarīgs no mums 
pašiem, mācīsimies dzīvot 
mīlestībā un sapratnē. Lai 

nākamajā gadā nezūd 
apņēmība radīt brīnumu! 
Lai mūsos mājo un valda 

godaprāts, neatlaidīga griba 
saprasties, uzklausīt un 

palīdzēt! Lai stipras ģimenes 
un laimīgi, veseli, 
zinātkāri bērni!

Un tad notiks ilgi gaidītais 
Ziemassvētku brīnums....

PII ''Bitīte'' kolektīvs

Jēzus Dzimšanas priekšvakars
(līdz vakara dievkalpojumiem jāievēro stingrais gavēnis)

24.decembrī plkst. 19:30 – 
Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā
Ziemassvētku Mise
25.decembrī plkst. 8:30 – 
Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā
25.decembrī plkst. 9:00 – Vecbebru Svētās 
Ģimenes Romas katoļu draudzes baznīcā
Svētās Ģimenes svētki
27.decembrī plkst. 8:30 – 
Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā
Svētā Mise
3.janvārī plkst. 9:00 – Vecbebru Svētās 
Ģimenes Romas katoļu draudzes baznīcā

Ziemassvētku vakara dievkalpojums
24.decembrī plkst. 19:00 – 
Kokneses ev.luterāņu baznīcā
Ziemassvētku rīta dievkalpojums
25.decembrī plkst. 10:00 - 
Kokneses ev.luterāņu baznīcā
Vecgada dienas dievkalpojums
31.decembrī plkst. 10:00 - 
Kokneses ev.luterāņu baznīcā

Meklējam auklīti Koknesē - 
cilvēku ar lielu atbildības sajūtu, 

kura vajadzības gadījumā 
pieskatītu meitenīti ar 
īpašām vajadzībām.

T. 26358364.

Jēzus Dzimšanas priekšvakars

Ziemassvētku dievkalpojumiZiemassvētku dievkalpojumi
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AURA  AICINA decembrī 2015/janvārī 2016
DECEMBRIS
Trešdienās – 16., 23.,30.decembrī  -  manuālā  terapeita,  
dziednieka  Igora Civako  pieņemšana –masāžas, 
konsultācijas, atveseļošanās programmu sastādīšana. 
Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
5.12. pl.10.00 Gaismasdarbinieku Māras  Brantes un  Jāņa 
Ieviņa nodarbība „Naudas kanāla atvēršana. Pārpilnības 
piesaistīšana“.Vakarā –ugunskurs zināšanu nostiprināšanai.  
Sīkāka informācija pa t.: 22319558
12.12. pl.10.30 Lekcija „Metodes  darbam  ar svārstiņu“. 
Lasa  dziednieks Oļegs Demidovs. Aicinām visus 
interesentus! Vairāk informācijas  pa t. 29193931, 26178750
13.12. pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada 
Reiki meistars Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – 
dziednieka individuālās konsultācijas. Iepriekš pietekties 
pa t: 26178750
17.12. Pieņems dziednieks-gaišreģis   Mairis  Virsis.  
Iepriekšēja ieteikšanās pa t.: 22319558

JANVĀRIS
Trešdienās –  6., 13., 20., 27. janvārī  -  manuālā  terapeita,  
dziednieka  Igora Civako  pieņemšana –masāžas, 
konsultācijas, atveseļošanās programmu sastādīšana. 
Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
07.01. Pieņems dziednieks-gaišreģis Mairis  Virsis. 
Iepriekšēja pieteikšanā pa t.:22319558
12.01. Dziednieka  Dmitrija Guļajeva pieņemšana  
(Dziedināšana ar mantru vibrācijām). Lūdzam iepriekš 
pieteikties pa tālr. 22319558
14.01. Vēdiskā  astrologa  Jāņa  Riežnieka individuālā  
pieņemšana  un  pl.17.00 lekcija ”Ko sola 2016.gads”. 
Pieteikties pa tālr. 22319558
16.01.  Māras Brantes un Jāņa Ieviņa nodarbība. (Tēma tiks 
precizēta). Vairāk informācijas   pa t.:22319558
23.01.  Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. 
Palīdz  atbrīvoties no  atkarībām (alkohols, smēķēšana, 
azartspēles).Dziedina  kaulu, locītavu, nervu slimības, 
strādā arī ar bērniem, noņem  rozi , nobrīnējumu, 
skaudību.Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. 
(Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
30.01 pl.10.  Ingas Alunānes  lekcija “Dabas ritu  maģija. 
Latvju zīmes dziedniecībā (turpinājums)”. Aicinām  visus 
interesentus! Informācija pa t.: 22319558
Informāciju par mūsu pasākumiem nākošā mēneša 
sākumā varēs atrast: Kokneses novada mājaslapā: www.
koknese.lv sadaļā: Sabiedrība, un arī mūsu centra 
mājaslapā: http://centrsaura.wix.com/aura 
(Te atrodama plašāka  informācija par  speciālistiem, kuri 
pieņem mūsu centrā). Varam sazināties arī  ar jūsu izvēlētiem 
dziedniekiem par pieņemšanu Koknesē, „AURĀ“. 
Par ierosinājumiem  variet zvanīt:  
t.: 22319558 (Zita),  26386251 (Daina),  29193931 (Iveta).       
Laipni gaidām mūsu centrā!

Dzejas lappuseDzejas lappuse

JURIS SILIŅŠ
Aizej!...
Nenāc pie manis – debess nes sniegu, 
Tajā tev sapīsies kājas.
Gribu būt viens – viens baudīt to prieku,
Ko man dod Dzimtenes mājas.
Kad tavus melus un grēkus segs
Debesu patiesais baltums –
Nepiedots rūgtums varbūt tevī degs
Kā nenovēršamā sākums.

Paej man garām, kad sniedziņš balts snieg
Lielām un burvīgām pikām.
Atļauj lai sapņi zem viņa man snieg,
Kuriem reiz pamatus likām.
Sapņiem kā dzīvībai vajadzīgs miegs.
(Zemītei arī, ko arām).
Ziemai ir vajadzīgs sniedziņš kas snieg,
Lai vari paiet man garām.

Aizej no manis, kad sniedziņš balts snieg
Vēja nests salauztām pārslām.
Aizej tā,  lai vairs pēdas nepaliek
Zudušo cerību stāstam.
Neaiztiec sapņus – tie nojausmās guļ
Kā graudi iesēti maizei.
Aizej, kad sniegu vējš kupenā kuļ.
Aizej, kā vienmēr, kad aizej…

SARMĪTE RODE
***
Sniegpārslas, kuras var tikai sajust,
Zīlītes pieskāriens loga rūtij,
Balts papīra eņģelītis egles zaros,
Un atnāk prieks, kad sirdij grūti.
Gaisma vēl aug, lai piedzimtu vārds
Par piedošanas asaru uz vaiga.
Mums sevī jānosargā bērniņš mazs
Šai stundā, pasaulē un laikā.

***
Lai arī cik tālu tu būtu,
Apsnigušu egles zaru
Kā pastkartē senā nosūtu
Kopā ar mazu baltu staru,
Kam tevi jāpārved mājās,
Te, zem zvaigžņotās debess.
Lai kur tu esi, kā tev klājas,
Lai prieku egles zars atnes!

ANITA LIEPIŅA
***
Šī Mazā taka ir mans Šaurais Ceļš
No Dieva sirds uz tavu biklo sirdi,
Kad dvēs’le kādu domu gaismā ceļ,
To vārdos ietērpju, lai arī tu to dzirdi.

„Nāc manā ceļā līdz”,-
Sauc kopīgs aicinājums.
Pār Mazo taku mirdz
Smalks zvaigžņu vižņu klājums.

Šai zemē ieaudies ir mana ceļa gājums
Es viss tai piederu kā uguns un kā krams:
Gan prieks, gan šaubas, izmisums un 
vājums,
Gan spēka pilnais viedums mans.

***
Pārprastu pienākumu šahtās kā ogļracis 
cauri klintīm
Bez gaismas ilgstoši pazemē viens
Līdz krampjainām sāpēm plaukstās tu 
lauzies,
Lai virszemē siltums un Gaisma daudziem.
Uzspiestas atbildības klintīm nost  pa 
vienam vien gabalus skaldi,
Ar cirtni kā akmeņlauztuvēs pār spēku 
izsīkumu un gribasspēku valdi.
Ceļos nogrūsts kad jūties pret pasauli 
viens,
Krītot satriekts un kovārņu knābāts,
Pacel sirdi, lai justu ik dien’ –
Tavām rokām Dievs svētību dāvā!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Ziemassvētku gaidās...
Tik skaista nakts, tik baltām domām pilna! 
Tās ceļas debesīs, sev apskaidrību rast,
Kur eņģeļi sauc savu prieka vēsti,
Jo citur Jēzus zvaigzni neatrast.
 
Prieks debesīs un miers lai Jums 
virs zemes!
Tā novēl Dievs, ko varam vēlēt mēs,
Kad sagaidīti gaišākie no svētkiem,
Ko klusi svinam savās ģimenēs.
 
Mēs mīļiem vēlēsim gan veselību, prieku,
Un izturību, tad, kad šaubas māc,
Lai tā kā bites debess ziedu pļavās
No Jēzus sirds sev mīlestību vāc.
 
Lai neskar posts un izmisuma brīži,
Lai nesaskaņas izgaist tā kā tvaiks.
Spēt izdzīvot šo mirkli tieši tagad,
Jo tā ir šodiena, jo tas ir mūsu laiks!
 
Lai pateicības vārdi plūst pār lūpām,
Lai dāsni roka maizes riku griež,
Tik daudzās sīkās daļiņās ja vajag,
Bet tā no sirds, ne tad, kad dzīve spiež!
 
Lai mīlestība šeit virs zemes valda!
Plaukst dvēselēs un tā tam arī būt,
Cik tomēr esam līdzīgi mēs Tēvam,
To katra skaidra sirds patiesi jūt...

ĀRIJA ĀRE
***
Pāri laukiem, mežiem, pļavām
Balti sniegi snieg un snieg.
Atļauju es viņiem lidot,
Lai tie sarmas ziedos zied.
Uzziedēt, bet neizgaist
Kā sniegiem saules staros.
Uzziedēt, bet nenosalt
Kā ziediem ziemas sniegos.
Sarmas ziediem izrotāti
Sapņi mani tālāk sauks.
Tie kā sniega pārslas lidos,
Manām takām pāri trauks.
Pāri trauks, bet neizgaisīs,
Sniegu, vēju sabārstīs
Un tie lidos acīs manās
Dzejai vārdus atnesīs.

***
Caur seniem, tāliem gadiem
Tu Ziemassvētku vakars staro
Un priecē mums sirdis.
Bet tu jau nezini katra
Cilvēka priekus un ilgas.
Paldies, ka iededz mirdzumu
Ziemas baltajos sniegos.
Tā ir svētība visiem mums,
Svētība mūsu dvēselēm.
Bet tu jau nevari zināt,
Kas dvēseles stūrītī mīt,
Bet sasildīt viņu tu vari
Ziemsvētku baltajos sniegos.
Dedz siltu, mirdzošu gaismu
Ziemsvētku vakars,
Dedz gaismu mums sirdīs
Un klusajos dvēseles stūrīšos,
Lai tās svētku gaismiņu jūt
Ziemsvētku baltajos sniegos.

MAIJA STEPĒNA
Balta diena... kā glezna rāmī -
Gaiss tik kristāldzidri skan!
Baltā ietērpti stinguši koki,
Balti vēji dzied labrītu man.

Pār tukšām peļķēm ledus plēksnes
Kliedzot zem maniem soļiem plīst.
Lūst smilgas, nejuzdamas sāpes,
Čaukst zāle, skan duna no pazemes.
  
Slēdz mani kā prieka asaru
Uz miljoniem gadu šai dzidrumā!
Kāds atradīs... un varbūt iekals
Sava mūža zelta gredzenā...

***
Ja nebūtu bijis... vai zinātu,
Cik stipri Dievs mani mīlējis...
Ja nebūtu bijis... pa citu ceļu
Tu garām aizietu neredzējis.

Ja nebūtu bijis... neticētu,
Cik viegli piedot, cik smagi nīst,
Ja nebūtu bijis... tad nezinātu,
Cik ātri aizlauzti ziedi vīst.

Ja nebūtu bijis... čukst pagātnes balss,
Viss, kas bijis un kļuvis tāls...
Ja nebūtu bijis... tad nesatiktu...
Kā lūdzējs starp lūdzējiem paliktu.

***
Manas domas maldās
Pie tevis, meklējot ceļu,
Sirdī mīļākie vārdi 
Sakrāti skumst.
Ir Ziemsvētku vakars -
tu esi tik tālu,
Tik tālu, ka tikties 
Neiespējami mums.

Bet kas gan ir tālums? 
Vai zvaigznes nav tālas?
Tomēr tik tuvu virs galvas    

Tās mirdz!
Vien tālums neļauj  
Man debesis sasniegt,
Mūžības gaisma
Kur dvēseles skauj. 

Kā man nokļūt pasaulē tavā,
Kā tevi sagaidīt savējā,
Lai šovakar atkal 
Būtu kā senāk -
Pāri mums klusa Ziemsvētku nakts. 

OLGA KĻAVIŅA
Bērza un liepas mīlestībai...
Ja es krātu visus saules starus,
šodien bārstīt varētu nudien,
taču lietus staigā šobrīd klusi,
klaudzinot gar logu rūtīm vien.

Es mīlu visus agros rītus -
ko šai mīlai var te padarīt?
Vienmēr nāk tie bezgalīgi skaisti,
Manai dvēselei tie cauri iet.

Krāso dienu, pušķo novakarus,
visām nakšu stundām garām skrien,
un tie vēlas visu nevis pusi,
lai pie sapņu ilgām klāt tos sien.

Skatos, liepa saslējusi zarus,
bērzs ar šmaugām saitēm viņu sien,
nevēlas tas viņu vaļā palaist,
šķiet, ka viņu mīlai tas tā piedien.

Bet, ja mīl, tad netraucē pat lietus,
Vēl vairāk lāses viņus kopā sien.
Liepa bērzam bizes sapinusi
galotnē, kur lietus garām skrien.

Divu ar pus nedēļu garumā cī-
tīgākie dienas centra apmeklētāji 
rūpīgi gatavoja Ziemassvētku ap-
sveikuma kartītes. Paši labprātīgi 
nāca un iesaistījās aktivitātēs, līmē-
ja, zīmēja, krāsoja un kopā sarūpēja 
200 apsveikumu kartītes. Kokneses 
ģimenes atbalsta dienas centrs iz-
saka lielu pateicību čaklākajiem rū-

ķīšiem Haraldam Lustem, Danielai 
Avotiņai, Laurai Nikotiņai, Anželai 
Vintisjonokai, Annijai Derkačai, Sa-
mantai Auziņai, Everitai Miļčai, Rit-
mai Miļčai, Amandai Briedei, Laurai 
Neilandei, Renātei Skābarniecei, 
Oskaram Saulītim, Marutai Kveskai, 
Viktorijai Augulei, Elīnai Grīvai un 
Dacei Evaldei.

Čaklo rūķu darbnīcā top 
Ziemassvētku kartītes

Kokneses Radošajā mājā jau des-
mito reizi sanāk interesenti uz ra-
došajām darbnīcām. Kopš augusta, 
kad nācām uz pirmajām radošajām 
darbnīcām, pagājis jau kāds laiciņš. 
Ceturto mēnesi ik pa laikam aicinām 
interesentus uz dažādām aktivitātēm. 
Esam celojuši, pinuši, adījuši, deku-
pējuši, strādājuši ar gliemežvākiem, 

darinājuši gaismas lukturus, šuvuši 
spēka kreklus, arī pērļojuši, gatavoju-
ši Ziemassvētku interjera rotājumus. 

Arī Tu vari pievienoties kādā no 
radošajām darbnīcām! Jāpiesakās ie-
priekš pa tel.26575499 (Inguna)

Inguna Žogota,

biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Aicinām uz radošajām 
darbnīcām!
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Kas visvairāk gaida tic Ziemas-
svētku brīnumam? Tie ir mūsu ma-
zie svētku gaidītāji, kuru sirsniņās 
mājo tik daudz apslēptu dārgumu – 
domas, kurām noteikti būtu jāpiepil-
dās. Otrās Adventes nedēļā „Kokne-
ses Novada Vēstis” ciemojās Vecbeb-
ru Profesionālajā un vispārizglītojo-
šajā internātvidusskolā, lai kopā ar 
sākumskolas skolēniem  noskaidrotu 
vairākus svarīgus jautājumus.

 Paldies par atsaucību 1. klases 
audzinātājai Aijai Rimšai! Mazo ek-
spertu atbildes lika gan pasmaidīt, 
gan aizkustināja ar savu tiešumu un 
atklātību. 

Uz jautājumu: „Kurš ir galvenais 
cilvēks skolā?” atskanēja visdažādā-
kie minējumi: „Mana 1. klases audzi-
nātāja!”, „Direktors un direktorīte!”, 
„Apkopēja, jo viņa visu mazgā.” „Sta-
diona pārzinis, jo viņš liek vingrot!”

„Kas ir galvenais cilvēks pa-
gastā?” Vienam tas ir tētis, jo viņš 
strādā, citam – daktere vai sociālā 
darbiniece, jo viņa pārbauda 
ģimenes. Dažs droši apgalvoja, ka tas 
ir traktorists, kurš aizved netīrumus. 
Citi zināja teikt, ka tas varētu būt 
domes priekšsēdētājs. Arī policisti ir 
vieni no galvenajiem cilvēkiem, tāpat 
kā veikalnieki.

„Kurš ģimenē ir galvenais?” 
Daudzi bērni vienprātīgi atzina, ka 
tā ir mamma! Bija arī citi viedokļi: 
„Opis, jo viņš ir uzcēlis māju.”, „Vec-
mamma, jo viņa mazgā traukus, van-
no mūs un liek gulēt.”

Jautājums „Vai tu tici Ziemas-
svētku vecītim?” mazajiem respon-
dentiem raisīja dažādas pārdomas. 
Liela daļa bērnu tic Ziemassvētku 
vecītim, bet ir tādi, kuri šaubās par 
viņa eksistenci. Lūk, viena atbilde: 
„Es ticu, bet pagājušā gadā vecītis 
nebija īsts, viņš bija pārģērbies.”

„Ko tu vēlētos saņemt no Zie-
massvētku vecīša?” Atbildes nevie-
nam nebija ilgi jādomā: „Mašīnu 
ar tālvadības pulti!”, „Lidmašīnu!”, 
„Mākslīgās puķes, jo tās nenovīst.”, 
„Klavieres!” Bija arī citas vēlēšanās: 
„Lai visām trūcīgām ģimenēm būtu 
vairāk naudiņas!” „Savu istabu!” 

„Ja tev būtu daudz naudiņas, 
ko tu uzdāvinātu savai ģimenei?” 
Neviltoti un patiesi bija bērnu 
spriedumi: „Nopirktu brālim riteni, 
mammai puķes.”, „Jaunus traukus 
un skaistu kafi jas krūzi mammai.”, 
„Mammai kafi ju un cukuru.”, „Es no-
pirktu maizi, pienu, miltus, desu un 
sieru.”, „Ļoti daudz cukuru, lai varētu 
vārīt ievārījumu.”, „Savai ģimenei no-

pirktu jaunu apģērbu, rotaļlietas un 
jaunu māju, lai ir silti.”, „Daudz mal-
kas visai ziemai.”

„Kā vēl var iepriecināt tuvus 
cilvēkus?” Mazie prātnieki zina īstās 
atbildes – ar mīlestību, samīļojot un 
pasakot labus vārdus, palīdzot no-
mazgāt traukus un sakārtojot māju. 

„Kas ir brīnums?” Arī šajā jau-
tājumā bērni neapmulsa: „Kad visi 
sapņi piepildās!”, „Tad, kad kaut ko 

grib, bet nav, bet tad pēkšņi ir!” „Kad 
mamma izdara visus darbus!”, „Zie-
massvētku vecītis atnes dāvanas!”, 
„Vakarā, kad pie debesīm sāk spīdēt 
zvaigznes un ir ļoti skaisti!”, „Ja mā-
jās ir klusums.”

„No kā rodas sniegs?” Daži gud-
rinieki teic: „Dieviņš to augšā satai-
sa.”, „Augšā sēž sniegavīri, kuri satai-
sa sniegu un ar bļodām ber lejā.”

„Ja tu būtu eņģelis…?” Sirsnīgi 

un vienkārši, kā no debesīm kris-
tu balts labestības sniedziņš, bērni 
atklāja: „Es gribētu, lai tētim būtu 
darbs.”, „Vairāk palīdzētu mammai.”, 
„Izdarītu tā, lai visi nabadzīgie kļūtu 
bagāti.”

Lai piepildās visas izteiktās vēlē-
šanās Ziemassvētku vakarā pie svēt-
ku eglītes! Mēs katrs varam būt par 
sargeņģeli siltuma alkstošai bērna 
sirdij.

No mazas sirds lielas domas dzimst

Kokneses pagasta Bormaņos, 

pavisam netālu no lielā auto 

apļa, labi pamanāmi „Lieplīči” – 

sakopta un latviska lauku sēta, 

kura pateicoties čaklajiem saim-

niekiem – Valteram un Aijai Kār-

kliņiem, ir ziedoša vasarā, bet 

ziemā priecē ar iemītnieku rado-

šumu un māku arī citiem dāvāt 

svētku noskaņu.

Sarmīte Rode 

 
Piecus iepriekšējos gadus par 

Ziemassvētku tuvošanos „Lieplīčos” 
vēstīja augstu pie mājas sienas uz-
liktais lielais adventes vainags, kas 

jau iztālēm bija pamanāms kā spožs 
saules ritenis. Daži vietējie jau pa-
guvuši Kārkliņiem pajautāt: „Vai šo-
gad vainags būs?” Mājas saimnieki 
teic: „Būs! Tikai mazliet pacietības!

„Lieplīčus” Aijas Kārkliņas ve-
cāki nopirkuši vēl pirms meitas 
dzimšanas un ieguldījuši tajā daudz 
sava darba un dzīves gadu. Aijas tē-
tis pirms daudziem gadiem aizgājis 
Aizsaulē, bet māmulīte Veronika 
Kārkliņa Pirmajos Ziemassvētkos 
savu mīļo lokā sagaidīs 91. dzīves 
gadskārtu. 

Aija ir dzimusi koknesiete, bet 
Valtera dzimtā puse ir Iršu pagasts. 

Iesākumā jaunā ģimene dzīvojusi 
Iršos, kur arī pirmais bērnības laiks 
pagājis vecākajam dēlam Dāvim un 
meitai Līnai. Pēc Aijas tēva zaudē-
juma Kārkliņi pārcēlušies uz „Lie-
plīčiem”. Aija teic: „Gribējām, lai 
mūsu bērni izaug nevis dzīvoklī, bet 
mājā ar plašu sētu un dabas tuvumu, 
lai mums ir silti pie dzīvas iekurtas 
uguns. Bērniem jaukākie brīži zie-
mas aukstajos vakaros bija, kad ie-
kūrām maizes krāsni.” Aijas un Val-
tera jaunākais dēls Kārlis ir īstens 
„Lieplīču” jaunākais mantinieks, 
bet šogad pēc Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolas absolvēšanas devies 

studēt uz Rīgu, arī Līna un Dāvis ir 
kļuvuši par rīdziniekiem. Taču mī-
ļās mājas viņus vienmēr gaida at-
griežamies. Arī šajos Ziemassvētkos 
viņi visi pulcēsies pie Ziemassvētku 
eglītes.

Aijas ikdienas darbs aizrit Kok-
neses speciālajā internātskolā – 
attīstības centrā, kur viņa ir gan 
skolotāja, gan skolas bibliotēkas 
vadītāja. Valters ir Kokneses nova-
da domes autobusa šoferis. Bet viņu 
abu lielākais vaļasprieks ir kopt savu 
sētu, tā lai pašiem un citiem prieks. 
Saimniece gan smaidot teic: „Es to 
daru kā darbu, bet Valteram tā ir 

atpūta.” Gadu gaitā iekoptas puķu 
dobes, iestādīti kociņi. Tomēr gan-
drīz ik gadu saimniekiem  gribas ko 
pamainīt un pārstādīt.  Ziemas mē-
nešos ģimene izlolo jaunas idejas, 
kuru  galvenais realizētājs ir Valters, 
bet bez saviem palīgiem viņam ne-
iztikt – bērni un Aija – viņi visi ir 
viena komanda. Pirms dažiem ga-
diem „Lieplīči” saņēma „Kokneses 
pagasta sakoptākās sētas titulu”, 
bet to viņiem varētu piešķirt katru 
gadu! 

Senāk, kad bērni bija mazi, jau 
decembra sākumā pagalmā iedegu-
sies eglīte. Tagad tās vietu ieņem lie-

lais adventes vainags. Lai no durstīga-
jām egļu skujām to nopītu, ir vajadzī-
gas Valtera stiprās rokas. Mājinieki 
stāsta, ka ļoti svarīgs brīdis ir vainaga 
pielikšana. Pirmo vainagu saimnieks 
pielicis viens pats, četrus nākamos 
goda vietā uzstādīt palīdzējuši dēli. 
Reizēm ir gājuši līdz aplim skatīties, 
vai Ziemassvētku vēstnesis ir pietie-
kami labi redzams un vajadzības ga-
dījumā veikti uzlabojumi.

Ziemassvētki Kārkliņu ģimenē 
ir gada gaidītākie svētki, un tāpat kā 
gaismu izstarojošais adventes vai-
nags, arī viņi ir sadevušies rokās, un 
ir stipri un laimīgi savā ģimenē.

Ziemassvētki „Lieplīčos”

Ziemassvētkus laikā Valteram arī darbā svētku noskaņa. Gaismas vēstnesis "Lieplīču" adventes vainags.

Vakarēšana Ziemassvētku gaidās. Pirmās klases bērni un skolotāja Aija Rimša novēl, lai atnāk Ziemassvētku brīnums.

27. novembrī Tieslietu minis-
trijā tika apbalvoti 26 apkalpojošās 
sfēras uzņēmumi – akcijas “Latvie-
šu valodai draudzīga vide” laureāti. 
Akcijas mērķis bija noteikt, kuros 
apkalpojošās sfēras uzņēmumos 
vispilnīgāk ievēro Valsts valodas 

likuma un citu normatīvo aktu pra-
sības valsts valodas lietojuma jomā. 
Valsts valodas centrs šo akciju orga-
nizēja no 2015.gada maija līdz sep-

tembrim, un tā notika ceturto gadu 
pēc kārtas.

Apbalvoto laureātu vidū ir arī 
Kokneses novada domes aģentūra 
Kokneses Tūrisma centrs. Svētku 
brīdī Valsts valodas centra direk-
tors Māris Baltiņš Atzinības rakstu 

pasniedza Kokneses Tūrisma centra 
direktorei Dainai Liepiņai.

Sveicam ar augsto novērtējumu 
Kokneses Tūrisma centra kolektīvu!

Vita Jesere-Hveckoviča un Daina Liepiņa ir gandarītas par atzinību.


