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Tici,
ceri, mīliputekļus
un dzirdi,
Nomazgāsim
no savas dvēseles, lai varētu ieraudzīt dzīvi jaunā gaismā.
/Alberts Zarāns/
Tas ir ceļš no sirds uz sirdi. /K. Skujenieks/
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Caur tumsu kāpj saule debess kalnā,
tāpat kā mēs katrs ejam pretim saviem
Ziemassvētkiem. Pavisam tuvu brīdis, kad
iedegsim ceturto sveci Adventes vainagā.
Četras Adventes sveces simbolizē gaismas
nākšanu. Ja arī zeme vēl nav ietinusies
baltajā sniega segā, svētku sajūta ir tepat
līdzās. Māju acis tumšajos vakaros kliedē
krāsainas gaismiņas, bērnudārzu un skolu
logos priecīgi māj omulīgi Ziemassvētku
rūķi. Katra iestāde ir pacentusies radīt
gaišāku svētku atnākšanu. Vai esiet redzējuši lielo Adventes vainagu Kokneses
domē? Tajā iedegtās sveču liesmiņas silti
sagaida ik atnācēju. Mēs visi esam aicināti greznot savu eņģeļu egli un atsaukties
sirsnīgākajai labestības akcijai „Eņģeļi
pār Latviju”. Ziemassvētkus mēs patiesi
piedzīvosim tika tad, ja paiesim solīti pretī viens otram, ja pratīsim piedot, ja paši
kļūsim kādam par sargeņģeli. Lai šie Ziemassvētki atkal no jauna mūs māca sapņot un, lai mums pietiek spēka ticēt, kad
gaisma vēl nav saredzama. Ziemassvētku
vakarā, kad domāsim par saviem tuvajiem
un mīļajiem, lai mūsu domu gaišais spēks
viņus sasilda tepat līdzās un tālumā.
„Laiks iet vienādiem soļiem, nebēdādams, vai cilvēkiem viņš liekas īss vai
garš”, par laika nemainīgo dabu teicis
Jānis Jaunsudrabiņš. Mēs atkal tuvojamies
vēl vienai gada virsotnei, kad domās gribas pārstaigāt šī gada ceļus. Paturēt tikai
to, kas atstājis dvēselē zelta mirkļus. Šogad
Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļā
dzimšanas apliecības saņēmuši 49 jaundzimušo bērniņu vecāki. Šajā gadā piedzimuši
vairāk bērni kā pagājušajā gadā! Lai aug
mūsu novada jaunā paaudze, lai viņu vecākiem ir darbs un iespējas saviem bērniem
radīt laimīgas mājas, te, Kokneses novadā.
Paldies visiem čaklajiem palīgiem,
rakstu autoriem mūsu avīzes veidošanā
šajā gadā! Novēlam pārliecību, tam ko
darāt, ticību tam, ko varat!
Gaidīsim, kad pār baltu slieksni atnāks 2012. gads – daudz labāks, mierīgāks un laimīgāks! Ticēsim, vienreiz gadā
sirds iet meklēt laimei pēdas, tic zaļai cerībai, tic baltam zvaigznes staram!
Anita Šmite, Sarmīte Rode

Mums tik daudz pieder,
Cik mēs paši ar savām rokām
Varam nopelnīt,
Paši ar savu garu uzcelt,
Paši ar savu spēku izgudrot.
/Z. Mauriņa/
Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus katrā mājā un ģimenē! Darbīgu ikdienu,
radošu veiksmi un visu labo cerību piepildījumu Jaunajā 2012. gadā!
Kokneses novada dome

Ziemas un saulgriežu kalnā
saule un cilvēki kāpj
Laiks pirms Ziemassvētkiem un tuvojošais brīdis, kad pārkāpsim Jaunā gada slieksnim, vedina uz pārdomām, kāds bijis 2011.
gads Kokneses novadā un Latvijā.
Politikā šis gads bija politisko cerību
laiks, kas sākās ar Valsts prezidenta Valda Zatlera rīkojumu numur 2 „Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu”. Tam sekoja
ārkārtas Saeimas vēlēšanas, kas cilvēkos
radīja cerības, bet, redzot politiķu nespēju
vienoties, optimisms arvien zuda. Valsts
budžets tiek pieņemts ar kārtējo konsolidāciju. Arī mūsu pašvaldībai tiek prognozēti
budžeta samazinājumi.
Bet, neskatoties uz to, pašvaldība ir
realizējusi projektus iepriekšējos gados un
turpina attīstību. Aktīvs darbs norit pie Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes, izvērtējot novada stiprās un
vājās puses, diskutējot par novada vīziju,
iespējām un draudiem. Turpinās Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru internātvidusskolas optimizācija, izveidojot
Vecbebru amatu internātvidusskolu. Īstenoti
vairāki projekti izglītības jomā, nodrošinot
pedagogu konkurētspēju un uzlabojot mācību apstākļus izglītības iestādēs. Paredzēta
gaismas objektu nomaiņa Koknesē, kā arī
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Vecbebru ciemā. Ar biedrību „Koknesei”,
„Bites” un „Irsis” iniciatīvu realizēti projekti iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai
– izveidotas aktīvās atpūtas vietas Bebru
pagastā, iegādāti trenažieri Iršu pagastā,

iekārtots Kokneses Zaļā tirgus laukums un
uzstādīts Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas paviljons. Ar „Kokneses fonda”
aktīvu darbošanos vērienīgi darbi notikuši
„Likteņdārzā”.
Šajā sezonā dārzā iestādīti 540 koki,
atvesti vairāk nekā 6400 akmeņu amfiteātra pelēko akmeņu krāvumam „Sirmais saulriets”. Ir labiekārtota Krievkalna kapu teritorija, iekārtots stādu
laukums un autostāvvieta. Jau otro gadu
„Likteņdārzā” sešus mēnešus Sociālā
fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” strādāja 30 stipendiāti, kuri veica iepriekšminētos dārza uzturēšanas un labiekārtošanas
darbus. Pašlaik tiek turpināta amfiteātra
būvniecība un šajā gadā paredzēts īstenot arī Daugavas krasta nostiprinājuma
projektu amfiteātra daļā. Ar visas tautas
atbalstu „Likteņdārzs” kā dāvana top Latvijai 100. dzimšanas dienā.
Esmu pārliecināts, ka, turpinot iesāktos darbus un strādājot kopīgi, mēs veicināsim mūsu novada labklājību un tālāku
izaugsmi.
Laika plūdums nenovēršami sev līdzi nes
pārmaiņas, kuras vienlaikus ir izaicinājums
mums katram. Lai paceltos, jāpieliek pūles.
Tāpēc, lai ikvienam un mums visiem kopā
izdodas virzīties uz augšu!
Dainis Vingris,
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
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2011. gada 30. novembrī Kokneses novada dome nolēma:
1. Risināt jautājumu par klēpjdatoru iegādi novada domes deputātiem.
2.1. Pamatojoties uz PII „Gundega” vadītājas D. Dūniņas 31.10.2011. iesniegumu, ar
2011. gada 30. novembri pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar Kokneses novada domes
pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega”
vadītāju Daigu Dūniņu saskaņā ar DL 100.
panta pirmo daļu – darbinieka uzteikums.
2.2. Par Kokneses novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” vadītāju
ar 2012. gada 2. janvāri iecelt Ritu GABALIŅU.
3.1. Domes izpilddirektoram J. Baltmanim sagatavot informāciju, cik finansu līdzekļu ir ieguldīts tūrismā kopš Kokneses
novada izveidošanas.
3.2. Perspektīvā risināt jautājumu par
novada tūrisma shēmu izvietošanu Iršu un
Bebru pagastos.
3.3. Uzaicināt kolekcionāru Jāni Ivaru
Padedzi uz tikšanos. Atbildīgais – domes deputāts J. Dzenis.
4. Kultūras nama sagatavotos ierosinājumus izskatīt nākošajā Finanšu pastāvīgās
komitejas sēdē decembrī.
5.1. Apstiprināt Kokneses novada domes
saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumiem Kokneses novada domes 26.01.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 2 „ Par pašvaldības budžetiem 2011. gadam” (dokuments
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv )
5.2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā, pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
5.3. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
6.1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
12 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Kokneses novadā”.
6.2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā veidā) LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6.3. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” un izlikt
pašvaldības domes, Bebru un Iršu pagastu
pārvalžu ēkās redzamā vietā.
6.4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.
7.1. Pārdot atklātā izsolē Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 3260 014 0122 - objektu
Dzirnavu ielā 14 c, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, kas sastāv no zemes gabala
(kadastra apzīmējums 3260 014 0122) ar kopējo platību 0,1682 ha un divām nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumu 3260 014
0122 004 un 3260 014 0122 008).
7.2. Noteikt pārdodamā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 014 0122 - objekta Dzirnavu ielā 14 c, Kokneses pagasta,
Kokneses novadā, izsoles sākumcenu Ls
3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati).

7.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3260 014 0122 - objekta Dzirnavu ielā 14c, Kokneses pagasta, Kokneses
novadā, izsoles noteikumus (dokuments pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv )
8.1. Pārdot Kokneses novada, Kokneses
pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
3260 007 0098 „Straumes” zemes gabalus
ar kadastra apzīmējumiem 3260 007 0098 un
3260 007 0226 V. J. (p.k.) par kopējo nosacīto cenu Ls 510,00 (pieci simti desmit latiem).
8.2. Slēgt pirkuma līgumu ar V. J., nosakot apmaksas pilnu termiņu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
9.1. Turpināt sadarbību ar sadraudzības
pilsētu Vitingenu (Vācija).
9.2. Pieņemt uzaicinājumu 2012.gadā
Kokneses novada delegācijai viesoties Vitingenā.
9.3. Pašvaldības 2012. gada budžeta sadaļā „Sadzīves tradīcijas” ieplānot līdzekļus
sadarbībai ar sadraudzības pilsētu Vitingenu
(Vācija).
10.1. Piedalīties Jauno laiku Hanzas dienās Lineburgā (Vācija) 2012. gadā.
10.2. Pašvaldības 2012. gada budžeta sadaļā „Sadzīves tradīcijas” ieplānot līdzekļus
braucienam uz Jauno laiku Hanzas dienām
Vācijā.
11.1. Lai veicinātu un paplašinātu iedzīvotāju informētību par Hanzas Savienības
mantojumu, 2012. gada 19. maijā Kokneses
novadā atzīmēt 9. Starptautisko Hanzas dienu.
11.2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei A. Šmitei par domes lēmumu informēt
Hanzas biroju Lībekā (Vācija).
12.1. Finansiāli atbalstīt Fonda un brīvprātīgās studentes Kristīnes Cerbules iniciatīvu savākt 20. gadsimta totalitāro režīmu
pieredzējušo aculiecinieku liecības un izdot
tās drukāta materiāla/CD veidā.
12.2. 2012. gada pašvaldības budžetā
projekta atbalstam ieplānot 150,- Ls (viens
simts piecdesmit latus), lai segtu transporta
izdevumus braucieniem pa novada teritoriju.
13.1. Atzīt, ka sagatavotais Ogres novada
administratīvās teritorijas robežas apraksts
atbilst esošajai situācijai.
13.2. Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts zemes dienestam atlikt sagatavoto robežu aprakstu tālāku virzīšanu apstiprināšanai Ministru Kabinetā līdz jautājuma izlemšanai par Kokneses
novada un Ogres novada robežu grozīšanu.
13.3. LR likumdošanā noteiktajā kārtībā
uzsākt procesu par Ogres novada un Kokneses novada robežu grozīšanu:
13.3.1. nosakot to pa Lobes ezera vidu,
atbilstoši ezera krasta līnijai pieguļošajām
zemēm no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3246 001 0057 uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3260 001 0111.
13.3.2. nosakot to atbilstoši vēsturiskajām robežām pēc stāvokļa uz 1940.gada 21.
jūliju – iekļaujot Kokneses novada administratīvajā teritorijā pašreizējā Ogres novada
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
7468 010 0039, 7468 010 0040, 7468 010

0061, 7468 010 0062, nosakot novadu robežu
pa Lokmanes upi.
14.1. Lai novērstu Pārbaudes aktā minētos pārkāpumus, veikt sekojošas darbības, uzdot domes izpilddirektora Jāzepam
Baltmanim organizēt Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Zemgales reģiona
brigādes Aizkraukles daļas 2011. gada 27.
oktobra Pārbaudes aktu Nr.22/11.2-3.1-118
norādīto trūkumu novēršanu.
15.1. Pieņemt zināšanai SIA „Kokneses
komunālie pakalpojumi” valdes locekļa A.
Preisa informāciju par Kokneses novada domes 26.10.2011. lēmuma Nr. 7.7. izpildi.
15.2. Izstrādājot teritorijas plānojumu,
apbūves noteikumos noteikt kārtību, kādā
objekts obligāti jāpieslēdz centralizētajam
ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai, kur tā
ir izbūvēta.
16.1. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei Anitai Šmitei apkopot informāciju par
uzņēmējiem, kuri vēlas par maksu iegādāties jau esošās aerofotogrāfijas vai apmaksāt
aerofotografēšanas sesiju .
17. Uzdot Kokneses novada Sociālajam
dienestam sagatavot saistošos noteikumus,
kuros būtu noteikts, ka politiski represētās
personas sākot ar 2012. gadu saņem dāvanu
naudā vienu reizi gadā – uz 18. novembri.
18. 2012. gada pašvaldības budžetā ieplānot 30 000,- Ls (trīsdesmit tūkstošus latu)
Pērses pamatskolas jumta remontam.
19. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 20.10.2011.
vēstulē Nr. 4.2.5. -06/16002 „Par atkritumu
plūsmu ES Kohēzijas fonda projekta Nr.
3.DP/3.5.1.2.2/09/IPA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona Dziļā
vāda būvniecība Mežāres pagastā” minēto
informāciju.
20. Uzdot domes deputātam un Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu
pastāvīgās komitejas loceklim J. Dzenim
līdz decembra Kultūras, izglītības, sporta un
sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas sēdei
sagatavot sporta finansējuma kritēriju tabulu
un atbalsta prioritātes, ņemot vērā deputātu
priekšlikumus.
21.1. Pieņemt zināšanai Aizkraukles novada Sporta skolas informāciju par finansējuma izlietojumu 2011. gadā.
21.2. Turpināt sadarbību ar Aizkraukles novada Sporta skolu 2012. gadā, slēdzot
deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada
pašvaldību.
22.1. Ieteikt Kokneses novada komandai
piedalīties Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru 49. sporta spēlēs 2012. gadā.
22.2. Par finansējumu lemt pēc pašvaldības 2012. gada budžeta apstiprināšanas.
23. Piedalīties Olimpiskās dienas organizēšanā Kokneses novadā bez pašvaldības
līdzfinansējuma.
24. Ņemot vērā pašreizējo situāciju pašvaldības budžetā, nesniegt finansiālu atbalstu
I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolniecei J.
F. dalībai Starptautiskās Skolu sporta federāturpinājums 3. lpp.
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cijas pasaules čempionātā krosā Maltā 2012.
gadā no 25. līdz 30. martam.
25.1. Noteikt, ka Kokneses novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.
17 „Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses
novadā” minētajām personu grupām saldumu
paciņas pienākas 2,- Ls (divu latu) apmērā.
25.2. Paciņu veidošanā pēc iespējas izmantot Latvijā ražotus produktus.
25.3. Pārstrādāt Kokneses novada domes
25.11.2009. saistošos noteikumus Nr.17 „Par
Ziemassvētku pabalstu Kokneses novadā”.
26. Ņemot vērā pašreizējo situāciju pašvaldības budžetā, 2012. gadā Kokneses novadā neorganizēt Sporta un izklaides pasākumu
biedrības „Par Stipru Latviju” piedāvāto projekta programmas.
27.1. 2012. gadā biedrībai „Cīņas Sports”
nodrošināt telpas I. Gaiša Kokneses vidusskolā bez maksas.
27.2. Ņemot vērā pašreizējo situāciju pašvaldības budžetā, nepiešķirt finanšu līdzekļus,
lai atbalstītu R. K. un V. M. dalībai starptautiskajā Taekwondo čempionātā Igaunijā.
28. Ņemot vērā pašreizējo situāciju pašvaldības budžetā, finansiāli neatbalstīt novada sportista J. V. piedalīšanos Eiropas čempionātā krosā Slovēnijā un mācību treniņa
nometnē Portugālē.
29.1. Akceptēt Kokneses novada domes
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kokneses novada Bebru pagasta
Vecbebru ciemā” iesniegumu, tajā ietvertos
darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
29.2. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Kokneses novada domes iesniegtā
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Kokneses novada Bebru pagasta
Vecbebru ciemā” īstenošanai līdz 113760,20
LVL (viens simts trīspadsmit tūkstoši septiņi
simti sešdesmit lati un 20 santīmi), no kuriem
līdz 46119,00 LVL (četrdesmit seši tūkstoši
viens simts deviņpadsmit lati un 0 santīmi) ir
attiecināmās izmaksas un līdz 67641,20 LVL
(sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit viens lats un 20 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.
29.3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt
no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē vai kredītiestādē saskaņā ar pašvaldībai izdevīgākajiem kredīta
nosacījumiem.
29.4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Kokneses novada domes
iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kokneses novada Bebru
pagasta Vecbebru ciemā” īstenošanu, galvot
Kokneses novada domes finansējumu līdz
113760,20 LVL (viens simts trīspadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit lati un 20 santīmi) apmērā.
30.1. Slēgt sadarbības līgumu ar LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru.
30.2. Atbrīvot LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru no
maksas par programmas licencēšanu.
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31. Atcelt Kokneses novada domes 2011.
gada 26. oktobra domes lēmuma Nr. 6 „Par
ziemas dienestu” 3. punktu par noteikumu
par piebraucamā ceļa attīrīšanu no sniega
ziemas periodā izstrādāšanu.
32.1. Izstrādājot Kokneses novada Attīstības programmu, tajā ieplānot kanalizācijas
tīklu izbūvi Hanzas un apkārtējo ielu teritorijā Kokneses pagastā.
32.2. Atbildīgais par lēmuma 1. punkta
izpildi – domes izpilddirektors J. Baltmanis.
32.3. Uzdot SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” Kokneses ciemata teritorijā
veikt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu,
kuri savā mājsaimniecībā vēlas izmantot centralizēto ūdensvadu un kanalizāciju.
33.1. Par nekustamā īpašuma „Dimanti”
ar kadastra Nr. 3246 007 0086 Bebru pagasta, Kokneses novadā, atsavināšanu lemt
2011. gada decembra domes sēdē.
33.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei E.Ģēģerei organizēt nekustamā īpašuma
„Dimanti”, ar kadastra Nr. 3246 007 0086 Bebru pagasta novērtēšanu un reģistrēšanu Zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes vārda.
34. Piekrist, ka bez pašvaldības līdzfinansējuma tiek pārbūvēti divi bijušie brīvdabas
volejbola laukumi pie I. Gaiša Kokneses
vidusskolas par pludmales volejbola laukumiem, treniņnometņu, sacensību organizēšanai un lietderīgai, veselīgai brīvā laika pavadīšanai.
35.1. Piekrist, ka mūzikas un mākslas
festivāla „INFINITUS 2012” tiek rīkots
2012. gada 2. jūnijā Kokneses parka estrādē.
35.2. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu festivāla organizēšanai izskatīt pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas.
36.1. Uzdot Iršu pagasta pārvaldes vadītājai R.Līcītei organizēt iedzīvotāju aptauju
par piemiņas akmens „Komunistu terorā cietušajiem Iršiešiem 1940 – 1991” uzstādīšanu
Iršu pagasta centrā.
36.2. Pozitīvu aptaujas rezultātu gadījumā, piekrist, ka Jānis Lablaiks par saviem
līdzekļiem Iršu pagasta centrā uzstāda piemiņas akmeni „Komunistu terorā cietušajiem
Iršiešiem 1940 – 1991”, saskaņojot to ar būvvaldes arhitektu.
37.1. 2012. gada pašvaldības budžetā ieplānot 200,- Ls (divi simti latus), lai finansiāli atbalstītu griestu siltinājuma nomaiņu
Kokneses Romas katoļu draudzes baznīcai.
38. Apstiprināt Sociālo jautājumu un
veselības aprūpes pastāvīgās komitejas
23.11.2011. lēmumus:
38.1. Par AS Latvenergo dāvinājuma
„Elektrības norēķinu kartes - 53,70LVL”
trūcīgo un citu mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām skaitā 180 (Viens
simts astoņdesmit), kartes nominālvērtība
ir LVL 53,70, kartes kopējā vērtībā 9666,00
(Deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit seši lati
00 santīmi) pieņemšanu.
Pamatojums: likums „Par pašvaldībām”
21. panta pirmā daļa 19., 27. punkts par dāvinājuma pieņemšanu.
38.2. Par maksas apstiprināšanu Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra sniegtajiem pakalpojumiem:
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N.
p.
k.

Pakalpojuma veids

1. Veļas mazgāšana par vienu
mazgāšanas ciklu ( līdz 5 kg
sausas sašķirotas veļas), 1
reize
Pašiem jāņem līdzi veļas pulveris
2. Dušas pakalpojumi pieaugušajiem (1 reize ne ilgāk par 40
minūtēm) Jābūt līdzi mazgāšanās piederumiem.
3. Dušas pakalpojumi bērniem (1
reize ne ilgāk par 40 minūtēm)
Jānāk kopā ar vecākiem, jābūt
līdzi mazgāšanās piederumiem.

Cena
ar
PVN
(22%)
latos

1,50

1,00

0,50

38.2.1. No maksas atbrīvotas Kokneses
novada domes 29.07.2009. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Kokneses novadā” 6. punktā minētās
personas.
38.3. Pamatojoties uz LR Veselības ministrijas 29.11.2011. elektronisku vēstuli, lai
koordinētu veselības veicināšanas pasākumus
visā Latvijas teritorijā, deleģēt ģimenes ārsti,
Kokneses novada domes deputāti Andu ELSTI kā kontaktpersonu veselības veicināšanas
jautājumos Kokneses novada pašvaldībā.
39.1. Papildināt Kokneses novada domes 2011. gada 28. septembra lēmumu Nr.
5.1 „Par pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma „Dālderi” dz. 2, Iršu pagastā atsavināšanu” (protokols Nr. 10) ar punktu Nr.
1.5. un izteikt to šādā redakcijā:
„1.5. Izveidot atsevišķu dzīvokļa īpašumu „Dālderi” dz. 2 un nostiprināt to Zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes
vārda, lai atsavinātu saskaņā ar Publiskās
personas mantas atsavināšanas likumu.”
39.2. Papildināt Kokneses novada domes
2011. gada 28. septembra protokola pielikumu Nr. 5.1 „Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dālderi” dz. 2, Iršu pagastā
atsavināšanu” (protokols Nr. 10) ar punktu
Nr. 3.5. un izteikt to šādā redakcijā:
„3.5. Izveidot atsevišķu dzīvokļa īpašumu „Dālderi” dz. 2 un nostiprināt to Zemesgrāmatā uz Kokneses novada domes
vārda, lai atsavinātu saskaņā ar Publiskās
personas mantas atsavināšanas likumu.”
Kārtējā novada domes sēde notiks
2011. gada 28. decembrī plkst. 14.oo
Kokneses novada domē, Melioratoru
ielā Nr. 1, Kokneses pagastā Kokneses
novadā.
Sēdē tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par grozījumiem pašvaldības budžetos;
2. Par amatu sarakstu un darba samaksu novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem;
3. Par sporta darbu novadā;
4. Par Aizkraukles novada sporta skolas darbu.
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Lai zied mūsu Latvija, mūsu Kokneses novads!
Arī pelēkā rudens dienā varam sajust kā
zeme zied. Ja esam kopā vienā lūgšanā par
Latviju, ja mūsu labās domas un darbi rod
svētību te – likteņupes Daugavas krastā.
18. novembrī, Kokneses kultūras namā,
svētku pasākumā „Visapkārt zeme zied” mēs
patiesi sajutām kā zied mūsu mīļās Latvijas
zemīte, zied mūsu cilvēku paveiktais darbs,
mūsu dziesmas un tautas gara spēks.
Svētku pasākumu vadīja topošā kultūras
darbiniece Liene Dareiko-Sinkeviča, jo pasākums bija viņas diplomdarbs, absolvējot
Kultūras koledžu.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris ar klusuma brīdi aicināja pieminēt mūžībā aizgājušo ilggadējo Kokneses
novada domes priekšsēdētāju Viesturu Cīruli. Savā svētku uzrunā domes vadītājs Dainis
Vingris atskatījās uz nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem Kokneses novadā šajā gadā
un novēlēja ikvienam ar savu darbu veicināt
mūsu novada izaugsmi.
Jau devīto gadu koknesieši un trešo gadu
Kokneses novada iedzīvotāji tradicionāli šajā
dienā sveica jaunos Kokneses novada Goda
pilsoņus. Svētku pasākumā Kokneses novada
Goda pilsoņa goda zīmi, daudz ziedu un sirsnīgu vēlējumu saņēma:
Pērses pamatskolas skolotāja Valda
Kalniņa

Valdu Kalniņu ar iegūto Goda pilsoņa nosaukumu sveic Valentīna Meiere.
Valda Kalniņa no Iršu pagasta savās zināšanās ir dalījusies visu mūžu. Kopš 1971.
gada ir Pērses pamatskolas skolotāja. Skolēniem māca vēsturi un vācu valodu. Viņas
sirdslieta ir mīlestība uz dziesmu. Ilgus gadus bijusi koncertmeistare deju kolektīvam
„Irši”, dziedāt prasmi mācījusi sieviešu korim un ansamblim. Vienmēr aktīvi darbojusies kultūras jomā, iesaistoties ikvienā organizētajā kultūras pasākumā. Darbojas biedrībā „Irsis”. Ilgstoši strādā par Iršu pagasta vēlēšanu komisijas, tagad – vēlēšanu iecirkņa,
komisijas priekšsēdētāju. Valda Kalniņa
veiksmīgi tiek galā ar pedagoģes darbu un
sabiedriskajiem pienākumiem, ir nesavtīga,
idejām bagāta, nežēlo savus spēkus un laiku
citu cilvēku labā, ir pagasta iedzīvotāju cienīta un mīlēta. Valda ir izaudzinājusi trīs bērnus
un viņas sirdi priecē četri mazbērni.

SIA „Bormaņi” priekšsēdētājs Jānis
Miezītis

Kokneses Goda pilsoņa nosaukums
piešķirts Jānim Miezītim.
Mēdz teikt, ka darbs un darba mīlestība
latvietim ir ielikta šūpulī. Tomēr, lai darbi
ritētu raiti, ir vajadzīga stingra pārliecība un
mērķis, uz kuru tiekties. Lauksaimniekam un
uzņēmējam Jānim Miezītim piemīt gan degsme, gan mērķtiecība.
Spītējot atmodas laikā piedzīvotajām kolhozu reformām, Jānis Miezītis ar savu mērķtiecību un darba mīlestību spēja novērst kolhoza
„Rīts” bojāeju, lai šobrīd teju jau 20 gadus to
lepni sauktu par saimniecību „Bormaņi”. Mainoties ekonomiskajai situācijai, saprātīgas un
taupīgas saimniekošanas rezultātā ir saglabāta
lauksaimnieciskā ražošana. Apkārtnes ļaudis
priecē sakopti lauki un, neraugoties uz nodarbinātības problēmām valstī, vietējiem cilvēkiem
ir nodrošinātas darba vietas. Viņa ieguldīto darbu lauksaimniecības attīstībā ir novērtējuši gan
vietējie iedzīvotāji, gan ārpus novada. Jānis
Miezītis šogad saņēma „Sējēja” balvu.
Miezīša kungs vairākus sasaukumus aktīvi darbojas kā Kokneses pagasta un Kokneses novada deputāts. Ilgus gadus dejojis deju
kolektīvā „Liepavots”. Ģimenē izaudzināti
pieci bērni.
Vecbebru Profesionālās vidusskolas
deju kolektīva „Kāre” vadītāja Sarmīte
Plūme

Sarmīte Plūme ar dejot prieku aizrāvusi
simtiem jauno dejotāju.

„Deja – tā ir mana otrā elpa. Es sevi izjūtu
ik dejotāja staltajā stāvā, cēlajā kājas piesitienā”, tā par savu sirds darbu teic Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīva „Kāre”
vadītāja Sarmīte Plūme. Šogad deju kolektīvam „Kāre” aprit 35. gadskārta un visus šos
gadus viņa māca jauniešiem daudzkrāsainos
tautu deju rakstus. Sarmītes Plūmes ikdiena
aizrit Rīgā – no 1978. gada viņas darba vieta ir Latvijas televīja, bet mācību gada laikā
divas reizes nedēļā viņa ir kopā ar jauniešiem
deju kolektīva mēģinājumos. „Kāres” dejotāji
savai vadītājai saka paldies ne tikai par kopīgi rasto dejot prieku, bet arī par cilvēcīgumu
savstarpējās attiecībās, par iejūtību un padomiem grūtos brīžos. Daudzi bijušie „Kāres”
dejotāji turpina dejot citos kolektīvos.
Bebru pagasta „Druvas” ir viņas ģimenes
mājas no 1980. gada. Bebrēnieši „Druvu”
saimnieci sauc par savējo
„Es ticu, ka ir vērtības, kuras nezudīs – tautas māksla un senā latviešu tautas deja” teic
Kokneses novada goda pilsone Sarmīte Plūme.
PII „Gundega” skolotāja palīdze Daina Šabanova

Par mazajiem koknesiešiem rūpējas PII
„Gundega” , kur strādā daudz mīļu un
jauku cilvēku, bet ir kāds ļoti īpašs cilvēks –
bērnu „sargeņģelis” Daina Šabanova.
Daina Šabanova kopš 1987. gada strādā
pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” par
skolotāja palīgu. Šādi par Dainu raksta bērnu vecāki: „Laikā, kad vecāki ir darbā, par
mūsu bērniem rūpējas pirmsskolas izglītības
iestādē „Gundega” , kur strādā daudz mīļu un
jauku cilvēku, bet ir kāds ļoti īpašs cilvēks
– mūsu bērnu „sargeņģelis” Daina Šabanova.
Bērni viņu sauc par Dainīti. Viņa paralēli
saviem darba pienākumiem velta laiku mūsu
mazuļu dvēselīšu un jūtu audzināšanai. Viņa
iemāca bērniem mainīties un tiekties uz augšu, mīlēt citus un būt mīlētiem. Mēs, vecāki,
varam justies droši, ja bērni atstāti Dainītes
gādīgajās rokās, kura prot sagaidīt, samīļot,
ieaijāt miedziņā, pasargāt un arī kādu asariņu
noslaucīt. Bērni pie viņas skrien kā taureņi –
brīvi, atraisīti, kā pretim gaismai…”
turpinājums 5. lpp.
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turpinājums no 4. lpp.

Entuziaste, vairāku sabiedrisko darbu
veicēja Bebros – Lība Zukule

Paldies Kokneses novada Goda pilsoņiem par darbu, kas darīts no sirds!
No kreisās: Sarmīte Plūme, Lība Zukule, Daina Šabanova un Valda Kalniņa.
Lība Zukule nežēlo ne savu laiku, ne pūles,
lai palīdzētu bebrēniešiem un dāvātu
cilvēkiem prieku.
Lība Zukule par savām mājām vairāk kā
40 gadus sauc Bebru pagastu. Viņa vienmēr
iesaistījusies pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Iedzīvotāji Lībai saka paldies par izloloto
ideju – sociālās palīdzības istabas atvēršanu
2009. gadā. Tajā kā brīvprātīgie strādā gan
Lība, gan citi pensionāri.
Lība Zukule ir Latvijas Sarkanā Krusta,
Aizkraukles komitejas, Kokneses nodaļas
brīvprātīgā palīdze Bebru pagastā, kura koordinē „Eiropas paku” un pārtikas paku „Paēdušai Latvijai” nokļūšanu pie iedzīvotājiem.
Viņa nežēlo ne savu laiku, ne pūles, lai godprātīgi veiktu šo pienākumu.

Lības Zukules enerģiskais raksturs allaž mudina būt darbībā. Viņa aktīvi darbojas Kokneses novada represēto nodaļas
darbā.
Brīžos, kad Lības kundze nav sastopama
veicot brīvprātīgo darbu, viņa metas organizatoriskajā virpulī, lai ar savu kārtējo ideju
iepriecinātu Bebru pagasta iedzīvotājus.
Paldies Kokneses novada Goda pilsoņiem par darbu, kas darīts no sirds!
Swedbank Aizkraukles filiāles vadītājs
Uldis Riekstiņš ar īpašu velti sveica Kokneses novada labākās skolotājas titula ieguvēju
Aiju Kārkliņu.
Svētku koncertā pārliecinājāmies, ar
kādu milzīgu atdevi spēj dziesmā, mūzikā
un dejā sevi izteikt mūsu novada pašdarbnieki. Šķita, ka Kokneses pūtēju orķestra

varenās melodijas ir dzirdamas vēl tālu aiz
kultūras nama sienām un kopā ar tām skanēja skatītāju gaviles un aplausi. Folkloras
kopu „Urgas” un spēlmaņu kopa „Skutelnieki” vēlreiz apliecināja, cik daudz spēka
varam smelties no mūsu senču saknēm, no
mūžam dzīvajām latvju dainām. Dziesmas
mīlestību un uzticību Daugavas krastam sajutām, gan senioru kora „Labākie gadi”, gan
sieviešu kora „Anima” dziedājumā. Cēli un
skaisti uz skatuves danci veda vidējās paaudzes deju kolektīvi „Irši, „Liepavots” un
Kokneses jauniešu deju kolektīvs. Svētku
pasākuma izskaņā, vienojoties R. Paula un
L. Brieža dziesmā „Cielaviņa”, cits citam
novēlējām: lai zied mūsu tēvzeme, mūsu
Kokneses novads!
Kokneses Novada Vēstis

Svinīgi atklāta Jauniešu māja ĢKC „Dzeguzīte”

17. novembrī Kokneses novada domes
Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” svinīgi
atklāja izveidoto „Jauniešu māju”. Atklāšanas pasākumā piedalījās Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs, LM speciāliste, Kokneses novada domes pārstāvji, kā arī atbalstītāji un sponsori.
Muzikālu sveicienu jauniešiem nesa Kokne-

ses Mūzikas skolas audzēkņi.
Jaunatklātajā „Jauniešu mājā” patstāvīgai
dzīvei nepieciešamās iemaņas varēs apgūt
bez vecāku gādības palikuši bērnu nama jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Specializētā māja izveidota LM atbalstītā Kokneses
pašvaldības projekta ietvaros.
Minētajā mājā bērniem būs iespēja mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par sevi,
iepazīt pieaugušo dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot pastāvīgu dzīvi, neprot par
sevi rūpēties. Izveidotās mājas uzdevums ir
attīstīt jauniešu sociālās un praktiskās dzīves
prasmes, lai nodrošinātu viņu neatkarību un
veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.
Lai iekārtotu „Jauniešu māju”, tika veikta krīzes centra pārveide, izremontētas telpas,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu, kā arī
pielāgota virtuve. Tāpat projekta ietvaros ir
labiekārtotas un aprīkotas istabiņas, atpūtas
telpa, ēdamtelpa un sanitārā telpa 10 jauniešiem. Vienlaikus apmācīti 6 krīzes centra
darbinieki, kuri turpmāk strādās kā „mobilie

vecāki”, sekmējot jaunu darba metožu īstenošanu. „Mobilie vecāki” palīdzēs ikdienas
darbos un dos padomus jauniešiem.
Kopumā projekta „Jauniešu mājas izveide ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”’” īstenošana izmaksāja 19 612,63 latus.
Kā ziņo LM Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste Liene
Užule, „Līdz šim ar valsts atbalstu Latvijā
kopumā ir izveidotas 8 „Jauniešu mājas”,
proti, 2 Liepājas pilsētas Bērnunamā (zēniem un meitenēm atsevišķi), Daugavpils
pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes bērnunamā - patversmē „Auseklītis”, Madonas rajona padomes bērnu namā „Zīļuks”,
Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes
atbalsta centrā „Lejasstrazdi”. 2011.gadā
izveidotās 3 jauniešu mājas - Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”, Ventspils pilsētas domes Sociālā
dienesta pansionātā un bērnu namā „Selga” un Jelgavas novada Elejas bērnu un
ģimeņu atbalsta centrā.”
Kokneses Novada Vēstis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

6

Nr. 24 (301) 2011. gada 16. decembris

Pabeigti sagatavošanās darbi izrādei „Notikums mežā”
Šķiet, pavisam nesen nosvinējām leļļu teātra studijas peles SIBILLAS dzimšanas dienu. Tā, ik mēnesi, leļļu studijā darbojās lielie
un mazie ĢKC „Dzeguzīte” un Iršu pagasta bērni kopā ar saviem vecākiem. Studijas
darbnīcā sakrāti visi četros mēnešos kopīgi
paveiktie darbi. Nu jau sagatavots viss, lai
leļļu teātra izrāde „Notikums mežā” nonāktu
pie skatītājiem.
Studijas noslēguma nodarbība 30.
novembrī bija īpaša, jo, kamēr mazie rotaļājās un pabeidza darbiņu pie dekorācijām, lielās meitenes gatavoja dārzeņu
zupu. Gan kāposts, gan burkāni un kartupeļi tika sarūpēti no pašmāju audzētiem
krājumiem. Meitenes ķērās pie darba un

kopā ar ĢKC „Dzeguzīte” pavāri Astrīdu,
kura ir arī Jāņa, Mārtiņa, Endija un mazās Megijas ome, rūpīgi grieza dārzeņus,
gūstot nepieciešamās iemaņas ēdienu gatavošanā. Dārzeņu zupa izdevās patiešām
lieliska!
Jauks ir kopā pavadītais laiks! Pavisam drīz, jau Ziemassvētku laikā, visi atkal tiksimies, lai novērtētu savu veikumu,
noskatoties leļļu teātra izrādi „Notikums
mežā”.
Uz tikšanos!
Ina Šlesere,
Biedrības „Palīdzi man izaugt!”
projekta koordinatore

Decembris Ģimenes atbalsta dienas centrā
Decembra sākumā veiksmīgi sarīkotas
„Ziemas Drēbju dienas”, kurās palīdzēts
vairāk kā 130 cilvēkiem un būs vēl vairāk,
jo daļa no mantām, drēbēm aizceļos uz Bebru sociālās palīdzības istabu. Paldies visiem
brīvprātīgajiem rūķiem.
Visu decembri DC telpās sadarbībā ar
čaklajiem DC rūķiem top daudz dažādi apsveikumi, kuri domāti Kokneses vientuļajiem
senioriem, mazajiem bērniem ielūgumi uz
egli un citām vajadzībām. Vēl domājam un
gatavojam rotājumus eņģeļu eglei, jo arī mēs
vēlamies atbalstīt akciju „Eņģeļi pār Latviju”.
DC Ziemassvētku lustības – atrakcijas,
pīrāgu cepšana un tējas dzeršana būs 28. de-

cembrī pl. 13:00 un visu šo skolēnu brīvlaika
nedēļu katru dienu DC kāda radoša aktivitāte.
DC telpās darbojas arī LSK Kokneses
nodaļa un decembrī bijuši aktīvi Merrild
kafijas akcijas dalībnieki. Iepriecināti ir 35
Kokneses novada seniori, pie kuriem kāds no
LSK biedriem bija devies uz sarunu.
Tāpat turpinām dalīt Eiropas pakas –
laipni aicināti visi, kam ir kāda trūcīga, maznodrošināta vai medicīniskā izziņa, nākt un
saņemt pakas.
Vēlot skaistu mirkļu pilnu decembri un
Jauno pūķa gadu visiem Kokneses novada
iedzīvotājiem un LSK brīvprātīgajiem – Līva
Skābarniece.

Pēc padarītā darba laiks pusdienām!
Vecāko meiteņu gatavotā dārzeņu zupa
izdevusies patiešām lieliska!

Atgādinājums
Kokneses senioriem!

Tiekamies 18. decemrī pl. 14:00 Kokneses k/n uz „Senioru eglītes sarīkojumu”.
Pieteikšanās līdz 15. decembrim Kokneses Sociālajā dienestā pie Janīnas vai pa
tālr.65161811. Koncertu sniegs Kokneses
pašdarbnieki, būs arī balle ar dejām, dziesmām un jautrām aktivitātēm.
Par nokļūšanu mājās pēc pasākuma, lai
nebēdā Bormaņu un Kaplavas puses seniori,
jo no pl.19:00 viņus mājas virzienā aizvizinās
Kokneses pašvaldības busiņš.
Vēlot gaišus svētkus visiem Kokneses
iedzīvotājiem – senioru klubiņa „Pīlādzītis”
padome un aktīvisti.

KULTŪRAs dzīve

„Nellij, mēs bez tevis nevaram! Vienmēr kaut kas velk...”
Mārtiņdienas noskaņās Kokneses kultūras namā 12. novembrī notika jauniešu deju
kolektīvu sadancis, uz kuru ceļu bija mērojuši dejotāji no Cesvaines, Jaunjelgavas, Lubānas, Dzelzavas, Pļaviņām un Aizkraukles.
Namatēva lomā bija Kokneses jauniešu deju
kolektīvs (vadītāja Kornēlija Reisnere), kurš
viesiem par izdejoto prieku pasniedza saldu
svētku sveicienu – Mārtiņdienas gaili.
Kad deju pūrs bija gana izlocīts, viesi un
pašmāju sveicēji nesen aizritējušajā puasapaļajā jubilejā sumināja Kokneses jauniešu deju

kolektīva vadītāju Kornēliju Reisneri. Cik viņai gadu, neviens tā arī nevarēja uzminēt, jo
allaž esot jauniešu vidū, gadiem pār viņu nav
vara. Ja visus labos tovakar saņemtos vārdus
deju skolotāja varētu salikt kādā tīnē, ar vienu
nepietiktu. Aizkraukles jauniešu deju kolektīva vadītāja Una Stakle uz skatuves pateicībā
par gūto pieredzi, iedvesmu, morālo atbalstu
kāpa pat vairākkārt. Kāda bijusī dejotāja lielā
sirsnībā teica: „Nellij, nu mēs bez tevis nevaram! Vienmēr kaut kas velk...” Saldu un lielu pārsteigumu deju vadītājai bija sagādājuši

pašreizējā jauniešu deju kolektīva puiši – viņi
pa nakti bija izcepuši milzīgu torti...
Novada dome Kornēlijas Reisneres devumu novērtēja ar Atzinības rakstu.
Kokneses kultūras nama kolektīvs pateicās
par bagātajiem darba gadiem un uzdāvināja bezmaksas biļeti uz visiem pasākumiem Kokneses
kultūras namā, turpmāk lielajā zālē 2. rindā 9.
vieta būs domāta vienīgi Kornēlijai Reisnerei.
Astrīda Saimena,
Koknese kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Sveicam folkloras kopu „Urgas” ar iegūto I kategoriju
Ir noslēgušās Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” skates un ir zināmi ilgi
gaidītie skates vērtējumi par folkloras kopu
un etnogrāfisko ansambļu sniegumu.
Iegūstot 47 punktus no 50 iespējamajiem,
Kokneses folkloras kopa „Urgas” saņēmusi I
kategorijas novērtējumu. Sveicam folkloras
kopu „Urgas ar iegūto augstvērtīgo rezultātu!
Vidzemes folkloras kopu skatē 47 punkti bija

maksimālais iegūtais punktu skaits, ko ieguva Kokneses „Urgas”, Lēdurgas „Putni” un
Siguldas „Senleja”. Vidzemes reģiona skatē
piedalījās 30 folkloras kopas. Žūrijas vērtējums bijis stingrs, fokloras kopām piešķirot
gan I, gan II, gan III kategorijas.
Kā ziņo Gita Lancere, KNMC Tradicionālās kultūras eksperte, „Gājienā Rīgā piedalīsies visi ansambļi, neatkarīgi no katego-

rijām. Pirmo kategoriju saņēmušie ansambļi
tiks iesaistīti atsevišķos lielajos koncertos
gan Rīgā, gan Novadu dienā, gan noslēguma
sarīkojumā Madonā.
Otro kategoriju saņēmušajiem ansambļiem 1 – 2 dienas būs iespēja dziedāt un
muzicēt koncertos festivāla sētā, kā arī citos
festivāla sarīkojumos.”
Kokneses Novada Vēstis
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Koknesietes Latvijas līnijdeju čempionātā „Humors Ziemeļos”
un Kokneses bērnu
bibliotēkā!

Kokneses bērnu bibliotēkā norisinājās
divi rīta pasākumi, kuros piedalījās
PII „Gundega” audzēkņi no grupiņām
„Kamenīte” un „Lācītis”.
Kokneses līnijdejotāju kolektīvs „Vitamīni”: Elīza Lasmane (no kreisās), Dace Strazda,
Inga Ozoliņa, Agnese Knodze, Maruta Lutinska, Ija Pugačova un Anita Malnača.
Līnijdejošana ir viens no deju veidiem,
kas sācis apceļot pasauli jau diezgan sen. Par
līnijdeju attīstītāju tiek uzskatīta vienkāršā
skotu tauta. Line Dance nav tikai kantri –
vesterns, bet ļoti daudzi deju veidi (rumba,
samba, fokstrots, tautas deja u.c.). Taisna
stāja, prieks un vairs ne obligāta prasība pēc
deju partneriem ir atvieglojusi daudzu dejotāju ilgas pēc dejošanas. Tāpēc arī mēs – neliels
bariņš koknesiešu, reizi nedēļā ļaujamies raitam deju solim.
Decembrī Kokneses līnijdeju kolektīvs
svin savu 2 gadu jubileju. Kolektīva pamatsastāvs no pirmās dienas ir Elīza, Skaidrīte, Ilga
un Jolanta, pakāpeniski pievienojoties pārējām dalībniecēm. Šo divu gadu laikā esam
aktīvi apmeklējušas citu Latvijas kolektīvu
rīkotos saietus un skates.
Kā vienu no lielākajiem sasniegumiem
varam minēt 12. novembrī Jelgavas novada Valgundes pagasta tautas namā notikušo
2. Latvijas līnijdeju čempionātu, kuru organizēja Latvijas līnijdeju un kantri-vesterna

asociācija. Ideja par dalību sacensībās dzima
Ingai Ozoliņai, meitenei, kurai līnijdejas ir ne
tikai hobijs, bet dzīvesveids. Diemžēl grupas
dalībnieku skaits bija ierobežots un uz čempionātu aizbrauca tikai septiņas Kokneses dejotājas. Konkursam bija jāsagatavo trīs dejas
– izvēles un divi mājas darbi. Līnijdeju čempionātā piedalījās desmit grupas un gandrīz
simts individuālie dalībnieki. Konkursu vērtēja starptautiski žūrijas pārstāvji no Lietuvas
un Igaunijas. Pelnīto augstāko novērtējumu
saņēma Latvijas līnijdeju aizsācēji no Jelgavas, Valmieras un Bauskas. Kokneses meitenes ieguva godpilno piekto vietu, bagātīgu
pieredzi un vēlmi dejot vēl labāk!
Šādos pasākumos esam iemantojušas
daudz draugu un domubiedru, tāpēc janvārī
gatavojamies uzņemt viesus arī savās mājās Koknesē. Lai visus priecē mūsu devīze – turi
galvu augšā, smaidi un priecājies par sevi, kā
arī par to, ko tu dari!!!
Dace Strazda,
līnijdeju kolektīva dalībniece

To nevar aizmirst...
4. novembrī Kokneses ģimenes atbalsta dienas centrā satikās Kokneses novada
represētie. Novadā esam 57 represētie, bet
ieradušies bija neliels skaits. Iemesli dažādi:
vecums, slimība, attālums.
Atklājot sanāksmi, represēto nodaļas
vadītājs Andris Freimanis uzaicināja visus
klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt šinī
gadā mūžībā aizgājušos represētos, arī mūsu
bijušo domes priekšsēdētāju Viesturu Cīruli.
Pēc mūsu lūguma uz tikšanos bija ieradies jaunais domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris. Viņš pastāstīja par paredzētajiem
darbiem novada labiekārtošanā. Represēto
koordinatore Lība Zukule informēja par dzirdēto represēto sanāksmē Rīgā: represēto atceres pasākumu rīkošanu, atmiņu stāstījumu
apkopošanu, palīdzības sniegšanu. Daudzi
saņēmuši nelikumīgas represēto apliecības,
kas izsniegtas vietējās pašvaldībās. To tagad
ir aizliegts darīt. Apliecības varēs saņemt tikai

Rīgā. Tikāmies ar LU studenti no Rīgas, Kristīni Cerbuli, kura iesaistījusies darbā Likteņdārzā – vēsturisko materiālu vākšanā un koordinēšanā. Viņa pastāstīja par ieceri Likteņdārza bibliotēkai, kurā varētu izvietot suvenīrus,
dāvātās grāmatas, prospektus, lai cilvēki būtu
iespējams ar visu iepazīties. Savu uzrakstīto
grāmatu Likteņdārzam jau ir uzdāvinājis Jānis
Rīderers Aina Bluzmane ierosināja iegādāties
„Sibīrijas bērnu” atmiņu stāstījumu 2 grāmatas. Tajās ir apkopoti ap 600 bērnu stāstījumi
par 1941. gada 14. jūnija izsūtīšanu. Kristīne
Cerbule ir apņēmusies vākt un apkopot Kokneses novada represēto atmiņu stāstus, kurus
ar laiku varētu izdot grāmatā.
Tikšanās noslēgumā izvēlējām 4 delegātus uz represēto sanāksmi Rīgā 4.februārī.
Sanāksmes beigās pie kafijas galda represētie
dalījās savās sāpīgajās atmiņās un nobira ne
viena vien asara...
Aina Bluzmane

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Ziemeļu
un Baltijas valstīs norisinājās no 14. līdz 20.
novembrim. Šogad izvēlēta tēma – „Humors
Ziemeļos”.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu savstarpējo
kultūru īpaši Ziemeļvalstu literatūrā. Šajā
nedēļā iesaistītās bibliotēkas lasa noteiktu
literatūru un veido pasākumus par izvēlēto
tēmu.
Arī Kokneses bērnu bibliotēkā norisinājās divi rīta pasākumi, kuros piedalījās PII
„Gundega” audzēkņi no grupiņām „Kamenīte” un „Lācītis”.
Kopā ar bērniem noskaidrojām, kur ir
Ziemeļvalstis un kas ir humors. Lasījām
zviedru rakstnieka J. Vīslandera stāstu „Mūmamma un slidkalniņš”, kurā govs nav parasta govs un nedara parastas lietas. Iepazināmies ar somu rakstnieku A. Havukainena un
S.Toivena grāmatu varoņiem – brāļiem Tatu
un Patū, kuri savas pasaules Ērmotnes uzlabošanas nolūkā izgudrojuši dažādas ierīces,
kas, pēc bērnu domā, labi noderētu arī mūsu
pasaulē.
Ja jau humors, tad arī jautrība. Kopā ar
bērniem uzspēlējām spēli „Zirgu skriešanās
sacensības” un dejojām pie dažiem jautriem
video.
Nobeigumā „Kamenītes” bērni paši krāsoja savu Mūmammu, bet „Lāči” izkrāsoja
savus Ainavu kupolus.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta
bērnu bibliotēka

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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izglītības iestādēs

Izcilā komponista Čaikovska mūzika jau VIII reizi Koknesē pulcē
jaunos klaviermūzikas izpildītājus

Kokneses Mūzikas skolas audzēknei Renātei Zjukovai B grupā iegūta III vieta,
pedagogs Ilona Makareni.
Ar skaistu laureātu koncertu Rīgas koncertzālē „Ave sol” noslēdzies VIII Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas Jauno
izpildītāju konkurss. Divas dienas tika dota
iespēja veldzēties izcilā krievu komponista P.
Čaikovska skaistajās melodijās, iepazīties ar
krievu klasiķu, kā arī jaunās paaudzes komponistu darbiem, klausīties tos gan solo, gan
klavieransambļu izpildījumā. Iespaidi vislabākie – skaista mūzika talantīgu bērnu un
jauniešu izpildījumā, par to liels paldies ne
tikai jaunajiem pianistiem, bet arī viņu skolotājiem, kā arī audzēkņu vecākiem!
Žūrija: Ludmila Piotrovskaja – SanktPēterburgas Kolpino P. Čaikovska Mākslas
skolas klavieru nodaļas vadītāja, vecākā pasniedzēja, Vaiva Purlyte – Klaipēdas Jozasa
Karosasa mūzikas skolas vecākā pasniedzēja, Klaipēdas Stasa Šimkus konservatorijas pasniedzēja, eksperte, Elīna Bambāne
– Daugavpils Mūzikas vidusskolas klavieru
nodaļas vadītāja atzīmēja konkursa dalībnieku atskaņotājmākslas augsto līmeni, kā

arī izteica prieku par konkursa kvalitatīvā
līmeņa izaugsmi. Mums, Kokneses Mūzikas
skolas pedagogiem – šī konkursa organizētājiem, bija patiess prieks to dzirdēt. Joprojām
atrodamies konkursa norises uzlabošanas
meklējumos. Mums ir daudz interesantu ieceru, kurām idejas devuši arī mūsu Lietuvas
un krievu kolēģi. Tā – kopējiem spēkiem uz
konkursa desmitgadi mūsu konkurss iegūs
konkrētu, stabilu veidolu.
Debatējām par konkursa Nolikuma formu.
Cik strikti un konsekventi pieturēties pie hronometrāžas – pārtraukt uzstāšanos, konkursantam pārsniedzot paredzēto laiku, atskaitīt vērtējuma punktus, ja uzstāšanās ir īsāka par paredzēto hronometrāžu? Vai pieļaut viena krievu
komponista skaņdarba vietā atskaņot 2 vai pat
3, aizpildot atskaņojumam paredzēto hronometrāžu? Līdz šim esam bijuši elastīgi, pieļaujot zināmas atkāpes hronometrāžā un skaņdarbu skaitā. Konkursa dalībnieki ir tik dažādi:
vienas vecuma grupas bērni spēj bez redzamas
piepūles aizpildīt paredzēto laiku, taču turpat

Izteiksmīgās runas konkurss

Katrs dalībnieks centās iejusties sava personāža lomā un piesaistīt klausītāju uzmanību ar
izteiksmīgu runu, mīmiku, kustībām, radošumu – izmantojot atribūtiku.

blakus bērns, kuram 5 minūšu programma ir
grūti izpildāms uzdevums gan bērna fiziskās,
gan emocionālās attīstības ziņā. Pirmais – nospēlēs P. Čaikovska „Spēlēsim zirdziņus” vienā „elpas vilcienā”, otrs – pilnīgi skaņdarbam
atbilstošā raksturā to izdarīs krietni lēnāk, taču
sniegums nebūs mazāk veiksmīgs…
Mūsuprāt – netrūkst „skarbo” konkursu,
kur soda sankcijas tiek pielietotas, ko, acīmredzot, diktē balvu fonda taisnīga sadale, bet,
tā kā mūsu konkursa balvu fonds ir visai pieticīgs, negribam vērtēt skarbi.
Drēgna un nemīlīga ausa konkursa 2. diena. Mūsu konkursa laureāti, kā arī viesi bija
iecerējuši apskatīt Ziemassvētku rotā tērpto
Rīgu, bet laika apstākļi liedza to izbaudīt pilnībā. Pēc mēģinājuma sākās koncerts, kurā,
skaistos koncerttērpos posušies, jaunie mākslinieki spēlēja ar patiesu aizrautību.
Pēc koncerta ašā solī bija jādodas uz Nacionālo operu. P. Čaikovska balets „Anna
Kareņina” bija lieliska balva konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem.
Paldies visām skolām – konkursa dalībniecēm par piedalīšanos mūsu konkursā!
Mēs ceram, ka neesiet vīlušies, nenožēlojiet ieguldīto darbu, laiku un spēku. Pat, ja
neesiet iekļuvuši laureātos, konkursa, publiskas uzstāšanās pieredzi ieguvāt un, kā konkursa noslēgumā teica žūrijas locekle Elīna
Bambānes kundze: „Ne jau visi izcilie pianisti allaž bijuši konkursu laureāti. Ir bijušas
„zvaigžņu stundas”, kā arī mazāk veiksmīgi
brīži ikvienam no viņiem! Vienkārši – pacietīgi jāstrādā un viss reiz būs…”.
2012. gada 1. decembrī Kokneses Mūzikas skola viesmīlīgi vērs durvis IX Starptautiskā P. Čaikovska klaviermūzikas Jauno
izpildītāju konkursa dalībniekiem. Šī gada
rezultātus, kā arī nākamā konkursa Nolikumu varēsiet atrast Kokneses novada mājas
lapā. Paldies zobārstei I. Doktorei par palīdzību Sankt - Pēterburgas skolas audzēknei.
Radošas veiksmes vēlot – Silvija Cīrule
– Kokneses Mūzikas skolas direktore.

29. novembrī I. Gaiša Kokneses vidusskolā uz izteiksmīgās runas konkursu pulcējās 30 jaunie runātāji no I. Gaišas Kokneses
vidusskolas, Bebru pamatskolas, Bebru internātvidusskolas un Pērses pamatskolas.
Katrs dalībnieks centās iejusties sava
personāža lomā un piesaistīt klausītāju uzmanību ar izteiksmīgu runu, mīmiku, kustībām,
radošumu – izmantojot atribūtiku.
1. - 2. klašu grupā 1. vieta – Ketijai Jekaterinai Kmitai (Bebru pamatskola), 2. vieta
– Alisei Bergai (Bebru pamatskola), 3. vieta
– Edijam Eidukam (Bebru pamatskola), atzinība – Annijai Derkačai (I. Gaiša Kokneses
vidusskola) un Kristai Strazdiņai (I. Gaiša
vidusskola).
turpinājums 9. lpp.
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turpinājums no 8. lpp.

3. – 4. klašu grupā 1. vieta – Lindai Saldavai (Bebru pamatskola), 2. vieta – Danielai Caunītei (Bebru pamatskola), 3. vieta
– Viktorijai Volinskai (I. Gaiša Kokneses vidusskola), atzinība – Laurai Lapiņai (Bebru
internātvidusskola), Ligitai Lejimpai (Bebru
internātvidusskola) un Annai Ziediņai (Pērses pamatskola).
Runātājus vērtēja žūrija – A. Indreksone,
L. Stepēna, B. Vingre, Dz. Karlsone.
Skolēnus sagatavoja skolotājas: L. Locāne, Dz. Sniedze, Dz. Karlsone, S. Šiballo,
L. Stepēna, M. Sokolovska, E. Uzulniece, A.
Indreksone, I. Laba, A. Ločmele, Ī. Karosa,
B. Ozola, I. Žogota.
Paldies par atsaucību un ieguldīto darbu.
Uz tikšanos nākamajā konkursā.
Sākumskolas MA vadītāja
Lidija Degtjareva
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Ziemassvētku gaidīšanas laiks „Gundegā”
Klāt Ziemassvētku gaidīšanas un brīnumu laiks, kad adventes vainagā pa vienai
tiek aizdegtas četras svecītes. Pirmsskolas
izglītības iestādē „Gundega” Ziemassvētku
baltais laiks tiek sagaidīts ar diviem Ziemas
ieskaņas koncertiem, kuros uzstājās jaunāko
un vecāko grupu bērni gan kopā ar audzinātājām sagatavotos priekšnesumos, gan kopā ar
savām ģimenēm. Ar dzejoļu rindām, svētku
dziesmām un dejām tika uzburta gaišā Ziemassvētku noskaņa.
Lai adventes laiks ir brīnumu, labu darbu
un labu domu pilns!
Kokneses Novada Vēstis

Vecbebru muižā jau 15 gadus

Bebru
skan bērnu balsis!
internātvidusskolas
Pakalnā, dižu koku viducī, vairāk kā gadu laikā sevi pilnveido sportojot, dziedot vokāskolēni Starptautiskajā simteni,
lepna stāv Vecbebru muiža. Sen aiz- lajos ansambļos, dejojot kolektīvā „Mutulītecējis laiks, kad to par savu sauca barona fon tis”, gleznojot, nodarbojoties ar pētniecību
bērnu radošās mākslas Meiendorfa dzimta, par savējo domās uzru- un citām interesantām nodarbēm. Skolas
tie, kas reiz mācījās Vecbebru biškopības dzimšanas dienas pasākumā priecīgi un no
konkursā „Lidice 2011” nā
skolā un Vecbebru sovhoztehnikumā. Jau 15 sirds dziedāja meiteņu vokālais ansamblis,

Starptautiskajā bērnu radošās mākslas
konkursā “Lidice 2011” Edijs Brunovs
par savu darbu „Stūru stūriem tēvu zeme”
saņēma augstāko apbalvojumu – medaļu.
Bebru internātvidusskolas 10 skolēni
kopā ar skolotāju Žannu Malašenoku piedalījās 39. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā „LIDICE 2011”. Internātvidusskolas
10.klases skolēns Edijs Brunovs par savu
darbu „Stūru stūriem tēvu zeme” saņēma
augstāko apbalvojumu – medaļu – Starptautiskajā bērnu radošās mākslas konkursā „LIDICE 2011.”
Balva tika pasniegta 25. novembrī Rīgā,
Arhitektu namā, to pasniedza Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā. Svinīgajā ceremonijā
godināja arī citus darbu autorus no Latvijas.
Kopumā konkursam tika iesūtīti 25000 darbu
no visas pasaules, no Latvijas 180 darbi.
Kokneses Novada Vēstis

gadus Vecbebru muižā skan bērnu balsis, te
ir viņu mazā pasaulīte, kurā viņiem lieliem
palīdz izaugt sirds gudri un savu darbu mīloši
skolas darbinieki.
Katrai mājai savs starojums
Šķiet, tas bija pavisam nesen – 1996.
gada 1. septembrī, kad Vecbebru muižā
durvis vēra Bebru izglītojošā internātpamatskola, kuras atklāšanas pasākumā piedalījās
toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis.
1. decembrī lieli un mazi svinēja svētkus
– skolas 15 gadu jubileju! Priecīgā noskaņā
skolas kolektīvs šajā dienā uzņēma ciemiņus.
Svētku pasākums sākās ar skolas himnu. Internātvidusskolas direktore Mudīte Auliņa ar
sirsnību sacīja: „Katrai mājai ir savs starojums, arī mūsu mājām – mūsu skolai, kuras
savdabīgo starojumu rada skolas kultūrvide.”
Direktore atsauca atmiņā skolas dibināšanas
laiku un tās izaugsmi 15 gados: „Skolu dibināja Aizkraukles rajona padome. Skolēnu
kontingenta komplektēšanu un apzināšanu
sākām pamatojoties uz Aizkraukles rajona
skolu valdes un rajona pagastu sociālo darbinieku informācijas. Pirmajā mācību gadā
1. – 6. klasē sāka mācīties 76 skolēni. Visa
kolektīva darba rezultātā esam paplašinājuši
savu darbību un mācību iestāde ir kļuvusi
par internātvidusskolu, kurā pašreiz mācās
151 skolēns un ar aizrautību strādā 60 darbinieki. Internātvidusskola piedāvā sekojošas
izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”
Draugos ar dziesmu un deju
Internātvidusskolas skolēni ārpusstundu

bet zēnu vokālā ansambļa dziesma „Ozolam”
skanēja kā vēlējums savām otrajām mājām.
Smaids skatītāju sejās nenozuda, vērojot
ņipros „Mutulīša” dancotājus. Par to, ka internātvidusskolā skolotāji un darbinieki ir
draugos ar dziesmu ir apliecinājis jau par ikgadēju tradīciju kļuvušais pasākums „Dziedi
ar skolotāju”. Šajos svētkos savu vitalitāti un
dziedāt prieku dziedošās skolotājas un darbinieces atklāja divās R. Paula dziesmās.
Vecbebru muiža un parks zeltainā lapkritī, sniegotā ziemas dienā priecīgi bērneļi, ceļ
sniegavīrus, skolas atklāšanas brīdis un daudzus citus spilgtus mirkļus no skolas ikdienas
un svētkiem uz ekrāna vērojām fotogrāfijās
un video kadros. Dzimšanas dienā pārsteigumu netrūka. Viens no tiem bija skolas jaunizveidotās mājas lapas prezentācija, kuru
saviem spēkiem izveidojušas – direktores
vietniece izglītības jomā Gunita Bajāre un direktores vietniece ārpusstundu darbā Jolanta
Nīcgale-Kondrāte. No 1. decembra ikviens
interesents, apmeklējot mājas lapu www.bebruinternatskola.lv, var uzzināt visdažādāko
informāciju par internātvidusskolas darbību.
Vienmēr atcerieties savu skolu!
Atzinības rakstu par ieguldīto darbu
skolas attīstībā direktorei Mudītei Auliņai
svinīgi pasniedza Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Skolas vadība sirsnīgi pateicās savam kolektīvam par
kopā pavadītiem darba gadiem, īpašu paldies
veltot tiem 18 darbiniekiem, kuri strādā no
pirmās skolas atvēršanas dienas. Dzimšanas
dienā prieks ir dāvināt un prieks ir dāvanas
saņemt. Skolas kolektīvu 15 gadu jubilejā
sveica Kokneses novada domes pārstāvji,
Bebru pagasta pārvalde, vēl citas novada
izglītības iestādes, Skrīveru novada bāriņturpinājums 10. lpp.
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Skatītāju aplausu un smaidu pavadīti dejo „Mutulīša” zēni un
meitenes.
tiesa. Muzikālu sveicienu dāvāja Kokneses
Mūzikas skolas saksofonistu kvartets, bet
Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija
Cīrule mazajiem un lielajiem jubilāriem novēlēja: „Mīliet šo vietu, un lai arī kur dzīves
ceļi aizvestu, atceraties savu skolu! Zinu, ka
te strādā cilvēki, kuri no sirds mīl šo darbu, jo
bez mīlestības te strādāt nevar.”
Uz jautājumu: „Bez kā nevar iztikt dzimša-

Par bērnību un mājām, par rudeni, kas sauc satikties – dzied
internātvidusskolas skolotājas.

nas dienā?” – skanēja vienprātīga atbilde: „Bez
dzimšanas dienas tortes!” Un, kā uz burvju
mājiena parādījās grezna svētku torte. Skolas
bērniem svētku pārsteigumi turpinājās – viņiem
svētku koncertu dāvāja Aizkraukles kultūras
nama vokālie bērnu un jauniešu ansambļi ar vadītāju Anitu Ostrovsku, bet pēc koncerta ar bērnu izteiktajām domām mīļajai skolai, zvaigžņotās debesīs pacēlās iedegtas lidojošās laternas.

Lai piepildās internātvidusskolas direktore Mudīte Auliņa vēlējums dzimšanas dienas
svinībās: „Lai mums visiem būtu daudz darba, lai mūsu rokas tā nebīstas un mūsu prāts
un sirds atrod labākus ceļus un veidus, kā to
padarīt! Lai ikviens no mums būtu kādam vajadzīgs un lai mēs būtu starp cilvēkiem, kurus
gribam redzēt sev līdzās.”
Sarmīte Rode

Vai tu zini kas ir COMENIUS?

Grupas kopbilde. No kreisās, lejā: Kitija, Anna, Tija, Krista, Beāte,
Zane, Linda, Agita; no labās, augšā: Ella, Līvija, Madara, Lāsma.
Jau kopš 2004. gada Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas audzēkņi iesaistās
starptautiskajos COMENIUS projektos. Pēc
katras projekta sanāksmes stāstām, kā gājis,
kas jauns pieredzēts. Taču laiks iet, un daudzi droši vien vairs nav lietas kursā, kas tas
par projektu. Tādēļ šoreiz Līva Lazdiņa, 11.
klases skolniece, iztaujāja savu klasesbiedreni Kristu Asmusu, vienu no aktīvākajām
COMENIUS projekta dalībniecēm.
L. L. Kas īsti ir COMENIUS un kā tu
vērtētu šo projektu?
K. A. COMENIUS projektu es sauktu kā
sava veida pieredzes apmaiņas projektu un
lielisku iespēju jauniešiem gūt pieredzi un
pilnveidoties.
L. L. No kā tu uzzināji par šo projektu
un kā tev izdevās tajā iesaistīties?
K. A.Par projektu biju dzirdējusi jau tad,

Top filma! Grupa „Bērnu zīmējumi”, no kreisās: Zane Dzene,
skolotāja Līvija Reinberga, Kitija Krilova.

kad pati vēl biju pamatskolā – pie skolas sienām ievēroju fotoattēlus no vizītēm un sāku
pati interesēties par to, kas tad īsti ir šis projekts. Biju jau iedomājusies, ka tas ir tikai
kādiem izredzētajiem, tomēr izrādās, ka nē,
tajā var iesaistīties praktiski jebkurš, tāpēc arī
es, kad jau biju sākusi iet vidusskolā, nolēmu
piedalīties. Sākumā atlika vienīgi izveidot
prezentāciju par sevi, atnākt uz pirmo sapulci, un tālākais jau aizgāja pats no sevis.
L. L. Vai projektā var iesaistīties jebkurš jaunietis, kas ir ieinteresēts tajā?
K. A. Kā jau teicu, izrādījās, ka projektā var iesaistīties jebkurš, tomēr reizēm var
gadīties, ka ar to ieinteresētību varētu būt
nedaudz par maz – ir vajadzīga arī ļoti liela
apņēmība un vēlēšanās darboties, jo tas nav
tikai tā, ka atnākšu, pabraukāšu pa Eiropu, un
viss. Visam projektam tomēr apakšā stāv liels

darbs. Taču, es domāju, ja būs ļoti liela vēlēšanās piedalīties, tad arī tā apņēmība darīt
būs, tāpēc: jā, iesaistīties noteikti var jebkurš,
kurš to vēlas.
L. L. Cik valstu skolas un kādu tautību jaunieši ir iesaistījušies un darbojas
COMENIUS projektā?
K. A. Projektā AIM (Art In Motion jeb
Māksla kustībā) piedalās 5 valstis – Vācija,
Ungārija, Nīderlande, Itālija un Latvija. Bet
projektā, kas sāksies 2012. gada rudenī, iesaistīsies vēl divas dalībvalstis – Spānija un
Somija. No katras valsts piedalās vienas skolas audzēkņi.
L. L. Cik daudzas projekta sanāksmes
jau ir bijušas, kur tās ir notikušas un kurās no tām esi piedalījusies arī tu?
K. A. Tā kā projekts AIM ilgst no 2010.
gada līdz 2012. gadam, tad jau ir notikušas 3
turpinājums 11. lpp.
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sanāksmes no piecām – 2010. gada nogalē bija
tikšanās Itālijā, 2011. gada aprīlī sanāksme notika Latvijā un novembrī – Vācijā. Pati esmu
piedalījusies divās no tām – Latvijā un Vācijā.
L. L. Kā atšķīrās valstu tikšanās Latvijā un Vācijā? Kura sanāksme, viesu uzņemšana un praktiskais darbs tavā skatījumā bija kvalitatīvāks un labāks?
K. A. Tādas būtiskas atšķirības starp
abām vizītēm ir grūti minēt, tomēr lielākas
atšķirības bija tieši pašā viesu uzņemšanā un
praktiskajā darbā, kas bija jāveic visas nedēļas garumā. Protams, varu teikt tikai par savu
pieredzi, tomēr domāju, ka pati viesu uzņemšana Vācijā bija kvalitatīvāka. Es to varētu
skaidrot tā, ka lielākajai daļai no mūsu dalībniekiem tā bija pavisam jauna pieredze un nebija iepriekšēju zināšanu par to, kā labāk būtu
jādara, atlika tikai iztēloties sevi ciemiņa vietā un domāt, ko tu viņa vietā vēlētos. Bet, kad
pati biju ciemiņš, sapratu, kā tās lietas darāmas. Viss bija pārdomāts un mājās bija ļoti
jauka atmosfēra. Katrā ziņā, man īpaši patika
pati dzīvošana vācu ģimenē.
Bet, ja runā par praktisko darbu, tad es
pat gribētu teikt, ka Latvijā tas bija labāks.
Protams, Vācijā viss bija ļoti pārdomāts, interesants, un tas vien, ka skola gandrīz visām
darba grupām atvēlēja pa klases sienai, kur
izpausties, ir vērā ņemami, tomēr Vācijas
tikšanās laikā man pietrūka tās projekta kulminācijas, kas neapšaubāmi bija Latvijā, kad
tika uzvesta izrāde „Lāčplēsis”.
Atšķirības ir, bet tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs! Nevarētu jau visas valstis būt vienādas, cita no citas ne ar ko neatšķirties
L. L. Varbūt vari nedaudz sīkāk pastāstīt par braucienu uz Vāciju. Kad, kā un
cik lielā skaitā jūs devāties uz šo valsti?
K. A. No katras valsts bija 10 cilvēki, kuri
devās uz Vāciju. Tas no viesuzņēmēju puses
bija tiešām ļoti pretimnākoši, jo, piemēram,
kad bija braukšana uz Itāliju, piedāvāja tikai
5 vietas, bet uz Vāciju – divas reizes vairāk.
Pats brauciens uz Vāciju bija 1. novembrī, nācās jau sešos rītā izbraukt, lai jau laicīgi būtu
lidostā un desmitos izlidotu. Vācijā bijām jau
ap vienpadsmitiem (pēc Vācijas laika). Lielāko dienas daļu pavadījām, aplūkojot Brēmenes vecpilsētu, un pievakarē devāmies uz

vilcienu. Tā kā izmantojām iespējami lētāko
braucienu, pa ceļam vajadzēja pārsēsties citā
vilcienā. Viss bija labi, tikai pirmais vilciens
Vācijai netipiski kavējās, tāpēc mums paredzēto 6 minūšu vietā bija tikai pusminūte, lai
pārsēstos! Tomēr beigu beigās nonācām Esenē, kur mūs jau sagaidīja ģimenes, kas mūs
gandrīz nedēļu uzņēma pie sevis.
L. L. Vai pirms brauciena jums bija jāveic kādi sagatavošanās darbi?
K. A. Jā, jau vasaras sākumā bija zināms
viss par braukšanu, kā arī mājas darbi, kas līdz
novembrim bija jāizdara. Katrs no 10 braucējiem izvēlējās vienu no deviņām tēmām, par kurām bija jāveic mājas darbs, kā arī bija zināms,
ka ar to būs saistīts darbs Vācijā. Tad mēs, protams, vēl nezinājām, kas tieši būs jāveic.
L. L. Minēji, ka Vācijā jūs bijāt sadalīti pa grupām un apgleznojāt klašu sienas.
Pēc kāda principa jaunieši tika sadalīti
grupās, cik daudz tādu grupu bija un kā
norisinājās šis praktiskais darbs – sienu
apgleznošana?
K. A. Kā jau teicu, bija piedāvātas 9 tēmas, līdz ar to arī projekta laikā jaunieši bija
sadalīti 9 internacionālās grupās, no kurām
katrai bija savs uzdevums. Grupu tēmas bija
alu zīmējumi, portreti, grafiti, tetovējumi,
bērnu zīmējumi, krāsas, karikatūra, deģenerētā māksla un ainavas.
Es biju pieteikusies grupā, kuras tēma
bija tetovējumi. Mūsu mājas darbs bija uzzīmēt sevi raksturojošu tetovējumu, kā arī atrast
kādus tieši savai valstij tipiskus tetovējumus.
Mūsu galvenais uzdevums, ko tās nedēļas
laikā vajadzēja izdarīt, bija uz sienas izveidot
zīmējumu, kas raksturotu mūsu projektu. Mēs
to interpretējām tā, ka izveidojām zīmējumus
tādiem tetovējumiem, kādus teorētiski varētu
sev taisīt katrs Comenius projekta dalībnieks.
L. L. Ko vēl interesantu jums piedāvāja redzēt Vācijā?
K. A. Viena no interesantākajām lietām,
kas palikusi atmiņā no laika, ko pavadījām
ārpus skolas sienām, bija mākslas muzejs Osnabrikā. Pareizāk, tas bija muzejs veltīts tieši
vienam māksliniekam Feliksam Nussbaumam. Sākumā jau šķita, ka neko garlaicīgāku
par mūsu vešanu uz mākslas muzeju nevarēja izdomāt, tomēr viss mainījās, kad iegājām
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pašā ēkā, kas, pēc gida teiktā, tika speciāli
projektēta, lai muzejs iegūtu pavisam citādāku
atmosfēru, nekā ierasts muzejos. Godīgi sakot,
tā bija pirmā reize, kad es biju tik interesantā
muzejā, pirmā reize, kad gida stāstījumā esmu
tā klausījusies, negribēju palaist garām nevienu pašu teikumu no tā, ko viņš stāstīja.
L. L. Kas tev šķita interesantāk – citu
valstu jauniešus uzņemt savās mājās vai
pašai doties ārpus Latvijas un padzīvot
citās ģimenēs?
K. A. Noteikti labāk patika doties uz citu
valsti un pašai tikt uzņemtai citā ģimenē, jo,
kad tu esi tas, kuram ir jāuzņem kāds viesis,
par viņu jārūpējas, tu nevari līdz galam izbaudīt projekta sanāksmi. Visu laiku ir jādomā par to, kas vēl ir jāizdara, lai viss būtu tieši tā, kā vajag. Bet, kad esmu mainītās lomās,
atliek tikai izbaudīt to, ka par mani parūpējas
un ka varu koncentrēties tikai uz galveno, kas
attiecīgi katrā projektā ir jādara. Tas vienkārši
sagādā mazāk problēmu un šķiet vienkāršāk.
L. L. Kas tomēr ir tās negatīvās lietas,
ar kurām ir jārēķinās, iesaistoties projektā?
K. A. Galvenā problēma kopumā ir tā,
ka darbošanās projektā ir vēl viena lieta, kas
ir ārpus stundām, līdz ar to arī prasa zināmu
daļu brīvā laika, un tas reizēm traucē mācībām, ar to ir jārēķinās. Tomēr, ja māk laiku
pareizi sadalīt tā, lai visu pagūtu izdarīt, tas
pārāk lielas problēmas nesagādā.
Bet vēl viena lieta, kas attiektos tieši uz
pašu braukšanu uz citām valstīm, ir tieši pats
ceļš – tas viss ir diezgan sarežģīti un nogurdinoši. Tomēr nevar jau viss būt tikai skaisti
un jauki, ir jābūt arī tam nogurumam no tālā
ceļa, lai atpūta šķistu vēl patīkamāka.
L. L. Un nobeigumā - kas ir tas, ko
jaunietis iegūst, iesaistoties COMENIUS
projektā vai citos tāda veida projektos?
K. A. Galvenais, ko jaunieši var iegūt,
iesaistoties šāda veida projektos, ir pieredze.
Pieredze, atrodoties ārpus ierastās ikdienas,
satiekot un veidojot kontaktu ar svešiem
cilvēkiem, kā arī pieredze, ikdienā lietojot
angļu vai kādu citu svešvalodu. Vēl arī var
iegūt jaunus draugus, kā arī iespaidus par
citām valstīm, cittautiešu ikdienu un dzīves
ritmu. Katrā ziņā, jaunieši, iesaistoties šādos
projektos, ir tikai ieguvēji!

sporta dzīve novadā

LSVS salidojumā apbalvo sporta veterānus un aktīvistus
26. novembrī Rīgā, Lielajā Ģildē, notika
ikgadējā Latvijas sporta veterānu savienības
konference, kurā delegāti no daudziem novadiem un pilsētām atskatījās uz paveikto aizejošā gadā un diskutēja par problēmām sporta dzīvē mūsu valstī. LSVS valdes darbs tika
novērtēts kā labs. LSVS valde, sadarbojoties
ar Latvijas pašvaldību savienību, arī 2012.
gadā organizē Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) 49. sporta spēles 22 sporta
veidos dažādās vecuma grupās sievietēm (sākot no 30 gadu vecuma) un vīriešiem (sākot
no 35 gadu vecuma).
Pēc konferences, turpat Lielajā Ģildē,
vairāki simti sporta veterānu un veterānu
kustības organizatori, un atbalstītāji pulcējās
uz LSVS 15. jubilejas salidojumu, kas bija
veltīts Latvijas sporta veterānu kustības piecdesmitgadei. Salidojuma laikā notika LSVS

48. sporta spēļu uzvarētāju komandu cīņā apbalvošana, kā arī izcilāko sporta veterānu un
aktīvistu godināšana.
Veiksmīgs starts šogad izdevās Kokneses novada sporta veterāniem, kuri novadu
vērtējumā 2. grupā ar 25 punktiem izcīnīja 3.
vietu, par ko saņēma kausu un sporta spēļu
diplomu. Pārliecinoši 1. vietā šogad Līvānu
novads, bet 2. vietā Gulbenes novads. Šajā
grupā šogad veiksmīgi startēja arī kaimiņu,
Aizkraukles novada sporta veterāni, kuri ar
32 punktiem ieguva 7. vietu.
Apbalvojumus trijās gradācijās saņēma
arī daudzi sporta veterāni, ilggadējie sporta
darbinieki un aktīvisti. Par lielu ieguldījumu
Latvijas sporta veterānu (senioru) kustībā
daudzu gadu garumā ar Jubilejas diplomu un
krūšu nozīmi „Sporta laureāts 2011” tika apbalvoti: Kokneses novada domes izpilddirek-

tors Jāzeps Baltmanis, Kokneses pašvaldības
aģentūras „Kokneses Sporta centrs” direktora
vietnieks Valdis Kalniņš, ilggadējā Kokneses
novada sporta darba organizatore Anna Lulle,
LSVS valdes loceklis Arvīds Vītols, uzņēmēji
Aivars Dambītis, ilggadējais Aizkraukles rajona sporta biedrības „Vārpa” priekšsēdētājs
Ēriks Tatarčuks un ilggadējais distanču slēpošanas treneris Imants Vītols. Par ieguldījumu
Latvijas sporta veterānu (senioru) kustībā
daudzu gadu garumā ar Jubilejas diplomu
apbalvoti Kokneses novada sporta veterāni:
Dzintars Greļš, Modris Vilcāns, Ernests Skopāns, Ivars Māliņš, Modris Vecumnieks. Par
izcīnītajām medaļām pasaules čempionātos
krūšu nozīmi „Sporta laureāts 2011” saņēma
arī Aizkraukles svarcelšanas veterāni Dainis
Reinholds un Anatolijs Kuzmins.
Arvīds Vītols
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Iršu hallei 2. dzimšanas diena
Decembra pirmā sestdiena
Iršos jau trešo gadu pēc kārtas izjauc ierasto dzīves ritmu pagastā
– centra laukums pārvēršas par
lielu autostāvvietu, nebeidzama
kņada un rosība pie sporta halles
„Irši”, bet pašā hallē – azartiskas
cīņas volejbola laukumos visas
dienas garumā.
Sporta halles „Irši” otrās
gadadienas pasākumā spēkiem
mērojās 6 vīriešu un 5 sieviešu
komandas. Ļoti labs un līdzīgs
sportiskās meistarības līmenis
vīriešu komandām, jo neviena
no tām neiztika bez zaudējuma
kādā spēlē. Finālā tomēr mazliet
meistarīgāki izrādījās puiši no
Ropažiem ar 2:1 pieveicot pagājušā gada uzvarētājus – Vecbebru
komandu. Trešo vietu ieguva mājinieki – Iršu volejbolisti.
Iršos vēl neredzēti augsta
līmeņa spēles aizvadīja piecas sieviešu komandas. Ļoti labu, saturīgu spēli rādīja Vecbebru un Madonas/ Heta meitenes. Tomēr
uzvarētājkomandu līmenis bija ļoti augsts –
vērojām, kā spēlē Latvijas labākajos sieviešu
volejbola klubos spēlējošās sportistes – 3.

vietu izcīnīja SK Babītes meitenes, 2.v. – Jēkabpils SC komanda un 1.v. – atkārtojot pagājušā gada sasniegumu – Ropažu komanda,
kas piedalās arī Baltijas sieviešu volejbola
līgas turnīrā.
Lai arī šī pasākuma sagatavošanā iespai-

du atstāja Krājbankas „nedienas”, tas tomēr vairoja tikai pārliecību, ka Iršu volejbola spēks ir
vienotībā un cilvēku atsaucībā.
„Paldies” saku Iršu pagasta pārvaldes vadītājai R. Līcītei par
ieinteresētību pasākuma sagatavošanā un norisē, ilggadējiem
Iršu volejbolistiem A. Dambītim,
M. Beloragam, G. Romanovskim
par materiālo atbalstu balvu iegādei, z/s „Zemītes” īpašniecei
I. Hveckovičai par dāvāto konditorejas „grozu”, visiem tiesnešiem (īpaši M. Beloragam, M.
Liepiņlauskim, M. Vilcānam),
L. Zukulei, D. Grelei, L. Slobodskai, I. Nesvatei – par visiem paveiktajiem darbiņiem, klātbūtni,
apzinīgumu un atbildību!
Hallei „Irši” nu jau ir pilni
divi gadi, un volejbols joprojām
vieno mūs! Vēl gada nogalē, 17.
decembrī vīriešiem un 18. decembrī sievietēm, atklātais Kokneses novada čempionāts
– aicinām un gaidām komandas uz tikšanos
Iršos!
Iršu pagasta sporta darba organizators
Dzintars Greļs

Pēc dāvanām uz tūrisma centru
Kaut arī šogad pelēkais rudens negrib un negrib dot vietu
baltajai ziemai un sniegpārslas
bikli slēpjas mākoņos, Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies.
Tas ir laiks, kad pilsētas un ciemi
sāk post svētku egles, kad namu
logos iemirdzas siltas svecīšu
liesmiņas, tas ir laiks, kad nevilšus aizdomājamies, kā savus mīļos iepriecināt Ziemassvētkos.
Tūristu skaits Koknesē strauji sarucis, tomēr tūrisma centrā
valda rosība. Notiek gatavošanās jaunajai, 2012. gada tūrisma
sezonai – tiek apkopoti dati, veidoti jauni
maršruti un piedāvājumi ceļotājiem, sagatavoti materiāli izstādei Balttur 2012.
Šajā gadā Koknesi apmeklējuši 21 402
ceļotāji, kas priecājušies par varenajām
pilsdrupām, stāvajiem Pērses krastiem,
noslēpumaino parku. Vairāk kā 20 000 cilvēku apmeklējuši Likteņdārzu, kas nu arī
kļuvis par vienu no Kokneses atpazīstamības simboliem. Ceļotāji devuši daudz vērtīgu ierosinājumu tālākai attīstībai.
Ļoti labprāt gaidām jaunas idejas e-pastā
turisms@koknese.lv arī no koknesiešiem.
Visu gadu tūrisma centrā var iegādāties
dažādus suvenīrus ar Kokneses simboliku
un bez tās. Vasaras sezonā centrā vienmēr
ir apmeklētāju rosība, bet rudenī jeb „nesezonā” tikai viens otrs kautrīgi ielūkojas cen-

trā, lai uzmestu aci suvenīriem. Tuvojoties
Ziemassvētkiem, aicinām droši vērt tūrisma
centra durvis, jo daudzi, tā sauktie suvenīri,
nebūt nepilda tikai suvenīra lomu. Tie var
kļūt par jaukām dāvanām gan Ziemassvētkos, gan dzimšanas un vārda dienā, gan citos gadījumos.
TIC var iegādāties ādas apstrādes meistares Ineses Kāpiņas darinājumus - modernas
rokassprādzes, naudas makus, interesantus
atslēgu piekariņus ar zodiaka zīmēm, grāmatzīmes, ceļotāja glāzīti-krūzīti, ko var pakārt kaklā, lai nepazūd, jautri ceļojot. Jā, un ir
jau arī ādas uzvalkā lepni ietērptas blašķītes!
Varbūt noder, dodoties eglīti lūkot?
Zinīgām saimniecēm – kadiķa koka
gaļas dēlīši, medus karotes, pannas piederumi.

Saldummīļiem – Skrīveru
saldumi. Dāmām – „Janavu”
saimnieces Antas Kučeres gatavotais ekoloģiskais sejas krēms
„Beāte” un bioloģiskajā saimniecībā audzētas tējas. Siltas un
krāšņas vilnas zeķes un mazas
suvenīrzeķītes, un griķu miega
spilventiņi arī labprāt atradīs
vietu Ziemsvētku vecīša dāvanu maisā. Par prieku mazajiem,
bet varbūt arī lielajiem, šīs sezonas jaunums – puzle no 48
gabaliņiem ar brīnišķīgu pilsdrupu foto!
Bet varbūt izvēlēties disku, kurā apkopoti Latvijas televīzijas 2009. un 2010.
g. ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” video sižeti un dziesmas no koncerta „Mīlestības dziesmas Latvijai” vai
A. Zarāna foto un dzīves atziņu grāmatu
„Ozolzīles”…
Gaumīga un vērtīga dāvana, kurā apvienojas vēsture un mūsdienas, garīgais un
materiālais, ir 2005. g. radītā sudraba 1 lata
monēta „Hanzas pilsēta – Koknese” , kura
starp citu, ir likumīgs maksāšanas līdzeklis
Latvijā.
Iegādātajām dāvanām klāt droši pievienojiet kādu jauku ideju 2012. gada ceļojumiem!
Daiga Dūniņa,
Kokneses tūrisma centrs
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Likteņdārza plāni 2012. gadā
2011. gada 2. decembrī notika Likteņdārza īstenotāja – „Kokneses fonda” – ceturtā šā gada padomes sēde. Padomē darbojas
astoņi Fonda dibinātāju pārstāvji – padomes
priekšsēdētājs Vilis Vītols un padomes locekļi – Guntis Belēvičs, Sandra Kalniete,
Jānis Stradiņš, Marta Vītola, Māra Zālīte un
Kokneses pašvaldība, kuru kopš 2005. gada
pārstāv Māris Reinbergs, un ar 2011. gada 2.
septembra padomes lēmumu – Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, kas
pilda Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka
pienākumus. D. Vingris kā uzņēmējs arī līdz
šim atbalstījis Likteņdārza projekta tapšanu.
Fonda padome sanāk vismaz reizi četros mēnešos un lemj par visiem galvenajiem
konceptuālajiem un projekta tālāku attīstību
saistītajiem jautājumiem. 2. decembra sēdē
tika apskatīts nākamā gada darba un pasākumu plāns Likteņdārzā.
Par 2012. gada aktuālāko darbu ir noteikta
amfiteātra būvniecības turpināšana – t.s. baseina
daļas un pelēko akmeņu krāvuma izbūve. Arī
šogad minēto darbu finansēšanai Fonds ar lūgumu ir vērsies pie AS „Latvijas valsts meži”, kas
ar 60 000 latu kopējo ziedojumu 2009. un 2010.
gadā atbalstīja amfiteātra būvniecību.
Otrais objekts, pie kā nolemts strādāt,
ir Likteņdārza laivu piestātne ar skatu terasi. Šobrīd SIA „Vides projekti”, kas finansē
Daugavas krasta nostiprinājuma projektu šajā
Likteņdārza daļā, ir izsludinājusi konkursu
par krasta nostiprinājuma darbu veikšanu.
Plānots, ka amfiteātra daļas krasta nostiprināšanai sekos arī krasta stiprināšana Likteņdārza meža daļā. Pašai terases būvniecībai Fonds

līdzekļus plāno piesaistīt ar ES un Japānas
vēstniecības ieteiktu fondu palīdzību.
Vēl 2012. gadā plānots izstrādāt un saskaņot autostāvvietas tehnisko projektu,
izveidot Likteņdārza Piemiņas namam nepieciešamo zemes uzbērumu un ar pelēkiem
bruģakmeņiem izlikt ābelīšu alejas ceļu uz
dārza centrālo daļu – amfiteātri. Plānots uzlabot arī esošo infrastruktūru – stāvvietu un
labierīcības.
Īpaša uzmanība nākamajā gadā tiks pievērsta Fonda un Kokneses tūrisma centra
sadarbībai, lai, apvienojot spēkus, Koknesei
piesaistītu arvien vairāk un vairāk apmeklētāju. No 2012. gada 10. līdz 12. februārim Fonds kopā ar Kokneses tūrisma centru
piedalīsies starptautiskajā izstādē „Balttour
2012”.   20. martā Latvijas Nacionālajā operā ir plānots Raimonda Paula un Latvijas Nacionālās operas solistu un orķestra labdarības
koncerts un otrā mākslas darbu izsole Latvijas Nacionālajā operā. 19. maijā paredzēta
oficiāla tūrisma sezonas atklāšana Koknesē.
Augustā gaidāma LTV ceturtā ziedojumu
akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”, savukārt
18. novembrī, tāpat kā iepriekšējos gados,
visi tiks laipni gaidīti pa lāpu ceļu doties uz
Likteņdārza amfiteātri, lai sagaidītu saulrietu.
„Kokneses fonds” ir pateicīgs katram,
kas palīdz tapt Likteņdārzam un cer uz koknesiešu atsaucību un atbalstu arī turpmāk.
Tuvāka informācija – jaunā projekta mājas
lapā - www.liktendarzs.lv
Valda Auziņa,
Likteņdārza īstenotāja –
„Kokneses fonda” Valdes priekšsēdētāja
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Ziemassvētku
tirgus Koknesē
Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Ikviens no mums domā, kā iepriecināt sev
tuvos cilvēkus ar jaukām dāvaniņām un, protams, ko likt Ziemassvētku galdā.
17. decembrī Kokneses novada tirgus
aicina savus novadniekus un novada viesus
uz Ziemassvētku tirdziņu. Omulīgā tirgus atmosfērā, skanot Ziemassvētku dziesmām, ikvienam būs iespēja iegādāties gardumus svētku mielastam vai īpaši sarūpētas dāvanas.
Rosība tirgus laukumā sāksies jau no
plkst. 9.00, bet plkst. 10.15 ar dziesmām
svētku tirdziņu pieskandinās folkloras kopa
„Urgas”. Plkst. 10.30 skanēs Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra apsveikums svētkos.
No plkst. 11.00 - 12.00 tirgus laukumā
īpaši gaidīti būs paši mazākie apmeklētāji, lai
rotaļās un dziesmās svētkus sagaidītu kopā ar
Ziemassvētku vecīti .
Plkst. 12.00 Dejo līdzi!... ja vari... Svētku sveiciens no Kokneses līnijdeju kolektīva
„Vitamīni”.
Kas gan tie par svētkiem bez svētku mielasta? Pēc kārtīgas rosīšanās tirgus laukumā
cienāsimies ar Ziemassvētku zupu, kura sagādāta ar vietējo uzņēmēju atbalstu.
Visas dienas garumā darbosies „brīvais”
mikrofons, pie kura laipni aicināts ikviens –
ar apsveikumiem, dziesmām un dzejoļiem ...
Kā jau brīnumu laikā, tirgus laukumā iespējami dažādi pārsteigumi!
Biedrība „Koknesei”

Apgāds „Zvaigzne ABC” sadarbībā ar
Kokneses Novada Vēstīm piedāvā:
Piedalies konkursā un laimē!
Aizkraukles pilsētā jau ceturto mēnesi ir atvērta jauna grāmatnīca – Apgāda
„Zvaigzne ABC” viena no 32 grāmatnīcām
Latvijā.
Grāmatnīcā ir iespēja iegādāties apgādā
„Zvaigzne ABC” izdotās mācību grāmatas,
izziņas literatūru, bērnu literatūru un daiļliteratūru, kā arī citu izdevniecību izdotās
grāmatas, dažādas kancelejas preces un suvenīrus.
Tā kā tuvojas Ziemassvētki, grāmatnīcā
jebkurš var ļauties domu lidojumam un atrast
jauku pārsteigumu vai dāvanu svētkos, atbilstoši savām iespējām, maciņa biezumam un
gaumei. Šeit varēsiet iegādāties arī visu nepieciešamo dāvanu iesaiņošanai.
Nākamā gada „Astroloģiskais kalendārs” jums ļaus ieskatīties nākotnē, spēles visai ģimenei dos iespēju pavadīt laiku
kopā, bet grāmatas būs ilgajiem ziemas vakariem labs laika kavēklis vai lasāmviela

kopā ar bērniem.
No 1. līdz 31. decembrim „Zvaigzne
ABC” veikalos, tai skaitā arī Zvaigznes grāmatnīcā Aizkrauklē, sāksies jauna akcija –
„Tālredzīgiem un taupīgiem Ziemassvētku
vecīšiem iekārojamas dāvanas par izdevīgām
cenām”.
Lieliska dāvana svētkos var būt grāmata
„Ziemassvētku laikā. No Adventa līdz Zvaigznes dienai”. Šo jauko grāmatu variet iegūt
savā īpašumā, atbildot uz sekojošiem jautājumiem.
Konkursa jautājumi:
1. Kurā datumā tika atvērta Apgāda
„Zvaigzne ABC” grāmatnīca Aizkrauklē?
2. Cik koku šajā sezonā iestādīja Likteņdārzā? Atbildi atradīsiet, ja vērīgi lasīsiet šo
avīzes numuru!
Pareizās atbildes jāiesūta līdz 20. decem-

brim (norādot vārdu, uzvārdu un tālr. nr.) uz
e-pasta adresi: sarmite.rode@koknese.lv vai
pa pastu, ar norādi, Kokneses Novada Vēstis,
Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113. Balva
tiks izlozēta 21. decembrī, ar uzvarētāju sazinoties pa norādīto tālruņa numuru.
Dāvāt mīlestību un saņemt to – ko gan
mēs vairāk varam vēlēties?
Priecīgus Ziemassvētkus! Mīlestības bagātu Jauno gadu!
Zvaigznes grāmatnīca, Aizkraukle, Spīdolas iela 16-51. Tālrunis: 65120310

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

pasākumi kokneses novadā
Datums, laiks Pasākums

Norises vieta

01.12.2011. – Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra izstāde „Starp
01.02.2012.
Rudeni un Ziemu”. Darbi tušas, sloksnīšu un aplikācijas
tehnikās.

Kokneses
pagasta bibliotēkā

16. decembrī
plkst. 19.00

Pašdarbības kolektīvu koncerts „Lai Ziemassvētki ciemos
brauc!” un pašdarbnieku balle.
Koncerta laikā tiks atbalstīta labdarības akcija „Eņģeļi pār
Latviju”. Ikviens ir gaidīts ar savu ziedojumu.

Kokneses
kultūras namā

17. decembrī

Kokneses novada tirgus aicina savus novadniekus un
novada viesus uz Ziemassvētku tirdziņu. Omulīgā tirgus
atmosfērā, skanot Ziemassvētku dziesmām, ikvienam būs
iespēja iegādāties gardumus svētku mielastam vai īpaši
sarūpētas dāvanas.

Kokneses Zaļā
tirgus laukumā

17. decembrī
plkst. 12.00

Ziemassvētku pasākums Bebru pagasta pensionāriem.

Bebri, Bebru
pamatskolā

17. decembrī
plkst. 20.00

Balle kopā ar grupu „Bruģis” no Madonas. Biļetes
iegādāties un galdiņus rezervēt Iršu pagasta pārvaldē pie
kultūras pasākumu organizatores līdz 15. decembrim.
Biļetes cena: Ls 2,50.

Iršu klubā.
T. uzziņām
65163673.

21. decembrī
plkst. 11.30

Ziemassvētku sagaidīšana kopā ar Ziemassvētku vecīti –
pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu.

Bebri, PII
„Bitīte” zālē

21. decembrī
plkst. 19.00

Bebru pagasta vokālā ansambļa „Bitītes” koncerts
„Ceļā uz Gaismu”.

Bebri, PII
„Bitīte” zālē

22. decembrī
plkst. 19.00

Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā „Atkal kopā!”
Ieejas maksa: Ls 3.-, pensionāriem un skolēniem Ls 2.Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses
kultūras namā

1. janvārī
plkst. 01.00

Jaungada balle. Spēlē: grupa „Titāniks”.
Ieeja: Ls 2,50. Galdiņu rezervēšna pa t. 26574538.
Biļešu iepriekšpārdošana.

Kokneses
kultūras namā

1. janvārī
plkst. 01.00

Jaungada balle. Spēlē grupa „Uz jauno krastu”.
Ieeja: Ls 2.

Bebru internātvidusskolas
zālē

19. janvārī
plkst. 14.00

Piedzīvojumiem bagāta izrāde bērniem
„Tāltālā meža varonis”.
Ieejas maksa: Ls 2,-.
Biļešu iepriekšpārdošana ar 12. decembri.

Kokneses
kultūras namā

20. janvārī
plkst. 19.00

Jaunā Riču ģimenes koncertprogramma „Riču kāzas”.
Ieejas maksa: Ls 3,00 un Ls 4,00.
Biļešu iepriekšpārdošana ar 15. decembri.

Kokneses
kultūras namā

11. februārī
plkst. 12.00

Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā
„Rokasspiediena attālumā”.
Ieejas biļetes no 3,00 - 5,00 Ls. Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras nama un Biļešu paradīzes kasēs.

Kokneses
kultūras namā

Gads tuvojas noslēgumam, kad gribas
padarīt iesākto, lai jaunajā gadā varētu pievērsties jauniem darbiem un nevajadzētu cilāt
vecas lietas. Arī es pēc publikācijas laikrakstā
„Staburags” 2011. gada 4. oktobrī, kurā bija
rakstīts par konfliktu starp mani un Mācītājmuižas nomnieku, gribu atgādināt, ka Ziemassvētki ir mīlestības un piedošanas svētki.
Šajā naktī cauri pasaules trokšņiem un cilvēku ienaidu atskan varenā Radītāja balss: „Tev
šodien Pestītājs dzimis.” Arī priekš tevis…
Valdis Baltruks, mācītājs
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Nr. 24 (301) 2011. gada 16. decembris

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts,
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Liesmu Martinsoni mūžībā pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome

Izsole
Kokneses novada dome pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
3260 014 0122 Dzirnavu ielā 14c (Čiekurkalte) Kokneses pagastā, Kokneses novadā, – kas sastāv no divām nedzīvojamām
ēkām un zemesgabalu 0,1682 ha Kokneses ciemata teritorijā un Pērses upes
krastā.
Objekta izsoles sākumcena Ls 3500,- (trīs
tūkstoši pieci simti latu).
Maksāšanas kārtība 100% latos jāsamaksā: divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola
parakstīšanas.
Izsole notiks 2012. gada 8. februārī plkst.
11 Kokneses novada domes telpās Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā. Pretendentu pieteikšanās tiek reģistrēta
līdz 2012. gada 8. februāra plkst.10.00 domes ēkas 3. kabinetā.
Pretendentiem līdz 2012. gada 8. februāra
plkst.10.00 jāiemaksā drošības nauda 10%
no izsoles sākumcenas, t.i., Ls 350 (trīs simti
piecdesmit latus) un reģistrācijas maksa Ls
20 (divdesmit lati) par ko apliecinoši dokumenti jāiesniedz pie pieteikuma par piedalīšanos izsolē.
Drošības un reģistrācijas nauda ir iemaksājama Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr. LV 90000043494, AS SEB
Banka UNLALV2X, kontā LV22UNLA
0035900130701.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kokneses novada domē, 3. kabinetā, un objektu apskatīt var pēc iepriekšējas saskaņošanas pa tālruni 65133634.

Ziņas no Kokneses novada
Dzimtsarakstu nodaļas
2011. gada novembra mēnesī:
Reģistrēta 1 laulība;
Reģistrēti 5 jaundzimušie.
Aizkrīt man zemes vārti,
Pazūd zemes atslēdziņa.
Nu es iešu tai ciemā,
Kur mūžam nepārnākšu.
(Latv. t. dz.)
Mūžībā pavadīti:
Jānis Razumņiks (1941. g.);
Veronika Kārkliniece (1915. g.);
Liesma Martinsone (1924. g.);
Aivars Krievs (1961. g.);
Pēteris Rudzišs (1934. g.).
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