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Novada
VēstisKOKNESE  bEbrI  IrŠI

kokneses
Gada vistumšākajā laikā svinēsim Latvijas gaišākos svētkus!

Esiet sveicināti Latvijas brīvības 
svētku mēnesī! Laikā, kad pelē-
ka zeme un debesis, trīs mūžīgas 
zvaigznes gaismu Latvijai dedz. 
Gada vistumšākajā laikā, bet zem 
saules zīmes ir dzimusi mūsu 
valsts. Ja mēs katrs spētu uzrakstīt 
stāstu par savu dzimtu, tas būtu 
stāsts arī par mūsu valsti. No vie-
na dzīvesstāsta veidojas valsts lik-
tenis. Ikviens no mums ir Latvija. 
Apzināsimies, ka mums nav nekā 
lielāka un svētāka par tēvu zemi, 
par kuru pirms simts gadiem kri-
ta mūsu Brīvības cīnītāji. „Tauta 
dzīvo savos varoņos,” šie Kārļa Sk-
albes vārdi skan kā viņu mūžīgās 
slavas apliecinājums.

Ar piesprausto sarkanbaltsar-
kano lentīti pie apģērba, ar iedegtu 
svecīti Lāčplēša dienā, ar sajūtu, ka 
Latvija ir mums katram sirdī, sa-
gaidīsim un svinēsim mūsu valsts 
dzimšanas dienu. 

Mēs dzīvojam vietā, kurā ir 
radīta un top mūsu tautas kopīgā 
dāvana Latvijas valstij. Kokne-
ses novada domes oktobra sēdē 
deputātus ar paveikto Likteņdār-
zā iepazīstināja Kokneses fonda 
padomes priekšsēdētāja, Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra Kal-
niete. Priecājamies, ka šajā svētku 
numurā mums ir intervija ar Kal-
nietes kundzi un apliecinām cieņu 
viņas ieguldījumam mūsu valsts 
neatkarības atgūšanā.

Pašvaldības izdevuma lappusēs 
stāstām par aktualitātēm novada 
domē, notikumiem kultūras, iz-
glītības un sporta dzīvē. Arī par 
diviem draugiem Jāni Mārtinsonu 
un Pāvilu Karpu, kuri ar lielu paš-
aizliedzību darbojas organizācijas 
„Daugavas Vanagi Latvijā” Kok-
neses nodaļā un rūpējas par Lā-
čplēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa 
Filipsona atdusas vietu un mūžībā 
aizsauktajiem nodaļas biedriem. 

Koknese ir vieta, kur atrast savu 
laimes vērdiņu un ar savu darbu 
izkalt veiksmi nākotnei tā, kā to 
dara jaunais uzņēmējs Nauris No-
reiks. Arī par viņa biznesa idejas 
īstenojumu lasiet šajā numurā.

Svinam Latvijas svētkus un vē-
lam savai zemei Saules mūžu!

Sarmīte Rode

Ik gadu 11. novembrī Latvija ie-
mirdzas sveču liesmiņās. Arī tikko 
aizvadītajā Lāčplēša dienā sveču 
liesmiņas aiznesa gaišu sveicie-
nu mūžībā mūsu varonīgajiem 
brīvības cīnītājiem, kuri pirms 
100 gadiem nosargāja nesen dzi-
mušo Latvijas valsti un uzveica 
Bermonta karaspēku. 

Sarmīte Rode 
Anitas Šmites foto 

Kokneses novadā ar atceres pasāku-
miem godināja tēvzemes aizstāvjus un 
ikvienā sveces liesmiņā kvēloja mazs pa-
teicības apliecinājums viņu nemirstībai. 
Kokneses novada kapsētās apbedīti 11 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, kuriem 
augstais valsts apbalvojums par nopel-
niem Latvijas labā piešķirts 1921. gadā. 

Organizācijas "Daugavas Vanagi Lat-
vijā" Kokneses nodaļas biedriem par 
tradīciju kļuvis 11. novembrī pulcēties 
Baznīcas kapos, iededzot svecītes Lā-
čplēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa Filip-
sona atdusas vietā. Tāpat kā citus gadus 
kopā ar nodaļas biedriem arī šajā dienā 
mazā piemiņas brīdī bija Kokneses no-
vada domes priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris. 

Jānis Mārtinsons, "Daugava Vana-
gi Latvijā" Kokneses nodaļas vadītājs, 
atgādināja Jāņa Filipsona varoņgaitas, 
bet domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 
aicināja padomāt, ko šodienas Latvijai 
gribēt sacīt tie, kuri par to atdeva visdār-
gāko – savu dzīvību. 

Kokneses luterāņu baznīcā Lāčplēša 
dienai veltītais dievkalpojums iesākās 
ar senioru jauktā kora "Alaine" un Kok-
neses Mūzikas skolas kora dziesmām, 
kas siltajā dievnamā, kur goda vietā bija 

Latvijas valsts karogs, radīja svinīgu pa-
cilātības sajūtu. 

"Latvijas tautai nav divu svarīgā-
ku datumu kā 18. novembris un 11. 
novembris, kas apliecina mūsu valsts 
brīvību un neatkarību," svētrunā sacīja 
mācītājs Valdis Baltruks. Saviļņojošs 
bija brīdis, kad mācītājs aicināja vieno-
ties lūgšanā par mūsu brīvības cīnītāju 
dvēselēm mūžībā un tika iedegtas sveces 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kuri 
atdusas Kokneses novada kapsētās. 

No dievnama likteņupes krastā Lā-
čplēša dienas svinētāji ar degošām lā-
pām un gaismeklīšiem devās uz Kok-
neses viduslaiku pilsdrupām. Tā bija 
varena gaismas straume, kas mierīgajā 
rudens vakarā plūda uz mūsu senču 
varonības vietu. Daudziem koknesie-
šiem tā ir gadiem ilga tradīcija – kopā ar 
savējiem Lāčplēša dienas vakarā doties 
lāpu gājienā un sajust vārdos neizsakā-
mo kopības sajūtu, ka mēs katrs esam 
daļiņa no gaismas straumes, daļiņa no 
Latvijas. Vienmēr prieks redzēt kā kopā 
ar vecākiem un vecvecākiem gājienā 
soļo pavisam mazi ķipari – vismazākie 
gaismas stariņi. 

Ar lāpām un gaismas lukturīšiem 
izgaismotās Kokneses pilsdrupas šajā 
vakarā šķita kā mirdzoša gaismas sali-
ņa. Nācējus jau iztālēm ar patriotiskām 
dziesmām sagaidīja folkloras kopas "Ur-
gas" dziedātāji, bet visiem kopā gaiši un 
svinīgi Daugavas krastā skanēja tautas 
lūgšana "Dievs, svētī Latviju!"

Godinot brīvības cienītāju piemi-
ņu un, domājot par Latvijas nākotni, 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris Daugavas viļņiem atdeva 
vainagu, kurā ievītie ziedi simbolizēja 
sarkanbaltsarkanā karoga krāsas – lat-
viešu tautas gara spēku un varonību. 

Lāčplēša dienā piemin tautas 
varonību un gara spēku

Kokneses novada Apbalvojumu 
piešķiršanas komisija 2019. gada 
8.novembrī (protokols Nr.1) nolēma 
piešķirt Kokneses novada apbalvoju-
mus: 

 * apbalvojumu "Kokneses novada 
Goda pilsonis": 

Kokneses novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājas vietniecei Silvijai Vēzei;

sabiedriskajai darbiniecei un pen-
sionētajai skolotājai Mārai Citko 

* apbalvojumu "Gada koknesietis 
2019":

uzņēmējam Dzintaram Višķeram 
* apbalvojumu "Gada bebrēnietis 

2019":
Vecbebru tehnikuma kompleksa 

vadītājai Austrai Midegai
*  apbalvojumu "Gada iršēnietis 

2019":
rakstniecei un Bebru pamatskolas 

skolotājai Lindai Šmitei 
* apbalvojumu "Goda Raksts":
Kokneses pamatskolas - attīstības 

centra skolotājai Veltai Zariņai
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 

skolotājai Ingunai Kalniņai
  Svinīgais valsts svētku pasākums, 

kurā tiks pasniegti apbalvojumi, notiks 
2019. gada 16. novembrī plkst. 12:00 
Kokneses kultūras namā.

Valsts svētku 
pasākumā sveiks 
Kokneses novada 
apbalvojumu 
saņēmējus

Nav citas laimes zem šīs saules
kā savai sētai piederīgam būt,
kur katra smilga un bite sila 
ziedos 
tevi kā savējo gaida un jūt.
/Maija Stepēna/

Ar lepnumu atminēsimies 
mūsu tautas varonīgo 
pagātni, ar savu darbu 

darīsim labāku mūsu valsts 
šodienu un vēlēsim Saules 

mūžu Latvijai!
Sveicu Kokneses novada 

iedzīvotājus Latvijas valsts 
dzimšanas dienā!

Kokneses novada  
domes vārdā priekšsēdētājs 

Dainis Vingris

Folkloras kopas „Urgas” dziesmotais sveiciens.

Gaismas lokā.
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2019.gada 30. oktobrī  Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai  informāciju  

par nodibinājuma “Kokneses Fonds”  
sadarbību ar Kokneses novada pašvaldī-
bu jautājumos, kas saistīti ar Likteņdār-
za  apsaimniekošanu un attīstību.

2. Pieņemt zināšanai Ģimenes atbal-
sta centra “Dzeguzīte” direktores Ga-
ļinas Kraukles  sagatavoto informāciju 
par ģimenes atbalsta centra “Dzeguzī-
te“ darbu (informācija mājaslapā www.
koknese.lv.)

3.1. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada Sociālā dienesta vadītājas Baibas 
Tālmanes sagatavoto informāciju par 
Sociālā dienesta darbu (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv.)

3.2. Pieņemt zināšanai Ģimenes at-
balsta dienas centra vadītājas Ievas Ūtē-
nas sagatavoto informāciju par Ģimenes 
atbalsta dienas centra darbu (informāci-
ja mājaslapā www.koknese.lv.)

4. Pieņemt zināšanai Kokneses no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētājas Gintas 
Donikas sagatavoto informāciju par 
Kokneses novada bāriņtiesas darbu (in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv.)

5. Pieņemt zināšanai informāciju par 
sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 
2019.gada trīs ceturkšņos (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv.)

6.1. Pieņemt zināšanai informāciju  
par dienestu gatavību  ziemas dienesta 
darbu uzsākšanai Kokneses pagastā,  
Bebru pagastā un  Iršu pagastā.

6.2.  Noteikt, ka ziemas dienests dar-
bu uzsāk ar 2019.gada 1.novembri un  
darbu pabeidz ar 2020.gada 31.martu.

6.3. Apstiprināt autoceļu vai to pos-
mu un ielu uzturēšanas klases sarakstu 
2019./2020.gada ziemas periodam ( no 
01.11. līdz 31.03.) Kokneses novadā (in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv.)

7.1. Pieņemt zināšanai informāciju  
par  pašvaldības aģentūras “Kokneses 
Sporta centrs“ darbu (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv.)

7.2. Pašvaldības aģentūras  “Kokneses 
sporta centrs” darbu novērtēt ar atzīmi 
– ļoti labi.

8. Pieņemt zināšanai  informāciju par 
p/a “Kokneses Sporta centrs” finansiālo 
darbību 2019.gada trīs ceturkšņos (in-
formācija mājaslapā www.koknese.lv.)

9. Apstiprināt iekšējos noteikumus 
Nr.1 „Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las nolikums” (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv.)

10. Apstiprināt Kokneses novada 
Kokneses pagasta bibliotēkas nolikumu 
jaunā redakcijā (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv.)

11. Apstiprināt Grozījumus ar Kok-
neses novada domes 2009.gada 30.sep-
tembra lēmumu Nr.7. (protokols Nr.6) 
apstiprinātajā “PIRMSKOLAS IZGLĪ-
TĪBAS IESTĀDES “BITĪTE” NOLI-
KUMĀ” (informācija mājaslapā www.
koknese.lv.)

12. Apstiprināt Kokneses novada Iršu 
pagasta bibliotēkas nolikumu (informā-
cija mājaslapā www.koknese.lv.)

13. Apstiprināt Grozījumus ar Kok-
neses novada domes 2009. gada 15. jū-
lija lēmumu Nr. 6.3. (protokols Nr.11) 
apstiprinātajā “Kokneses novada Iršu 
pagasta pārvaldes nolikumā” (informā-
cija mājaslapā www.koknese.lv.)

14.1. Piedalīties ES struktūrfondu 
projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 īstenošanā un nos-
lēgt sadarbības līgumu starp Kokneses 
novada domi un  projekta “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 īs-
tenotājiem.

14.2. Par projekta kontaktpersonu 
Kokneses novada domē noteikt izglītī-
bas darba speciālisti Inesi Saulīti. 

15. Pašvaldības 2020.gada budžetā ie-
plānot 200,00 euro ( divi simti euro), lai 
finansiāli atbalstītu  portāla Fizmix.lv  

izsludinātā konkursa  dalībniekus no 
Kokneses  novada izglītības iestādēm.

16.1. Apstiprināt pakalpojumu iz-
maksu zāles/lapu savācējam Peruzzo 
Turbo 400    27,79 euro/stundā (ar PVN 
21%).

16.2. Noteikt, ka šo pakalpojumu var 
izmantot tikai pašvaldības iestādes Kok-
neses pagastā,  t.s. SIA “Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” , p/a “Kokneses 
Sporta centrs”.

17. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.7/2019 
"Par decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Kokneses novada administratīvajā teri-
torijā” ar precizējumiem 30.5. punktā, 
3.pielikumā,  svītrojot 30.6. punktu un  
32.punktā naudas sodu izsakot naudas 
soda vienībās (informācija mājas lapā 
www.koknese.lv.)

18.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu  nekustamo īpašumu  ar ka-
dastra Nr. 32600140224  Vērenes ielā 14, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses 
novada, zemes gabalu  1706 m2 platībā  
ar zemes lietošanas mērķi -  individuālo 
dzīvojamo māju apbūve– kods 0601;

18.2. Noteikt, nekustamā īpašuma  ar 
kadastra Nr. 32600140224  Vērenes ielā 
14, Koknesē, pārdošanas izsoles sākum-
cenu 7450,00 euro (septiņi tūkstoši četri 
simti piecdesmit euro 00 centi).

18.3. Noteikt, ka izsolei var reģistrē-
ties līdz 2019.gada 6.decembra plkst. 
10.00. Izsole notiks 2019. gada 10. de-
cembrī plkst. 10.00, Kokneses novada 
domes administrācijas ēkas 1. stāva 
1.telpā (apspriežu zālē) Melioratoru ielā 
1, Koknesē, Kokneses pagasta, Kokneses 
novadā. 

19. No budžeta līdzekļiem, papildus 
budžetā ieplānotajiem līdzekļiem pie-
šķirt 37 996,26 euro ( trīsdesmit  septiņi 
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši 

euro 26 centi),  jauna ielas apgaismoju-
ma izbūvei 1905.gada  ielas posmā no 
dzelzceļa pārbrauktuves  līdz  mājām 
“Spīdolas” Koknesē, Kokneses pagastā .

20.1. Pārdot rakstiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošo nekustamo meža īpašumu ar 
kadastra Nr. 3246 001 0046 ar nosauku-
mu „Lokmanes mežs” un kadastra Nr. 
3246 001 0047 ar nosaukumu ”Šķibes 
mežs” Bebru pagastā, Kokneses novadā, 
meža cirsmu izstrādi,  saskaņā ar saraks-
tu izsoles noteikumos. 

20.2. Noteikt cirsmu izsoles kopējo 
noteikto sākumcenu 58 300 euro (piec-
desmit astoņi  tūkstoši trīs simti euro).

21.1. Apstiprināt amatu sarakstu un 
darba algas ģimenes  atbalsta centrā 
“Dzeguzīte” no 2019.gada 1.novembra. 

21.2. Noteikt sociālās aprūpes pakal-
pojuma maksu Ģimenes atbalsta centrā 
„Dzeguzīte” no 2019.gada 1.novembra:  

21.2.1. Pieaugušo sociālās aprūpes 
nodaļā 580.00 euro (pieci simti astoņ-
desmit euro) mēnesī;

21.2.2. Atbalsta nodaļā ģimenēm ar 
bērniem 44.00 euro (četrdesmit četri 
euro) diennaktī.  

21.3.Atbildīga par lēmuma izpildi 
ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” di-
rektore Gaļina Kraukle.

22. Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.8/2019” Grozījumi Kokneses novada 
domes 2010.gada 29. septembra   saisto-
šajos noteikumos Nr. 19  “Kokneses no-
vada sabiedriskās kārtības noteikumi” 
(informācija mājaslapā www.koknese.
lv.)

23. Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.9/2019 ”Grozījumi Kokneses novada 
domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 10 “Par kapsētu uztu-
rēšanu un lietošanu Kokneses novadā” 
(informācija mājaslapā www.koknese.
lv.)

24. Pieņemt saistošos noteikumus 

Nr.10/2019 ”Grozījumi Kokneses no-
vada domes 2010.gada 29. septembra   
saistošajos noteikumos Nr. 19  “Kok-
neses novada sabiedriskās kārtības no-
teikumi” (informācija mājaslapā www.
koknese.lv.)

25. Pieņemt Kokneses novada do-
mes saistošos noteikumus Nr. 11/2019 
“Grozījumi Kokneses novada domes 
2017.gada 29.novembra saistošajos no-
teikumos Nr.15/2017 “Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas un lietošanas kārtību Kokneses  
novadā “ (informācija mājaslapā www.
koknese.lv.)

26. Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.12/2019 ”Grozījumi Kokneses no-
vada domes 2013.gada 27.marta sais-
tošajos noteikumos Nr. 5 „Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
Kokneses novada administratīvajā te-
ritorijā” (informācija mājas lapā www.
koknese.lv.)

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2019.gada 27.novembrī  
plkst.14.00 Kokneses novada domē, Me-
lioratoru ielā Nr.1, Koknesē, Kokneses 
pagastā un tajā tiks izskatīti šādi pamat-
jautājumi:

1.Par Kokneses apvienotās pašvaldību 
būvvaldes darbu

2.Par pašvaldību finansējumu  būv-
valdes uzturēšanai

3.Par pārskata “Ikgadējais pārskats 
par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas  2013.-2037.gadam un at-
tīstības  programmas 2013.-2019.gadam 
īstenošanu 2018. gadā” apstiprināšanu

4.Par Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļas  darbu

5.Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu 
un pašvaldības arhīvu

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz. Krišāne

Papildināts materiāltehniskais 
aprīkojums zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem

Kokneses novada dome papil-
dinājusi materiāltehnisko aprī-
kojumu ar vienu tālskati Fomei 
Leader 8x56, piecām novērošanas 
kameras Minox DTC 550 un ter-
mokameru Pulsar Helion XQ50F 
projekta “Materiāltehniskā aprī-
kojuma iegāde zivju resursu aiz-
sardzības pasākumiem Kokneses 
novada ūdenstilpnēs” rezultātā, 
kas īstenots 2019.gada otrās kār-
tas Zivju fonda pasākuma “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai pašval-
dības, kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība (izņemot at-

tiecīgās institūcijas kārtējos izde-
vumus)” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt ziv-
ju resursu aizsardzības pasākumu 
efektivitātes uzlabošanu Kokneses 
novada ūdenstilpnēs, lai nodrošinā-
tu zivju resursu ilgtspējīgu izman-
tošanu. Kopējās projekta izmaksas 
ir 3764,00 euro, t.sk., piešķirtais 
Zivju fonda finansējums ir 3545,00 
euro un Kokneses novada domes 
līdzfinansējums 219,00 euro.

Ar Valsts Zivju fonda finansētā 
projekta palīdzību Kokneses no-
vadā tiks risinātas pašvaldības te-
ritorijā esošo ūdenstilpņu un tai 
pieguļošo teritoriju apsaimniekoša-
nas problēmas, kā arī uzlaboti mak-
šķernieku kontroles mehānismi, lai 
aizsargātu zivju resursus un nodro-
šinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Rusiņa,

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas projektu vadītāja

Kokneses novada dome pārdod 
mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai 
piederošo zemes gabalu ar  kadastra 
Nr. 3260 014 0224 platība 1706 m2 
(lietošanas mērķis individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve –kods 0601) Vēre-
nes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagas-
tā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma 
cena 7  450 euro  (septiņi tūkstoši 
četri simti piecdesmit euro). Lai pie-
dalītos Objekta izsolē līdz 2019.gada 
6.decembra plkst. 10.00 ir jāiesniedz 
rakstisku pieteikumu un dokumentus 

par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  
drošības naudas  745 euro nomak-
su. Objekta izsole notiks 2019.gada 
10.decembrī plkst. 10.00 Kokneses 
novada domes ēkā  Melioratoru ielā 
1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties 
Kokneses novada domes 13. kabinetā 
vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Kok-
nesē un internetā pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv Objekta apskati 
iepriekš saskaņot ar  nekustamo īpa-
šumu speciālisti pa tālruni 65133634. 

Pārdod apbūves zemes gabalu 
Koknesē

Meža cirsmu izsole
Kokneses novada dome pārdod 

rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, 
saskaņā ar sarakstiem izsoles notei-
kumos, tai piederošās Kokneses no-
vada Bebru pagastā  mežu cirsmas 
“Lokmanes mežs” un “Šķibes mežs” 
ar izsoles sākuma cenu 58 300 euro. 
Izsole notiks 2019.gada 27.no-
vembrī plkst.10.00 Kokneses no-
vada domes administrācijas ēkas 
Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stā-
va mazajā zālē. Pieteikums izsolei 
jāiesniedz līdz 2019.gada 26.no-
vembra plkst.10.00, pievienojot 
maksājumu dokumentus par dalī-
bas maksu 50,00 euro un nodroši-
nājuma summu  5 830 euro norādot 
mērķi “Bebru pagasta  meža cirsmu 

izsole Kokneses novadā.” Dalības 
un nodrošinājuma maksas ieskai-
tāmas Kokneses novada domes, 
reģistrācijas Nr. LV90000043494, 
AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā 
LV22UNLA0035900130701 norā-
dot minēto mērķi. Pieteikumi un 
dokumenti iesniedzami un adresēti 
Kokneses novada domes izsoles ko-
misijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē 
, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-
5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabi-
netā vai kancelejā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties internetā  pašvaldības mājas-
lapā www.koknese.lv . 

Informācija 
ģimenes 
ārsta Ziedoņa 
Mauliņa 
pacientiem

No 7. novembra līdz 25. novem-
brim ģimenes ārstam Ziedonim 
Mauliņam atvaļinājums.

Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 

2019. gada oktobrī:
  
• reģistrētas 2 laulības

• reģistrēti 3 
jaundzimušie: mikus, 
renārs, elīza
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19. oktobrī Kokneses viduslaiku 
pilsdrupās notika Veļu vakars. Pasā-
kuma sākums norisinājās pie Pērses 
ūdenskrituma atveida, kur apmeklē-
tājus priecēja folkloras kopas “Urgas” 
veikums un Kokneses novada domes 
priekšsēdētāja Daiņa Vingra svinīgā 
uzruna, kuras noslēgumā apmeklētāji 
devās klusā svecīšu gaismas gājienā ar 
lukturiem uz Kokneses viduslaiku pils-
drupām.

Pilsdrupās apmeklētājus priecēja ne 
tikai brīnišķīgā folkloras kopa “Urgas” ar 
savu klātbūtni, bet arī dažādi viesi gan no 
Latvijas, gan Lietuvas. Veļu vakarā pie-
dalījās Kokneses novada domes, Jelgavas 
novada domes, Rokišķu Reģionālā mu-
zeja un Pakruojis rajona pašvaldības pār-
stāvji, kuriem līdzi bija devušās folkloras 
kopas. Savus priekšnesumus sniedza Jel-
gavas novada folkloras kopa “Zemgaļi” 
no Līvbērzes pagasta, pasākumu bagāti-
nāja arī Ogres novada folkloras kopa “Ar-
tava” ar savām balsīm, kā arī tika ienestas 
lietuviešu vēsmas ar Rokišķu reģiona fol-
kloras kopas “Gastauta” un folkloras ko-
pas no Pakrojas reģiona pārdomātajiem 
priekšnesumiem, kas lieliski papildināja 
pasākuma gaitu.

Veļu vakarā ap-
meklētāji gan dzie-
dāja, gan piedalījās 
dažās rotaļās, gan vē-
roja Veļu ugunskura 
degšanu un ziedoša-
nas rituālu, kura laikā 
ugunskurā tika ielik-
tas veltes, ko novēlētu 
paši sev ar papildino-
šu “Urgu” dziedāju-
mu. Turpinājumā no laivu piestātnes tika 
palaists arī neliels, aizdegts plostiņš, kas 
aizpeldēja Pērses upes plašumos ar gaišu 
liesmu. Tālāk dodoties atpakaļ uz pils-
drupām tika stāstīta teika un turpinājās 
sadziedāšanās. Pasākuma viesiem tika 
sniegta iespēja apmeklēt Moku kambari.

Noslēgumā notika cienasts ar kro-
dziņa “Rūdolfs” sagatavoto gardo putru, 
pīrādziņiem, siltu tēju un arī apmeklētāju 
atnestajiem labumiem – pupām, zirņiem 
u.c. Bija pieejama arī kafija. Neierasti ok-
tobrim laiks bija ļoti vēlīgs - nepūta ne 
vējš, ne spirdzināja lietus, vakars bija ļoti 
silts.

Liels paldies visiem pasākuma ap-
meklētājiem, projekta partneriem un 
folkloras kopām, jo īpaši sirsnīgs paldies 
folkloras kopai “Urgas”!

Pasākums tika rīkots Interreg V-A 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas  2014.-2020.gadam gadam 
projekta Nr. LLI-313 „Aizraujošs ceļo-
jums muižu parkos četros gadalaikos” 
/ “4SeasonsParks” ietvaros. Projekta 
mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu 
ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmek-
lētājiem.

Projekta kopējās izmaksas - 692 
246,78 euro, t.sk., ERAF finansējums 
– 588 409,75 euro. Kokneses novada 
domes projekta budžets - 103 844,79 
euro. Īstenošanas ilgums:  01.03.2018.-
29.02.2020.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild 
Kokneses novada dome un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Sa-
vienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Rusiņa,

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas projektu vadītāja

25.oktobrī Koknesē notika LPS 
organizētā diskusija "Tūrisma 
produkts un tā attīstība reģio-
nos", kurā piedalījās gan nozares 
politikas veidotāji, gan pašvaldī-
bu tūrisma speciālisti un vietējie 
uzņēmēji. Sanāksmi atklāja Kok-
neses novada domes priekšsēdē-
tājs Dainis Vingris, Konkurences 
padomes priekšsēdētāja Skaidrī-
te Ābrama un Saeimas deputāts, 
Tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komi-
sijas vadītājs Jānis Vitenbergs. 
 
Andra Feldmane, 
LPS padomniece uzņēmējdarbī-
bas jautājumos, 
Gunta Klismeta, 
LPS Komunikācijas nodaļas re-
daktore 
Foto no Kokneses tūrisma infor-
mācijas centra arhīva

Vispirms sanāksmes dalībnieki gan 
praktiski, gan teorētiski iepazinās ar 
Kokneses tūrisma informācijas centra 
(TIC) iespējām un izaicinājumiem un 
pašvaldības paveikto tūrisma attīstībā 

novadā, ar ko iepazīstināja Kokneses 
novada pašvaldības Tūrisma un sabied-
risko attiecību nodaļas vadītāja Anita 
Šmite un vietniece Lauma Āre. Viņas ar 
lepnumu atzīmēja, ka tūristu iecienītā-
kās vietas novadā ir Likteņdārzs (šogad 
apmēram 51 000 apmeklētāju), Kokne-
ses pilsdrupas (25 000 apmeklētāju) un 
TIC (ap 5000 apmeklētāju). 

Tūrisms ir viena no pašvaldības prio-
ritāri atbalstāmajām nozarēm, un par 
to liecina arī atbilstīgs ieguldījums un 
TIC izveide Kokneses centrā. Tūrisma 
informācijas centrs veidots kā atbalsts 
novada uzņēmējiem, un šeit notiek gan 
uzņēmēju tikšanās un viedokļu apmai-
ņa, gan apmācības, semināri un izglīto-
jošas darbnīcas. Centrā, protams, tiek 
popularizētas arī novada ievērojamākās 
vietas un interesantākie objekti, kā arī 
vietējie ražojumi un produkcija stendā 
"Ražots Koknesē" un notiek dažādi pa-
sākumi un daudzveidīgas aktivitātes. 

Pašvaldības lomu tūrisma attīstībā un 
normatīvo regulējumu raksturoja Tu-
kuma TIC vadītāja Ingrīda Smuškova, 
kura ir arī Latvijas Tūrisma informācijas 
organizāciju asociācijas "LATTŪRIN-

FO" Valdes priekšsēdētāja. Viņa uzskai-
tīja galvenos likumus un noteikumus, 
pēc kuriem strādā tūrisma speciālisti, 
minēja tūrisma informācijas sniedzēju 
galvenos darbības virzienus, ilustrēja ik-
dienas un sezonālos darbus un definēja 
pašvaldības lomu tūrisma attīstībā. Paš-
valdību darbība tūrisma jomā saistīta ar 
tūrisma informāciju un tūrisma uzņē-
mējdarbību; galamērķi un zīmolvedību; 
kultūras un dabas mantojuma objektu 
apsaimniekošanu un iesaisti tūrismā; 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāša-
nu un popularizēšanu; tradicionālā lau-
ku dzīvesveida saglabāšanu; jaunrades 
attīstības sekmēšanu; aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu; pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanu. 

Par projektu "Darām savam pagas-
tam" pastāstīja projekta vadītājs Jānis 
Brinkmanis. No viņa prezentācijas ik-
viens ar tūrisma jomu saistīts speciālists 
var gūt noderīgas idejas un uzzināt, kas 
jādara, lai uz pagastiem dotos vairāk ap-
meklētāju, un kāds ir ideālais TIC. 

Zelta vērti ieteikumi izriet no pre-
zentācijas "Konkurences zelta principu 
piemērošana", ar ko iepazīstināja Kon-
kurences padomes Konkurences veici-
nāšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis. 
Pats pirmais un galvenais ir konkuren-
ces neitralitāte: visām kapitālsabiedrī-
bām (publiskām un privātām) jādarbo-
jas vienlīdzīgas konkurences apstākļos. 
Ikdienas darbā var palīdzēt Konkuren-
ces neitralitātes vadlīnijas.

LPS padomniece Andra Feldmane 
minēja LPS apzinātos konkurences ris-
kus tūrisma jomā un aicināja sanāksmes 
dalībniekus uz diskusiju par kvalitātes 
standartu tūrisma uzņēmumiem. Viņas 
pārliecība, ka TIC jābūt kvalitātes uzrau-
gam, saskanēja ar vairākuma viedokli, jo 
komersantu veiksmes pamatā ir nemai-
nīga kvalitāte, un tādiem jābūt arī tūris-
ma uzņēmumu pakalpojumiem.

Veļu vakarā atdara seno 
tradīciju pūru

Līdz 15.novembrim 
veicams kārtējais 
nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 
15.novembrim veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājums. Saskaņā ar likumu „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”, ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksā-
jumi veicami vienu reizi ceturksnī 
ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. 
augustā un 15. novembrī - vienas ce-
turtdaļas apmērā no nodokļa gada 
summas vai arī reizi gadā - avansa 
veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas 
tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). 

Nomaksāt NĪN iespējams pašval-
dības norēķinu punktos, bankā, inter-
netbankā, portālā www.epakalpoju-
mi.lv un www.latvija.lv. Veicot mak-
sājumu internetbankā, būtiski ir pār-
liecināties, vai pārskaitījums adresēts 
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu 
par NĪN nomaksu. Pārskaitījums vei-
cams uz kādu no tiem pašvaldības 
kontiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt por-
tālā www.epakalpojumi.lv vai www.
latvija.lv. Abos portālos pieejami paš-
valdību banku konti NĪN samaksai, 

kā arī nodokļa maksātājam automā-
tiski uzrādās visa nepieciešamā infor-
mācija maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai juri-
diskas personas īpašumiem. Lietotāju 
ērtībām turpmāk pakalpojumu por-
tālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji 
savā profilā var ielogoties ar eParaksts 
mobile rīku. 

Aicinām nodokli samaksāt lai-
cīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas. 

Lai nerastos pārpratumi saistībā 
ar nodokļa apmaksas termiņu, por-
tālā www.epakalpojumi.lv iespējams 
pieteikties atgādinājumu saņemšanai 
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobi-
lo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas 
termiņa tuvošanos. Atgādinājuma 
vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsū-
tīta septiņas dienas pirms maksāšanas 
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas 
termiņa samaksas dienā.

Kokneses novada domes
Grāmatvedības nodaļa

Diskusija Koknesē par tūrisma attīstību 
reģionos un konkurenci

Tikšanos atklāja Konkurences 
Padomes vadītāja Skaidrīte 

Ābrama.

Saeimas deputāts, 
Tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komisijas 
vadītājs Jānis Vitenbergs atzinīgi 

novērtēja Kokneses tūrisma 
informācijas centra sadarbību ar 

novada uzņēmējiem.
Diskusijā piedalījās tūrisma nozares speciālisti no daudziem 

Latvijas tūrisma informācijas centriem.

Foto mirkļis no Veļu vakara pasākuma.
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Eiropas Parlamenta deputāte, 
pieredzējusī diplomāte, bijusī Lat-
vijas Republikas ārlietu ministre 
un viena no Atmodas laika līde-
rēm intervijā laikrakstam “Kokne-
ses Novada Vēstis” par pirmo gadu 
Kokneses fonda padomes vadībā, 
paveikto Likteņdārzā un izaicināju-
miem tā veidošanā.

Jūs par Kokneses fonda pado-
mes priekšsēdētāju kļuvāt pirms 
gada. Kas bijis saviļņojošākais 
šajā laikā, par ko ir raizes ikdie-
nā?

Pārņemot Kokneses fonda pado-
mes vadību, apzinājos, ka “iekāpt 
Viļa Vītola [pirmais Kokneses fon-
da padomes priekšsēdētājs – red.] 
lielajās kurpēs” būs grūts uzde-
vums. Plecu pie pleca ar Vili Vītolu 
un viņa kundzi Martu Vītolu, kā arī 
pārējiem domubiedriem, ar kuriem 
2005. gadā dibinājām Kokneses 
fondu, pateicoties lielajam cilvēku 
atbalstam, esam veidojuši Likteņ-
dārzu par dāvanu Latvijai tās simt-
gadē. Es izjūtu neizmērojamu cieņu 
un pateicību par visu, ko no Vītola 
kunga esmu mācījusies, īpaši tāpēc, 
ka viņa vadībā ir strādāts kopš Kok-
neses fonda dibināšanas. Mans uz-
devums ir turpināt viņa darbu gan 
mazās, gan lielās lietās, un esmu 
pateicīga, ka jūtu viņa atbalstu un 
padomu, jo Vītola kungs arvien 
ziedo savu laiku Likteņdārzam, bū-
dams tā labās gribas vēstnieks.

Latvijas simtgade ir nosvinēta, 
dzīve turpinās un mēs turpinām 
Likteņdārzā iesāktos darbus. Dārzs 
nekad nevar būt pabeigts, jo tas ir 
dzīvs organisms, kur viss aug un 
mainās – daži koki aiziet bojā, to 
vietā ir jāstāda jauni, dārzs pastāvī-
gi jāuztur un jākopj, par ko ikdienā 
rūpējas tā administratīvā direktore 
Linda Galino un tehniskais direk-
tors Armands Vitenbergs.

Vadot Kokneses fondu, par savu 
svarīgāko uzdevumu uzskatu ar-
vien jaunu draugu un atbalstītāju 
piesaistīšanu. Tiklīdz būsim pabei-
guši Saieta namu, tā Likteņdārzs ar 
interesantiem un saturīgiem pasā-
kumiem varēs piesaistīt apmeklētā-
jus arī ziemā. Pavasarī, īpaši vasarā 
un rudenī Likteņdārzā plānojam 
dažādus – lielākus un mazākus pa-
sākumus. Pavasarī dārzā atklājām 
piemiņas vietu Sibīrijas mātēm. Sa-
viļņojošs notikums bija Baltijas ceļa 
30. gadadienas svinību koncerts. 
Jūlijā pie Likteņdārza amfiteātra 
pāri Asaru kanālam atklājām otro 
gājēju tiltiņu, kura izveidošanai lī-
dzekļus ziedoja ievērojāmā trimdas 
sabiedriskā darbinieka un krietna 
latvieša Ulža Gravas ģimene un 
draugi.

Piemiņas vieta Sibīrijas mātēm 
tika veidota sadarbībā ar Latvijas 
Politiski represēto apvienību un 
Jums tas ir dziļi personisks stāsts.

Jā, Sibīrijas mātes, kas savu bēr-
nu glābšanai ziedoja visu, arī savu 
dzīvību, sev atraujot pēdējo kumo-
su, ir pelnījušas īpašu piemiņas vie-
tu.  Man tā patiesi ir ļoti personīga, 
jo arī mana mammīte un tēvs izdzī-
voja, pateicoties manām vecmāmi-
ņām Emīlijai un Mildai. Arī tādēļ, 
ka piemiņas vietu atklāja mana tēva 

88. dzimšanas dienā, kuru tēvs no-
svinēja kopā ar citiem sibīriešiem 
Likteņdārzā. Jūtos ļoti pagodināta, 
ka Politiski represēto apvienības 
vadība lūdza mani uzrakstīt akme-
nī kaļamos pateicības vārdus. Tas 
bija ļoti grūts uzdevums. Kā pāris 
teikumos ietērpt milzīgo mīlestību 
un pašaizliedzību, ar kādu  mātes 
nosargāja savus bērnus izsūtīju-
mā?  Ilgu laiku man nedevās rokā 
īstie vārdi, līdz kādu dienu notika 
brīnums – tie uzrakstījās it kā paši 
no sevis: „Māt, Tu man dāvāji dzī-
vību divreiz. Kad piedzimu un kad 
nenomiru badā. Sibīrijas bērns”. 
Man acīs saskrēja asaras. Jā, tie bija 
pateicības vārdi mūsu mātēm un 
vecmāmiņām. 

Sacījāt, ka Jūsu galvenis uzde-
vums Kokneses fonda vadībā ir 
gādāt par arvien plašāku draugu 
loku Likteņdārzam. Kas ir Likteņ-
dārza atbalstītāji?

Nākamgad atzīmēsim 15. gada-
dienu kopš dibinājām Kokneses 
fondu, kura galvenais uzdevums ir 
veidot un kopt Likteņdārzu par vie-
tu, kur sastopas pagātne, tagadne 
un nākotne. Šī trejādo laiku sastap-
šanās iemieso mūsu tautas ciešanu, 
izturības un nepadošanās ceļu, ko 
svešu varu dēļ esam piedzīvojuši 
un pārdzīvojuši 20.gadsimtā. Tāpēc 
Likteņdārzā, pieminot karos kritu-
šos, Sibīrijā mocītos un bojā gāju-
šos, trimdā aizdzītos, mēs nevaima-
nājam, bet apbrīnojam un cildinām 
mūsu vecvecāku un vecāku dzīves 
un varonību. 

Kā jau teicu, tad Likteņdārzs 
top, pateicoties ļoti lielam cilvēku 
atbalstam: ziedojumiem, darba un 
materiālu dāvinājumiem, talkām. 
Likteņdārzu ir apmeklējuši vairāki 
simti tūkstoši cilvēku, viņu vidū arī 
tūristi no turpat 60 valstīm. Likteņ-
dārzs ir iekļauts daudzu tūrisma 
firmu maršrutos.

Viens no Kokneses fonda dibinā-
tājiem līdzās 14 privātpersonām ir 
Kokneses pašvaldība, kuras atbalsts 
Likteņdārza tapšanā ir nenovērtē-
jams. Kokneses novada pašvaldī-
ba dārza izveidošanai iznomāja 22 
hektārus zemes Krievkalna salā, 
ko vēlāk pārdēvējām par Kokneses 
salu. Tur atrodas Pirmā pasaules 
kara ierakumi un vecie Krievkalna 
kapi, ko mēs esam rūpīgi sargājuši 
un saglabājuši.

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs pēc statūtiem ex officio ir 
Kokneses fonda padomes priekš-
sēdētāja pirmais vietnieks. Ar vis-
lielāko pateicību es pieminu bijušo 
domes priekšsēdētāju Viesturu Cī-
ruli, kura laikā aizsākās Likteņdār-
za veidošana. Cienīgs viņa darba 
turpinātājs ir  Dainis Vingris, kurš 
sniedz lielu atbalstu Likteņdārza 
lietās. Pēc viņa iniciatīvas man bija 
iespēja oktobra beigās viesoties 
Kokneses novada domē un pašval-
dības deputātiem stāstīt par to, kas 
ir padarīts un kas vēl jādara Likteņ-
dārzā. Šoruden fonda padomē arī 
atbalstījām Daiņa Vingra priekš-
likumu, dot iespēju koknesiešiem, 
kuri apmeklē Likteņdārzu, turp-
māk nemaksāt par autostāvvietu. 

Vai Likteņdārza atbalstītājiem 

ir kāda īpaša atzinība?
Likteņdārza projektu mēs kā 

fonds jau sākotnēji plānojām īste-
not ar ziedojumu palīdzību un jāsa-
ka liels paldies Latvijas Televīzijai, 
kuru šis projekts aizrāva. No 2009. 
līdz 2018. gadam augustā tika rīko-
ti labdarības koncerti, kuru laikā 
tika vākti ziedojumi Likteņdārzam. 
Esmu pateicīga ikvienam, kurš zie-
do Likteņdārzam – vai tas būtu liels 
vai mazs ziedojums naudā, vai vei-
cot kādu noteiktu darbu. Mūsu lie-
lākie atbalstītāji ir “Latvijas Valsts 
meži”, Latvijas Televīzija, “Latve-
nergo”, “Lattelecom” un “Latvijas 
gāze” un Likteņdārzā ir uzstādītas 
visu lielāko atbalstītāju piemiņas 
plāksnes.

Austrālijas “Daugavas vanagi” 
ziedoja piecu karogu mastu izvei-
dei pie amfiteātra, Rotari kluba 
biedri - gājēju tiltiņam pāri Asaru 
kanālam pie amfiteātra, kas bija 
dāvinājums Latvijas simtgadē, ko 
apliecina plāksnē iegravētie vārdi 
“Gods kalpot Latvijai!”. Savukārt 
pie Ulža Gravas ģimenes dāvināju-
ma plāksnē ir ierakstīti Kronvaldu 
Ata vārdi: “Kamēr tik latviešu tau-
ta vēl dzemdēs un uzaudzēs vienu 
krietnu, raženu tautas dēlu, tikmēr 
šis viens cīnīsies, strādās un gādās 
līdz nāvei par savas tautas godu un 
labklājību.”

Likteņdārzā nākamais lielais 
darbs ir pabeigt Saieta nama celt-
niecību. Nama vestibilā  ir pare-
dzēta vieta goda sienai, uz kuras 
būs iemūžināti visu to cilvēku vārdi 
un organizāciju nosaukumi, kuri 
ar saviem ziedojumiem atbalstījuši 
Likteņdārzu.

Likteņdārzs ir valsts nozīmes, 
fundamentāls piemineklis. Kā 
valsts atbalsta tā tapšanu?

Iepriekšējais gads Likteņdārzam 
bija ļoti svarīgs, jo Saeimā tika 
pieņemts Likteņdārza likums, kas 
faktiski nodrošina dārza pēctecību. 
Likuma mērķis ir nodrošināt Lik-
teņdārza saglabāšanu, aizsardzību 
un attīstīšanu. Likums arī nosaka, 
ka valsts var piedalīties ar finansē-
jumu gan Likteņdārza projekta īs-
tenošanai, gan tā uzturēšanai, tāpat 
arī pašvaldībām ir tādas tiesības. 

Esmu pateicīga 12. Saeimas de-
putātiem, kuri Likteņdārza likumu 
pieņēma, jo tik lielai un nacionāli 
nozīmīgai svētvietai ir nepiecieša-
mas valsts garantijas, kas neļautu 
kādiem veikliem darboņiem to pie-
savināties vai pārveidot par kaut ko 
citu. Kokneses novada dome Lik-
teņdārza zemi ir nodevusi īpašumā 
valstij.

Kas šajos 15 gados ir paveikts 
Likteņdārza labiekārtošanā?

Vispirms neliela atkāpe vēsturē 
– lai rastu idejas piemiņas vietas 
izveidei, tās mākslinieciskajai un 
filozofiskajai koncepcijai, Kokne-
ses fonds 2006. gadā organizēja at-
klātu starptautisku ideju konkursu 
par piemiņas dārza izveidi. Mēs 
negribējām akmens monumentu, 
bet gan piemiņas dārzu, kur dzīvo 
putni un spīd saule, kur katram 
akmenim ir simboliska nozīme. Es 
savulaik biju vēstniece UNESCO 
un izmantoju savus kontaktus šajā 

organizācijā, lūdzot maksimāli pla-
ši izplatīt informāciju par konkursu 
caur UNESCO nacionālajām ko-
mitejām. Starptautiskajā konkursā 
tika saņemti 207 ideju pieteikumi, 
112 pieteikumi bija no Latvijas, 95 
- no citām valstīm.

Vērtēšana notika trijās kārtās. 
Pirmā godalga tika piešķirta Japā-
nas ainavu arhitekta Šunmjō Masu-
no (Masuno Shunmyō) projektam 
“Meisō” jeb “Meditācija”. Pēc idejas 
autora ieceres, dārzs tiek radīts kā 
koru svītas metafora, kas sastāv no 
prelūdijas un sešām daļām. Daļas 
tiek iedalītas trīs zonās. Katra zona 
saistīta ar savu laiku un telpu, un 
tās kopumā simbolizē bezgalību.

Atbilstoši projektam ir izveidota 
Likteņdārza sirds – amfiteātris, ko 
ieskauj kanāls, kurā simboliski sa-
vāktas upuru un cietušo asaras. Ka-
nālu apjož pelēko akmeņu krāvums 
Sirmais saulriets, ko veido vairāk 
nekā 50  000 laukakmeņu, ko savu 
tuvinieku un dzimtas piemiņai at-
veduši Latvijas iedzīvotāji. Tur ir 
arī manas dzimtas un mana vīra 
dzimtas piemiņas akmeņi. Ozolu 
godasardze ir desmitiem Latvijas 
pašvaldību veltījums savu novadu 
politiski represētajiem, bet uz am-
fiteātri ved Likteņdārza Draugu 
aleja, kas izklāta ar granīta bruģ-
akmeņiem, kurus var iegādāties 
ikviens, kas vēlas ziedot dārzam 
un ierakstīt savu vai savu tuvinieku 
vārdus Likteņdārzā.  Draugu alejā 
iegravēto vārdu saraksts ir apska-
tāms internetā, kur arī var noskaid-
rot konkrētā bruģakmens atrašanās 
vietu. Patlaban ir ielikti vairāk nekā 
28 000 bruģakmeņu un apmēram 
viena trešā daļa no Draugu alejas 
jau ir aizpildīta.

Pateicoties valsts finansējumam, 
ir nostiprināts salas krasts Dauga-
vas malā. Likteņdārza galējā pun-
ktā ir uzcelta Skatu terase, kas 2012. 
gadā tā ieguva Latvijas Arhitektū-
ras gada balvu, tāpat atzinību izpel-
nījusies Liktens gāte, kas ir virtuāls 
stāsts par cilvēku likteņiem laikme-
tu griežos. Liktens gātē ir 12 infor-
matīvas pieturvietas, katra saistīta 
ar kādu nozīmīgu 20. gadsimta 
Latvijas vēstures notikumu un tā 
ietekmi konkrētu cilvēku dzīvēs. 
Pieturvietās informācija ir pieeja-
ma, lejuplādējot aplikāciju. Liktens 
gāte ved uz piemiņas vietu Sibīrijas 
mātēm. Sadarbībā ar tēlnieku Ojā-

ru Feldbergu izveidoti vēl divi īpaši 
objekti – Strēlnieku piemiņas vieta 
un Sporta veterānu piemiņas vieta.

Protams, Likteņdārzā mūsu ap-
meklētāju ērtībām ir labiekārtota 
autostāvvieta. 

Likteņdārza Saieta nams, ko 
minējāt, ar laiku varētu kļūt par 
visam mūsu novadam nozīmīgu 
objektu. Kā šis projekts virzās?

Saieta nama pabeigšana ir mūsu 
svarīgākais darbs šobrīd. Likteņ-
dārzā līdz šim nebija telpu, kur va-
rētu uzturēties rudenī un ziemā vai 
sliktos laika apstākļos. Saieta nama 
kopējā platība būs 700m² un tas 
kļūs par Likteņdārza sabiedrisko 
centru. Ēkā plānotas divas multi-
funkcionālas zāles dažādiem pasā-
kumiem, piemēram, konferencēm, 
koncertiem vai svinībām, kā arī ka-
fejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu 
kapela. Nama jumts tiek veidots kā 
staigājama platforma – skatu lau-
kums, bet ēkas foajē iecerēta neliela 
izstāžu zāle un jau pieminētā goda 
siena ar ziedotāju vārdiem.

Saieta nama būvniecība Lik-
teņdārzā sākās 2016. gada nogalē, 
kad ēkas pamatos ievietojām sim-
bolisko kapsulu ar vēstījumu nā-
kamajām paaudzēm. Saieta nama 
projekta autors ir arhitekts Andris 
Kronbergs un SIA “Arhis Arhitekti” 
un ēka telpiski veidota kā kalns vai 
tilta aizsākums, simboliski ataino-
jot Likteņdārza ideju – no pagātnes 
uz nākotni. Saieta nams būs ne vien 
laikmetīgs no arhitektūras viedok-
ļa, bet arī no ēkas tehniskā izpildī-
juma, jo iekštelpu apdare ir plānota 
no dabīgiem materiāliem, ēkai būs 
dabiskā vēdināšana, zemes siltuma 
izmantošana un citi tālredzīgi risi-
nājumi.

Par valsts piešķirto finansēju-
mu ir ielikti Saieta nama pamati, 
uzcelti balsti un jumta pārsegums. 
2018. gadā Vilis un Marta Vītoli 
ieguldīja vēl 200 000 eiro, lai mēs 
varētu iestiklot Saieta nama sienas 
un to iekonservēt. Kokneses fonds 
vāc ziedojumus, lai šo ēku soli pa 
solim būvētu tālāk. Esmu pateicī-
ga Amerikas Latviešu apvienībai, 
ka tā ir atzinusi Likteņdārza Saieta 
namu par vienu no prioritāri at-
balstāmiem projektiem, ceru arī uz 
Pasaules brīvo latviešu apvienības 
organizāciju vadītāju un biedru at-
balstu.

Likteņdārzs apmeklētājiem at-

Viesošanās reizē Kokneses novada domē. 30. oktobrī Sandra Kalniete 
tikās ar Kokneses domes priekšsēdētāju Daini Vingri un domes 

deputātiem, lai iepazīstinātu ar Likteņdārza aktualitātēm.

Sandra Kalniete: Likteņdārzs ir 
latviešu spēka vieta
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vērts visu gadu, bet vai varat mi-
nēt kādus jau par tradīciju kļuvu-
šus notikumus un pasākumus, kas 
pulcē ļaudis dārzā?

Likteņdārzā pasākumu sezona 
tradicionāli sākas aprīlī. Ik gadu 
notiek lielā talka, vasarā svinam 
Sajūtu dienu, septembra sākumā ir 
tradicionālā Ābolu balle. Likteņ-
dārza veidošana sākās ar ābelīšu 
alejas iestādīšanu un kopš 2011. 
gada ābeles jau dod augļus. Sezonu 
noslēdzam ar saulrieta sagaidīšanu 
amfiteātrī Latvijas dzimšanas dienā 
18. novembrī.

Likteņdārzā tiek rīkoti daudzi 
pasākumi ģimenēm ar bērniem. 
Sākotnēji bija plānots, ka galvenā 
uzmanība dārzā tiks veltīta latviešu 
tautas pagātnes piemiņai, bet drīz 
vien mēs sapratām, ka pieminēt 
pagātnes notikumus vajag, lai sa-
prastu, no kurienes latviešu tauta ir 
ņēmusi izturību un spēku, lai mēs 
vairāk domātu par nākotni. To mēs 
cenšamies konsekventi ievērot.

Es arī priecājos, ka Likteņdārzs 
kļuvis par iecienītu vietu laulību 
ceremonijām – desmitiem jaunās 
ģimenes mūsu dārzu izvēlas par to 

simbolisko spēka vietu, kur slēgt 
savu mūža līgumu. 

Cik bieži Jūs pati esat Likteņ-
dārzā?

Cenšos būt Likteņdārzā pēc ie-
spējas bieži un Likteņdārza apmek-
lējums man vienmēr ir saviļņojošs 
notikums. Es mēdzu apsēsties no-
maļus un vērot cilvēkus. Mani in-
teresē, kādi ir viņu iespaidi par 
Likteņdārzu. Vai viņiem patīk? Vai 
viņi redz, kā dārzs attīstās un mai-
nās? Kas nepatīk? Savs stāsts par 
Likeņdārzu kā latviešu spēka vietu 
noteikti ir ikvienam, kurš tajā vie-
sojies. 

Es ceru uz labiem laika apstāk-
ļiem šogad 18. novembrī, lai šajā 
dienā pulcētos Likteņdārzā saul-
rieta vērošanai. Un, izmantojot iz-
devību, vēlos apsveikt koknesiešus 
Latvijas valsts svētkos. 18. novem-
bris ir diena, kad svinam savu val-
sti, savu brīvību un mūsu vecāku 
un vecvecāku varonību 20. gadsim-
tā. Saules mūžu Latvijai!

Godināts ikviens Bebru 
pagasta Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieris

Vieta, kur satiekas pagātne, šodiena un nākotne.

Kad no ilgām lietavām atbrī-
votā un skaidrā 11. novembra 
diena jau grima vakara krēslā, 
Lāčplēša dienai iedegtās sve-
ces un lāpas Bebru pagasta 
cilvēku rokās iemirdzējās vēl 
spožāk. 

Linda Šmite 
Dzintras Sniedzes foto

Pie Zutēnu kapiem uguns liesmi-
ņām bija jāpārņem stafete no lielās 
saules un jāstājas tās vietā, lai līdz 
vēlai nakts stundai un nākošam 
rītam, spītējot tumsai, izgaismo-
tu Latvijas valsts brīvības uzvaras 
dienu 1919. gada 11. novembrī, 
kad latviešu strēlnieki uzveica Lat-
vijas pretiniekus – vācu un krievu 
armijniekus. Varoņu piemiņas die-

nas svinētāji stājās garā kolonā, lai, 
nesteidzīgi ejot cauri visiem Zutēnu 
kapiem,   gaismas straumē vienotu 
laicīgo un mūžīgo, bijušo un esošo, 
varonību un pateicību par to.

Siltās un mirdzošās uguns lies-
mas uzziedēja par cieņas un pa-
teicības puķēm uz Bebru pagasta 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
Andreja Ūberga, Pētera Ūberga, 
Jēkaba Bites, Jāņa Preisa atdusas 
vietām. Pie katras no tām kultū-
ras pasākumu organizētāja Jolan-
ta Mašinska pastāstīja, kad un par 
kādiem nopelniem zemes klēpim 
atdotais karavīrs saņēmis augstāko 
militāro apbalvojumu, kā viņa dzī-
ve izvērtusies pēc Brīvības cīņām. 
Klātesošie dzirdēja stāstu arī par 
Jāni Biti, kurš atdusas Krāslavas 
kapsētā. Arī viņam tika uzziedināts 

uguns zieds. 
Ikvienam varonim atdevuši god-

bijīga klusuma mirkli, nonācām 
centrālajā piemiņas vietā – pie 
pieminekļa brīvības cīņās krituša-
jiem –, lai kopīgā lūgsnā no Dieva 
izlūgtos svētību Latvijai, tās dēliem 
un meitām. Bebru pagasta pārval-
des vadītāja Ilze Pabērza, tāpat kā 
vēstures skolotājas Ievas Puniņas 
rosinātie 7. klases skolēni akcentēja 
Latvijas neatkarības atgūšanas stās-
tu un valsts neatkarības vērtību. 

Kā divus miera baložus nak-
snīgajās debesīs sūtījām latviešu 
tautasdziesmu “Div` dūjiņas gaisā 
skrēja” par apliecinājumu, ka karā 
kautās dvēseles esam saseguši bal-
tās cieņas villainēs, ka apzināmies 
savas valsts neatkarības cenu. 

Lāčplēša dienai veltīts atceres brīdis Zutēnu kapos.

Konkursa "Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019" pirmā kārta ir noslē-
gusies. Konkursa otrajai kārtai nomi-
nētas 25 pašvaldības – piecas no katra 
plānošanas reģiona.

Konkursa pirmā kārta noslēdzās 4. 
novembrī – līdz ar iedzīvotāju balso-
jumu, kurā ikviens iedzīvotājs varēja 
novērtēt pašvaldību sniegto atbalstu 
ģimenēm ar bērniem un nobalsot par 
savu ģimenei draudzīgāko pašvaldību. 
Balsojumā iegūto komentāru un vērtē-
jumu apkopojumu konkursa vērtēšanas 
komisija izskatīs konkursa otrajā kārtā. 
Tāpat konkursa pirmajā kārtā tika vēr-
tēti arī pašvaldību administratīvie dati 
(pašvaldību atbalsts ģimenēm ar bēr-
niem 2019. gadā), kā arī dzimstības dati 
un pašvaldību iesaistīšanās konkursa 
informatīvajā kampaņā. 

Konkursa otrajai kārtai nominētās 
pašvaldības  Zemgales plānošanas re-
ģionā ir

Jaunjelgavas, Kokneses, Krustpils no-
vadi un Jēkabpils pilsēta.

Konkursa otrajā kārtā konkursa 
vērtēšanas komisija iepazīsies ar katras 
pašvaldības konkursa pirmās kārtas 
vērtēšanas rezultātiem. Tiks izvērtēta arī 
papildu sniegtā informācija par katras 
pašvaldības nodrošinātajiem pakalpoju-
miem ģimenēm ar bērniem, tiks ņem-
ti vērā balsojuma ietvaros iedzīvotāju 
sniegtie komentāri. 

Trešajai kārtai tiks nominētas divas 
pašvaldības katrā plānošanas reģionā 
ar augstāko punktu skaitu, ņemot vērā 
konkursa vērtēšanas komisijas indivi-
duālo vērtējumu. 

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra pateicas visiem bal-
sotājiem par aktivitāti, kā arī pašvaldī-
bām par līdzdalību  konkursa informa-
tīvajā kampaņā! 

Kokneses novada pašvaldība nominēta 
otrajai  kārtai konkursā „Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2019”
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Koknese ir lieliska vieta uzņēmējdar-
bības attīstībai, to apliecina fakts, ka 
arvien vairāk jauniešu pēc studijām 
Rīgā atgriežas Koknesē un, nebaido-
ties no grūtībām, realizē vispārdrošā-
kās idejas. Viens no viņiem ir Nauris 
Noreiks, uzņēmuma „NN Metālap-
strāde” īpašnieks.  

Sarmīte Rode
Foto no Naura Noreika personīgā 
arhīva

2017. gadā piedalīšanās Kokneses 
novada domes organizētajā biznesa 
ideju konkursā „Esi uzņēmējs!” vi-
ņam kļuva par veiksmīgu startu sava 
uzņēmuma izveidē. 

Pašvaldības izsludinātajā konkur-
sā Nauris Noreiks iesniedza biznesa 
idejas pieteikumu par metālapstrā-
des pakalpojumu sniegšanu un iegu-
va pirmo vietu - naudas balvu  1600 

eiro. Jau pirms konkursa Nauris kopā 
ar tēvu, pieredzējušu virpotāju, no-
darbojās ar metālapstrādi, bet iespēja 
piedalīties konkursā bija rosinājums 
izveidot pašam savu uzņēmumu. Šo 
divu gadu laikā Naura Noreika uzņē-
mums „NN Metālapstrāde”, kas veic 
kvalitatīvu un profesionālu hidrau-
lisko cilindru remontu un apkopi, ir 
vēl vairāk attīstījies, uzlabojot darba 
efektivitāti. 

Šī gada sākumā, iesniedzot pro-
jekta pieteikumu „Metālapstrādes 
virpas iegāde uzņēmumam SIA „NN 
Metālapstrāde” Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.-2020.ga-
dam apakšpasākuma”19.2 “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekono-
mikas stiprināšanas iniciatīvas” pro-
jektu konkursam, tika iegūts ELFLA 
līdzfinansējums 17990 eiro. Pavisam 
nesen uzņēmuma telpās ir uzstādīts 
moderns metālapstrādes galds. 1. no-
vembrī uzņēmuma telpās Koknesē, 
Melioratoru ielā 1H, interesenti tika 
aicināti uz atvērto durvju dienu, lai 
iepazītos ar uzstādītās metālapstrādes 
virpas teicamajām īpašībām.

Projekta īstenošanā un tirgus iz-
pētē noderēja Naura zināšanas uz-

ņēmējdarbībā, jo pirms astoņiem 
gadiem viņš pabeidza studijas Rīgas 
starptautiskajā ekonomikas un biz-
nesa administrācijas augstskolā, ie-
gūstot bakalaura grādu uzņēmējdar-
bības vadībā. Bet kā uzņēmējdarbības 
speciālists nolēma doties tēva pēdās? 
Nauris stāsta: „Iesākumā domāju ti-
kai mazliet tēvam palīdzēt, bet tad, 
apgūstot metālapstrādes prasmes, šis 
darbs iepatikās un esmu nonācis līdz 
savam uzņēmumam, bet tēva padoms 
man vienmēr noder. Strādājam kopā, 
un mums ir vēl divi palīgi. Atzinīgi 
vērtēju pašvaldības rīkoto konkursu, 
jo tas patiesi bija atspēriens uzņēmēj-
darbības uzsākšanai. Apmeklēju arī 
piedāvātās Ievas Kornes konsultāci-
jas.”

 Šajā laikā uzņēmumam ir izvei-
dojies savs pasūtītāju loks, vislielākā 
sadarbība ir ar SIA Hidronex Aizkr-
aukles un Jēkabpils filiālēm. Kā arī 
metālapstrādes pakalpojumus izman-
to vietējie uzņēmēji, kas nodarbojas 
ar lauksaimniecību, mežizstrādi, ceļu 
būvi. 

Nauris kopā ar sievu Valēriju au-
dzina divus bērnus un savu brīvo 
laiku pavada kopā. „Mēs uzskatām, 
ka Koknese ir brīnišķīga vieta, kur augt 
mūsu bērniem,” teic Nauris. 

Mācoties Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolā, viņš ir nodarbojies ar biatlonu, 
bet tagad vasarās brīvais laiks atvēlēts ri-
teņbraukšanai. 

Latvijas valsts dzimšanas diena ir 
svētki arī Naura un viņa vecāku ģimenē, 
kad kopā tiek apmeklēti svētku pasāku-
mi un baudītas svētku vakariņas. 

„Koknesē redzu savu nākotni, un te 
vēlos attīstīt savas nākamās biznesa ide-
jas,” teic uzņēmējs Nauris Noreiks.

Koknesē redzu savu nākotni

2.bilde: Darba process turpinās.
3.bilde: Cilindrs tiek salikts atkal no jauna.
4.bilde: 

Nauris Noreiks pie jaunā darbagalda – tiek atvirpota čaulas vecā šuve un 
cilindrs ir gatavs uzstādīšanai uz iekārtas.

Hidrauliskā cilindra remonts – tiek 
mainīts cilindra kāts un remontēta 

čaula.

Izstāde "Vienpadsmit 
varoņstāsti. Lāčplēša Kara 
ordenis, tā kavalieri un 
Lāčplēša diena."

24. oktobrī Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā tika atklāta 
izstāde "Vienpadsmit varoņ-
stāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā 
kavalieri un Lāčplēša diena."

Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadī-
tāja 
Foto no Iršu pagasta bibliotē-
kas arhīva

Ielūgumu uz svinīgo ekspozīcijas 
atklāšanu saņēma arī Iršu pagasta   
bibliotēka. Bibliotēkai sadarbība ar 
muzeju sākās pavisam nejauši. Izstā-
des veidotāji Arnis Strazdiņš un Mā-
ris Vāveris interneta   portālā www.
mansvaronis.lv bija iepazinušies ar 
bibliotēkas uzrakstīto materiālu par 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Kon-
rādu Dekertu. Viesojoties bibliotēkā, 
muzeja darbinieki pastāstīja par savu 
ieceri izvietot izstādē stendu, kas būtu 
veltīts Iršu pagasta vācbaltietim un 
Franču ārzemnieku leģiona leitnan-
tam Konrādam Dekertam. 

Svinīgajā konferencē pulcējās 11 
ordeņa kavalieru dzimtas. Konrā-
da Dekerta meita Diāna, uzrunājot 
klātesošos uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi 
lepoties ar Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieriem, viņu paveiktajiem darbiem, 
bet tikpat svarīgi ir, lai aizgājēji no mā-
koņmaliņas noraugoties varētu redzēt, 
ka mūsu valsts attīstās un iet pareizo 
ceļu uz izaugsmi. 

Izstādē bija apskatāms K. Dekerta 
ordenis, par kuru var minēt interesan-
tu faktu, kuru atklāja muzeja darbinie-
ki. Konrāda Dekerta ordeni 90. gados 
nopirka antikvariātā un vēlāk nodeva 
muzejam pazīstamais mecenāts un 
kolekcionārs Gaidis Graudiņš. Tikai 
šogad noskaidrojās, ka ordenis 70. 
gados Dekerta ģimenei ticis nozagts. 
Dzimtai tas bija pārsteigums, ka re-
likvija atradusies un nonākusi muzejā. 

Iršu pagasta bibliotēkai sadarbība 
ar Latvijas Nacionālo muzeju turpi-
nāsies. Darbinieki ir apsolījuši daļu 
materiālu par K. Dekertu restaurēt, 
pārveidot digitālā formā un uzdāvināt 
bibliotēkai. 

Konrāda Dekerta dzimtas turpinātāji un bibliotēkas 
vadītāja Dace Grele izstādes atklāšanā.
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Pirms 95 gadiem izteiktie izcilā 
latviešu dzejnieka vārdi ir iz-
skanējuši teju vai pravietiski: ja 
nu reiz ir, kas mūsu tautu vieno 
patiesi laimīgā saimē, tad tas ir 
Dziesmusvētku fenomens. Nav 
nejaušība, ka Latvijas dziesmu 
svētku tradīcijas, kopš 2003. 
gada ir iekļautas UNESCO Repre-
zentatīvajā cilvēces nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā. 
 
Koriste Anita Liepiņa
Foto: Rolands Gagainis

Dziesmas vienojošo spēku varējām 
izjust arī sestdien, 9. novembrī, kad 
Kokneses kultūras nams pulcēja dažādu 
paaudžu dziedātājus un koru dziesmas 
cienītājus. 

Valsts svētkiem veltītajā koncertā 
“GODAM DZIMU, GODAM AUGU” 
piedalījās Kokneses Mūzikas skolas 
vokālais ansamblis, Kokneses Mūzikas 
skolas vecāko klašu koris, Kokneses 
kultūras nama jauktais koris ”Alaine”,  

Kokneses kultūras nama sieviešu koris 
„Anima”, Aizkraukles novada vidussko-
las jauniešu koris „De Cantare”. 

Domu par visu paaudžu koru dziedā-
tāju veidotu svētku koncertu ierosināja 
mūzikas skolas pedagoģe un vairāku 
koru diriģente Lelde Kamzole – Ga-
gaine.Tā kā 2019./2020.  mācību gads 
iesācies Skolēnu Dziesmu svētku zīmē, 
tad jaunajiem dziedātājiem ir ļoti būtis-
ki tiem rūpīgi sagatavoties, vairākkārt 
izdziedot svētku repertuāra dziesmas, 
nostiprinot pārliecību par savu varēša-
nu. Tā ir lieliska iespēja uzkrāt uzstāša-
nās pieredzi un neaizmirstamu kopkora 
vienotības gaisotni. Pieredzējušo dzie-
dātāju uzmundrinājums, atbalsts un ko-
pīga sadziedāšanās iedvesmo pārvarēt 
biklumu un atraisīties dziedot. Tas viss 
noderēs lielajā estrādē Rīgā.

Koncerta programmas pieteicējas 
Krista Strazdiņa, Viktorija Kraukle un 
mūzikas pedagoģe Gundega Ermiča 
klātesošajiem piedāvāja ieklausīties Jāņa 

Raiņa domās un atziņās par latvju tautas 
valodu, tikumu, nākamību.

Klausītāji jau turpat zālē dalījās sa-
vos iespaidos par koncerta laikā izjusto 
muzikālo baudījumu. Lai arī meiteņu 
ansambļa skanīgums, bērnu kora dzie-
dāšana un sieviešu kora sniegums bija 
saistošs un skanējums paticis, tomer, ne-
noliedzami, bija arī savi favorīti.

Ar dzirkstošu spiričuelu pārsteidza 
jauktais koris “Alaine”. Un velti pirms 
uznāciena kora diriģente Silvija Cīrule 
klusi piebilda, ka diez’ vai luterāņu baz-
nīcā šādi maz drīkstētu dziedāt. Bažas 
bija veltas: skanēja priecīgu cilvēku lūg-
šana – viss Dieva godam. Lai tā izskan 
vēl daudzās vietās, tostarp arī mūsu 
dievnamos!

Ar nedalītu sajūsmu kopā ar Eduar-
da Grāvīša vadīto Aizkraukles jauniešu 
kori dziedājām “Es izjāju prūšu zemi”. 
Šī dziesma jau labu laiku ir dancotāju 
“hīts”. Nu arī dziedātāju kārta pievieno-
ties. Protams, statiski koristi nepiesaista 
skatītāju uzmanību tik ļoti kā dziedoši 
un “kustīgi” skatuves mākslinieki. Pal-
dies par mundro “Rikšiem bērīt’ es pa-
laidu” aizkraukliešiem!

Par to, ka Latvijai ir nākotne, ka ir 
jaunieši, kuriem šī zeme un valoda dār-
ga, varēja pārliecināties, vērojot skolēnu 
kopkori dziedam Jāņa Aišpura un Renā-
ra Kaupera  dziesmu „Tavs karogs” .

Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris un kultūras nama 
pārstāve Astrīda Saimēna sirsnīgi pa-
teicās visiem koncerta dalībniekiem un 
kolektīvu vadītājiem: Silvijai Cīrulei, 

Eduardam Grāvītim, Leldei Kamzolei-
Gagainei. Pateicība arī koncertmeistarēm 
Aijai Ziņģītei un Ilonai Makareni, kā arī 
flautistei Gundegai Ermičai.

Skolēniem ceļa vārdu vēlējumi. Da-
rāmā vēl daudz. Šis gads prasīs pārvarēt 
grūtības, ceļš uz panākumiem nav vien-
kāršs. Iespējams, no daudz kā vajadzēs 
atteikties, bet pacietība un uzcītība vai-
nagosies ar neaizmirstamu piedzīvojumu 
– dziedāšanu lielajajā Mežaparka estrādē. 
Kurš reiz piedzīvojis, tas nekad neaizmir-
sīs to īpašo kopā dziedāšanu daudzbal-
sīgajā kopkorī, dziesmotos braucienus 
pārpildītos tramvajos un visu Rīgas ielu 
pieskandināšanu pēckoncerta sajūsmā. 
To novēlam arī mūsu jauniešiem un ko-
lektīvu vadītājiem! Īpašu gara spēku no-
vēlam  XXI un XXII Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku virsdiriģentam, arī VIII, 
XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku virsdiriģentam Eduardam Grāvītim, 

stājoties lielā kopkora priekšā!
Koncerta noslēgumā apvienotā kon-

certa dalībnieku kora sniegumā vēl izska-
nēja Mārtiņa Brauna dziesma ar Raiņa 
vārdiem „Saule, Pērkons, Daugava”. 

Svētku noskaņā tiek teikti Raiņa vārdi, 
kas ne tikai nav zaudējuši savu aktualitā-
ti, bet šodien jau ieguvuši daudz dziļāku 
saturu:

Mosties, celies, latvju tauta!
Lai celtos, topi jauna!
Ņem sev rokās jaunu spēku,
Ņem sev mutē jaunu mēli,
Ņem sev galvā jaunu garu,
Ņem sev krūtīs jaunu sirdi!
Tava mūža latvju dvēs’le
Tad tik staros jaunu dienu.

Lai mums visiem skaists, radošs un 
nozīmīgs šis valsts svētku noskaņās pa-
vadītais laiks!

Koknesieši Jānis Mārtinsons un 
Pāvils Karps ir draugi no bērnī-
bas, un viņiem ir daudz kopīga. 
Abi dzimuši 1944. gadā, tikai 
Jānis ir mazliet vecāks, savu 75. 
dzimšanas dienu viņš sagaidīja 
28. martā, bet Pāvils 75 gadu ju-
bileju nosvinēja 24.oktobrī. 

Sarmīte Rode

Brašie kungi nāk no stiprām dzim-
tām, kuru ziedotais uz tēvzemes altāra 
ir arī Jāņa un Pāvila dzīves aicinājums 
– ar lepnumu nest savu latvietību, pie-
likt savas darbīgas rokas, lai citu labie 
darbi nezūd aizmirstībā. Jānis ir leģi-
onāra dēls, bet Pāvils - Jelgavas bīskapa, 
Kokneses virspriestera Jēkaba Karpa 
mazdēls. Jānis ir dzimis koknesietis, 

Pāvila dzimtā pilsēta ir Rīga, bet bērnī-
bas vasaras pagājušas Koknesē, kad abi 
zēni gandrīz ik dienu devās uz peldvietu  
pie Kokneses dzirnavām, lecot Pērsē no 
tilta. „Ak, cik gan ēverģēlību nav darīts! 
Tāpat neaizmirstamas ir Kokneses za-
ļumballes! Mūs vienoja arī „Amerikas 
balss” klausīšanās pa radio. Bet par visu 
lielākas bija alkas pēc sarkanbaltsarkanā 
karoga,” teic vīri, kuri nesūrojas par to, 
kā nav, bet novērtē mūsu valsts neatka-
rību.

Vienam motosports, otram māksla
Jānim pēc Rīgas industriālā politeh-

nikuma beigšanas darba gaitas pagāja 
strādājot par automehāniķi Koknesē, 
bet daudziem viņš labi pazīstams kā 
azartisks motobraucējs, kurš savulaik 
guvis spožas uzvaras. Atšķirībā no Jāņa, 
kurš līdz kaulam ir tehnisks cilvēks, Pā-
vils no 1957. līdz 1963. gadam mācījās 

Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidussko-
lā pie izciliem pedagogiem – Vilhelma 
Purvīša skolniekiem, kā arī pie Induļa 
Zariņa un Edgara Iltnera. Dzīves gadi 
Rīgā pagāja mākslinieka – noformētāja 
darbā, bet līdztekus tam izpaudies viņa 
gleznotāja talants. No 90. gadu vidus 
Pāvils ir īstens koknesietis. Pateicoties 
drauga Jāņa ierosmei, 2015. gadā Kok-
neses novada domē tika atklāta viņa 
pirmā gleznu izstāde Koknesē. Pāvils ir 
zudušo Kokneses dārgumu iemūžinā-
tājs – Pērses ūdenskritums, Krievkalna 
baznīca, kurā kalpojis vectēvs, Kokneses 
pils savā godībā, ir ieguvuši nemirstību 
viņa gleznās.

Arī Kokneses tūrisma informācijas 
centra izstāžu zālē pagājušajā gadā tū-
ristus priecēja Pāvila darbi, bet izstādes 
iekārtošanā viņam palīdzēja Jānis. 

Apzinoties  piederību savām saknēm, 
abi vīri jau ilgstoši darbojas organizāci-
jas „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses 
nodaļā. Jānis piekto gadu ir nodaļas va-
dītājs, bet Pāvils jeb Paulis, kā viņu sauc 
savējie, ir galvenais hronikas veidotājs, 
apkopojot un glīti noformējot informā-
ciju par nodaļas pasākumiem. 

Vislielākās atbalstītājas - 
 dzīvesbiedres
Jānim un Paulim ir ļoti laimējies, jo 

viņiem līdzās ir gādīgas dzīvesbiedres. 
Jāņa sieva Dzidra ir lielākais atbalsts vī-
ram sabiedriskajos pienākumos, kā arī 
viņa ir Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Kokneses nodaļas brīvprātīgā. Viņa, 
būdama prasmīga saimniece, vienmēr 
rūpējas, lai „Daugavas Vanagu” pasāku-
mos būtu uzklāts cienasta galds.

No Pāvila sievas Zandas mēs ikviens 
varam mācīties apbrīnojamu dzīves-
prieku un māku pasmaidīt arī tad, kad ir 

grūti. „Kur ir Zanda, tur iespīd saule arī 
pelēkā dienā!” – teic visi, kas viņu pazīst. 
Arī Zanda ir Koknesē dzimusi meitene, 
kuru jau bērnības dienās pamanīja maz-
liet gados vecākais Rīgas zēns. 

Jānis Mārtinsons, Dzidra Ķīle, Pāvils 
un Zanda Karpi, Rita un Viktors Vērdi-
ņi, viņu dēls Māris Vērdiņš, Lauris Mi-
ķelsons ir tie, kuri veido „Daugavas Va-
nagi Latvijā” Kokneses nodaļas kodolu. 
Bet nodaļas aizsākums bija 1992. gadā, 
kad to dibināja  Arnolds Vabulis, Jānis 
Parols un citi leģionāri. Arnolds Vabu-
lis, kurš bija pēdējais Koknesē dzīvojo-
šais leģionārs, beidzamos dzīves gadus 
pavadīja Rīgā, bet šī gada vasarā devās 
mūžībā 97 gadu vecumā. 

Kokneses nodaļas biedri ik gadu rīko 
atceres brīdi leģionāru piemiņas dienā 
16. martā, pie represētajiem veltītā pie-
minekļa viņi pulcējas arī 25. martā un 
14. jūnijā, piedalās organizācijas „Dau-
gavas Vanagi Latvijā” salidojumos un 
daudzos citos organizācijas pasākumos. 
11. novembrī – Lāčplēša dienā viņi kopā 
ar citiem koknesiešiem dodas lāpu gā-
jienā, bet Baznīcas kapos, Lāčplēša Kara 
ordeņa kavaliera Jāņa Filipsona atdusas 
vietā, noliek ziedus un iededz svecītes. 
Sākot no 2015. gada, „Daugavas Vana-
gi” ir uzņēmušies atbildību par šo kapa-
vietu. Jānis Mārtinsons teic: „Esam ļoti 
pateicīgi Kokneses novada domei par 
atbalstu mūsu aktivitātēs. 2016. gada 
vasarā ar pašvaldības sniegto finansē-
jumu akmeņkalis Modris Stiliņš uzstā-
dīja Jāņa Filipsona kapavietai apmalīti 
un jaunu piemiņas plāksni. Gadu gaitā 
rūpējamies arī par apbedītajiem nodaļas 
biedriem Atradzes kapsētā, palīdzam 
viņu tuviniekiem.”

Sauc darboties „Daugavas Vanagi 
Latvijā” pulkā

Tikšanās reizē oktobra nogalē abi 
kungi pēc mūsu sarunas devās brau-
cienā uz mežu pēc egļu zariem, lai 
glīti apsegtu kapu kopiņas Atradzes 
un Baznīcas kapos. Nebēdājot par ga-
diem, viņi steidz darboties, jo nespēj 
savu ikdienu iedomāties dīkā. „Mēs 
priecājamies, ka nodaļā starp mums ir 
arī jauni cilvēki, kuri noteikti turpinās 
mūsu iesākto. Šogad, 16. martā, patei-
coties zemessarga Māra Vērdiņa ini-
ciatīvai, atceres pasākumā piedalījās 
55.kājnieku bataljona zemessargi no 
Aizkraukles. Ar savu pozitīvo piemē-
ru iedvesmo Lauris Miķelsons. Mēs 
aicinām ikvienu, kurš vēlas darbo-
ties mūsu nodaļā, nākt un iesaistīties 
mūsu kopīgajā darbā,” tikšanās reizē 
sacīja nodaļas vadītājs Jānis Mārtin-
sons. Kokneses pagasta „Teiksmas” 
ir organizācijas „Daugavas Vanagi 
Latvijā” īpašums, par kuru ikdienā 
rūpējas Kokneses nodaļa. Vienā no 
dzīvokļiem notiek nodaļas sanāksmes 
un glabājas savāktie vēsturiskie mate-
riāli, kas ar Pāvila Karpa gādību izvie-
toti nelielā ekspozīcijā.

„Dzimtās  vietas patriotisms nav 
skaļos vārdos izsakāms, tas vienkār-
ši ir dziļi sirdī,” ir pārliecināti Jānis 
Mārtinsons un Pāvils Karps. Kad 
viņu māju pagalmos 18. novembrī 
plīvos uzvilktais sarkanbaltsarkanais 
karogs, ciemos sabrauks bērni un 
mazbērni, lai kopā svinētu Latvijas 
svētkus. Māksliniekam Pāvilam Kar-
pam top arī kāda skaista dāvana Lat-
vijai un Koknesei svētkos – glezna, 
kurā būs atainots Pērses ūdenskritu-
ma atveids. 

Draugi un domubiedri – Koknesei uzticīgie

Draugi un domubiedri: Jānis Mārtinsons, Dzidra Ķīle, Zanda un Pāvils 
Karpi  novēl Kokneses Novada Vēstis lasītājiem gaišus Latvijas valsts 

svētkus!

Dziesma tik mūs iedziedās viscilvēces lielgaitās. /Rainis 1924.gads/

Jauniešu kopkoris

Sieviešu koris „Anima”
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"Dalies dzīvībā!" – tā ir donoru 
kustības devīze. "Jo vairāk mēs 
dodam, jo vairāk mums pieder," 
teic tie, kuri ar savu nesavtīgo 
rīcību dod cerību dzīvot citiem. 1. 
novembrī Aizkraukles novada 
kultūras namā svinīgā pateicī-
bas pasākumā "Paldies, ka esi!" 
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Viduslatvijas komiteja un Valsts 
asinsdonoru centrs (VADC) su-
mināja donorus un brīvprātīgā 
darba veicējus. Svinīgajā sarīko-
jumā piedalījās un apbalvojumus 
saņēma arī Kokneses novada 
iedzīvotāji. 

Sarmīte Rode,
Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļa 
Foto no LSK Kokneses novada 
nodaļas arhīva

Pasākuma vadītāju lomās iejutās un 
ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja 
muzikālā ģimene no Kokneses: Inese, 
Monta un Normunds Skujas. "Ir patī-
kami apzināties, ka blakus dzīvo labi, 
iejūtīgi cilvēki, kuri nekad neatstās tevi 
nelaimē. Daudzi cilvēki tā arī dzīvo – 
negaida, kad aicinās palīdzēt, viņi paši 
redz un jūt, kam vajadzīgs viņu atbalsts. 
Priecājamies, ka neesam kļuvuši vien-
aldzīgi. Ziedojot asinis, var palīdzēt ne 
tikai kādam, kurš nokļuvis nelaimē, tas 
uzlabo arī paša donora veselību. Sirsnīgs 
paldies jums visiem!" – atklājot pasāku-
mu, sacīja Monta Skuja.

LSK Viduslatvijas nodaļas izpilddi-
rektore Zanda Tereško sirsnīgi sveica 
klātesošos un pastāstīja, ka LSK Vidus-
latvijas komiteja tika izveidota 2017. 
gadā, un šis ir pirmais lielākais pasā-
kums, kurā satiekas brīvprātīgā darba 
veicēji un donoru kustības atbalstītāji. 
Šobrīd LSK Viduslatvijas komiteja ap-
vieno piecas nodaļas, tajā skaitā Aizkr-
aukles un Kokneses novada nodaļas. 
Kokneses novadā šādi pateicības pa-
sākumi jau ir kļuvuši par tradīciju, bet 
šoreiz pateicības pasākums tika rīkots 
plašākā mērogā. Brīvprātīgā darba vei-
cēja Lība Zukule ar lielu entuziasmu ir 
bijusi viena no galvenajām donoru die-
nu un pateicības pasākumu organizētā-
jām mūsu novadā, un arī šajā reizē Lība 
ar savu neizsīkstošo enerģiju bija iegul-
dījusi pamatīgu darbu pasākuma norisē. 

Liela nozīme donoru kustības vei-
cināšanā ir pašvaldību atbalstam. Arī 
šajā pasākumā donoru kustību atzinīgi   
novērtēja un sirsnīgus pateicības vārdus 
teica Aizkraukles novada un Kokneses 
novada pašvaldību vadītāji.   "Donori 
ir cilvēki ar īpašu misijas apziņu," vēlot 
stipru veselību un pleca sajūtu ikdienā, 
sacīja Leons Līdums, Aizkraukles nova-
da domes priekšsēdētājs. 

Kokneses novads var lepoties ar ak-
tīviem brīvprātīgā darba veicējiem un 

atbalstītājiem, kurus arī sumināja šajā 
vakarā. Īpašu paldies Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris iz-
teica Līvai Skābarniecei un Lībai Zukulei 
par aktīvu darbošanos ikdienā un patei-
cības pasākuma organizēšanu. 

  "Ikviens donors ir nozīmīgs Valsts 
asinsdonoru centram," – uzsvēra Valsts 
asins donoru centra (VADC) vadītāja 
Tamāra Kļaveniece. "Pasaulē ir izgudro-
tas smalkas tehnoloģijas un iekārtas, tiek 
veiktas sarežģītas operācijas, pārstādītas 
sirdis, aknas un plaušas, bet asinis vēl 
neviens nav izgudrojis, tāpēc donori ir 
ļoti svarīgi," atzina Tamāra Kļaveniece. 

"Sirds cilvēkus atšķir mirdzums acīs, 
mirdzums dvēselē un vēlme palīdzēt, 
neprasot pretī neko. Paldies, ka esat vie-
nā asinsritē ar Valsts asinsdonoru cen-
tru!" – šie vārdi ir ierakstīti VADC patei-
cības rakstā. Vairāk nekā 50 cilvēku svēt-
ku pasākumā saņēma VADC pateicības 
un Latvijas Sarkanā Krusta diplomus.

Donoriem, kuri asinis ir ziedojuši 
vairāk kā 25 reizes, tika piešķirta Goda 
donora 3. pakāpe, bet tie, kuru dono-
ru stāžs mērojams vairāk kā 50 reizes, 
tika sveikti ar Goda donora 2 pakāpi, 
savukārt cilvēki, kas ir ziedojuši 100 un 
vairāk reizes ir ieguvuši Goda donora 1. 
pakāpi. 

Veiksmīga sadarbība Kokneses no-
vada LSK nodaļai ir izveidojusies ar 
Likteņdārza īstenotāju – nodibinājumu 
"Kokneses fonds". Likteņdārza admi-
nistratīvā direktore Linda Galino uz 
pasākumu bija ieradusies ar priecīgu 
vēsti vairākiem brīvprātīgā darba vei-
cējiem Kokneses novadā. "Pateicībā par 
nesavtīgu darbošanos, "Kokneses fon-
da" padomes priekšsēdētāja un Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra Kalniete 
ir uzaicinājusi desmit brīvprātīgā darba 
veicējus uz Eiropas Parlamenta apmek-
lējumu Briselē!" – negaidīto pārsteigu-
mu atklāja Linda Galino. Ceļazīmi uz 
Briseli saņēma Daiga Andersone, Gunta 
Andersone, Mārīte Andersone, Gunta 
Krievāre, Lība Zukule, Iveta Riekstiņa, 
Zenta Bērziņa, Monta Skuja, Normunds 
Skuja un Madara Luste. Jāteic, ka Mada-
ra būs pati jaunākā brauciena dalībniece 
– viņa mācās Bebru pamatskolā un kopā 
ar vairākiem saviem skolas biedriem pēc 
Lības Zukules ierosmes ir iesaistījusies 
brīvprātīgo kustībā. Arī šajā pasākumā 
Madara bija ieradusies kopā ar citiem 
Bebru pamatskolas vecāko klašu skolē-
niem, un viņi visiem tika  veltīti pateicī-
bas vārdi par čaklu darbošanos. 

Pateicības pasākumā netrūka arī citu 
jauku pārsteigumu, kurus sarūpēja Aiz-
kraukles Bērnu un jauniešu centra pop-
grupa "Unikumi" un čigānu deju impro-
vizācijas grupa "Javen" no Iršiem. 

Lai spēks un veselība tikpat nenogur-
stoši darboties un vēlme palīdzēt arī nā-
kamajā gadā mūsu novada brīvprātīgā 
darba veicējiem un visiem, kurus vieno 
devīze: "Dalies dzīvībā!"

Dienā, kad visā Latvijā tiek 
degtas liesmas, simbolizējot 
gaismas uzvaru pār tumsu, mēs 
iedegāmies sacensību garā kļūt 
par atzītāko ekspertu un zinātā-
ju jautājumos par Latviju. Kok-
neses Sociālā dienesta zālē tika 
rīkots pasākums mūsu novada 
senioriem – intelektuālā spēlē 
"Mana Latvija + Tava Latvija = 
Mūsu Latvija", lai pārbaudītu 
vecākās paaudzes zināšanas 
par Latviju. Lai senioriem neva-
jadzētu konkurēt savā starpā, 
viņi izaicināja Sociālā dienesta 
kolektīvu veidot pretinieku ko-
mandu, lai apliecinātu arī savu 
varēšanu, atbildot uz āķīgajiem 
jautājumiem.

Spēle sastāvēja no 30 jautājumiem, 
kuros tika ietverti gan nopietni vēs-
tures fakti, gan āķīgi atjautības uz-
devumi. Zināšanas tika pārbaudītas 
par vēsturi, mūziku, kultūru, politiku, 
literatūru, ģeogrāfiju un populārām 
Latvijas personībām visos laikos! Bija 
jāatbild un tādiem jautājumiem, kā: 

"Kurai Latvijas slavenībai uz kreisā ple-
ca ir uztetovēts pie zieda lidojošs kolib-
ri?", tāpat kā, "Kāds ir vidējais dziļums 
Baltijas jūrā?" vai "Cik upes Latvijā ir 
garākas par 100km?".   Spēle bija in-
teraktīvi veidota, tās mērķis ir ne tikai 
pareizi atbildēt uz jautājumu, bet izda-
rīt to ātrāk nekā pretinieku komandai, 
noreaģēt un apspriesties ar komandas 
biedriem zibenīgi, jo atbildes atrašanai 
bija dotas vien 20 sekundes laika. Pa-
pildus mērķis šai spēlei bija sadraudzē-
ties ar jaunajām tehnoloģijām, parādīt 
tās iespējas, ko ikdienā vecākā paaudze 
neizmanto. 

Lai arī sākumā dalībniekos valdīja 
neliela skepse un satraukums, gluži 
kā pirms vēstures kontroldarba, kad 
spraigās cīņas bija norimušas un vietas 
sadalītas, viņi jutās gandarīti. Visi kā 
viens atzina, ka spēle esot par ātru bei-
gusies un nākošajā reizē jābūt vairāk 
jautājumiem! 

Pirmās vietas ieguvēji Lība Zukule, 
Zenta Bērziņa, Jānis Iesalnieks, Ņina 
Rušmane un Dace Evalde katrs ieguva 
nelielu piemiņas balvu – Kokneses Ģi-
menes atbalsta dienas centra veidotās 

piespraudītes Latvijas svētku noska-
ņās. 

Pasākuma noslēgumā pie sveces 
liesmas un kafijas tases, klusu sarunu 
pavadībā, tika baudīts gardais, dāvātais 
kliņģeris, par ko sirsnīgu paldies sa-
kām "Kokneses miesnieka" kolektīvam 
un personīgi Inārai Čeičai! 

Laikā, kad Latvija svin savu dzimša-
nas dienu, ir būtiski apzināties piederī-
bu savai zemei; kaut caur spēlēm, kaut 
mazliet nenopietni, vēlreiz sev atgādi-
nāt, par ko mēs mīlam savu dzimteni, 
ar ko tā ir unikāla un viena vienīgā, ne-
atkārtojamā! Priecīgus svētkus! 

Ieva Ūtēna,
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 

centra vadītāja 

Sabīnes Līvas izstādes noslēgumā 
atklāj jauno koknesiešu izstādi
Kokneses tūrisma informācijas 
centra izstāžu zāle ir kļuvusi par 
satikšanās vietu māksliniekiem, 
viņu radītajiem darbiem un 
mākslas cienītājiem. 

Sarmīte Rode 
Kristiānas Ancelānes foto

Vasaras izskaņā atklātā un līdz oktob-
ra beigām skatāmā Kanādā un Latvijā 
praktizējošās mākslinieces Sabīnes Līvas 
ainavas gleznojumu izstāde žilbināja, 
pārsteidza un iedvesmoja. "Vienaldzīgo 
nebija!" – to izstādes noslēguma pasā-
kumā 31. oktobrī, kad notika tikšanās 
ar gleznu autori, apliecināja arī Lauma 
Āre, Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītājas vietniece. Turklāt jā-
piebilst, ka šis bija unikāls gadījums, 
kad izstādē tika atklāta vēl viena izstāde, 
jo Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
dizaina pulciņa dalībnieki, skolotājas 
Gitas Tenisas rosināti, izveidoja savu 
izstādi, iedvesmojoties no mākslinieces 
gleznu motīviem. Ne tikai dizaina pul-
ciņa jaunu prasmju apguvēji, bet ikviens 
izstādes apmeklētājs divu mēnešu laikā 
varēja iepazīt mākslinieces pasaules re-
dzējumu, kas izglītību ieguvusi Latvijas 
Mākslas akadēmijā un turpinājusi stu-
dijas glezniecībā Ontario Mākslas un 
Dizaina koledžā Toronto, Kanādā un 
Florencē, Itālijā. Kopš 2000.gada glezno-
tāja Sabīne Līva  ir piedalījusies vairākās 
starptautiska mēroga mākslas  izstādēs, 
kā SNBA  International, Carrousel du 
Louvre, Parīzē,  Art Expo New York, 
ASV un ikgadējā Toronto Art Expo, The 
Artist Project Toronto, Kanādā. Kokne-
ses tūrisma informācijas centram tā bija 

liela veiksme un pagodinājums, ka Sabī-
nes Līvas devītā personālizstāde notika 
Koknesē. Izstādē aplūkojamās gleznas ir 
tapušas gan darbnīcā Kanādā, gan Lat-
vijā. Gaisma un vieglums dominē visos 
abstraktajos dabas portretos, kas radīti 
kaligrāfijai pielīdzināmā akurātumā. 
Mākslas zinātniece Sarmīte Sīle savulaik 
izteiksmīgi raksturojusi Sabīnes Līvas 
gleznošanas manieri: „Māksliniece, at-
ainojot kādu no Kanādas ezeriem vai 
mākoņiem virs Baltijas jūras, kas viņu 
iedvesmo - spēlējas ar universālo un at-
pazīstamo, gan tālo gan tuvo. Organizē-
jot gleznas kompozīciju paralēlās plak-
nēs, Sabīne Līva ar harmonisku krāsu 
un formu attiecībām rada ieintreģējošu, 
atmosfērisku   un glezniecisku "haiku", 
uzgleznojot iedomātas debesis, ūdeni 
un zemi. Autores gleznieciskā valoda 
patiesi balstās japāņu haikās - tā ir tēlai-
na un vienlaikus ļoti tieša un nozīmju 
pilna.” 

Izstādes noslēgumā, fonā skanot pa-
tīkamai mūzikai, pasākuma apmeklētāji 
vēl nesteidzīgi baudīja gleznās tverto 
gaišuma un viegluma sajūtu, un arī pati 
māksliniece šķita tik līdzīga savām glez-
nām – mazliet noslēpumaina, bet atvēr-
ta sirsnīgai sarunai. 

"Man rokassomiņā vienmēr ir līdzi 
āmurs un skavotājs audekla apvilkšanai, 
jo es pati veicu gan audekla sagatavoša-
nu gleznošanai, gan iekārtoju izstādes," 
pastāstīja Sabīne Līva. Un uz mirkli 
likās, ka arī mēs esam nokļuvuši viņas 
darbnīcā, kur notiek  radīšanas process, 
jo varējām aplūkot  mākslinieces darba 
rīkus: daudzās otas un starp tām arī put-
na spalvu, ar kuru var dabūt filigrānas 
līnijas. Māksliniece atklāja, ka viņu aiz-

rauj gaismas saspēle dabā, un tā turpinās 
arī šajā rudenī  radītajās gleznās, mainās 
tikai palete, bet kodols saglabājas. Šī 
rudens darbi oktobrī bija skatāmi per-
sonālizstādē "Plūdlīnijas" galerijā Rīga 
Plaza. 

Katru gleznu var izstāstīt kā stāstu, un 
Sabīnei Līvai tas lieliski izdevās, apstājo-
ties pie katras gleznas un atklājot kādu 
mazu radīšanas akcentu. "Lūk, latviešu 
motīvs – drellītis, mūsu kultūrai piede-
rīga zīme. Šis raksts mani ļoti uzrunāja, 
un to saprot arī ārzemēs, mākslas valo-
dai nav ģeogrāfiskas nozīmes," par vienu 
no gleznām sacīja autore. Bet par dizai-
na pulciņa dalībnieku radītajiem dar-
biem skanēja atzīšanās: "Es pirmo reizi 
piedzīvoju tādu pārsteigumu!" Gita Te-
nisa, stāstot par savu audzēkņu izstādi, 
atklāja: "Skolēniem bija uzdevums iepa-
zīties ar mākslinieci un viņas darbiem, 
no tiem izvēloties sev tīkamāko motīvu, 
to pārnesot uz kādu priekšmetu, tādējā-
di radot dizaina priekšmetu. Tas nebija 
vienkārši, bet mani audzēkņi izbaudīja 
šo procesu un lieliski tika galā." Sabīne 
Līva smaidot to apliecināja un atcerējās 
viedu atziņu: "Mākslas mērķis ir māks-
la, bet dizaina mērķis ir mērķis."  Jaunie 
mākslinieki labprāt pastāstīja, no kuras 
gleznas izvēlētais motīvs tagad redzams 
uz viņu veidotā dizaina priekšmeta. Ap-
gleznoti šķīvji, glāzes kā svečturi, māks-
līga plauksta ar dizaina nagiem, džinsi 
ar oriģinālu aplikāciju un vēl citi darbi 
guva gan mākslinieces, gan apmeklētāju 
atsaucību. 

Sirsnīgi sveicot mākslinieci, vairāki 
koknesieši atcerējās pirmo tikšanos ar 
viņu šajā pavasarī, kad biedrība "Pēr-
ses krasts" prezentēja savu projektu īs-
tenojumu, bet Sabīne Līva aicināja uz 
meistarklasi pie Pērses ūdenskrituma 
atveida. "Paņemiet līdzi visu pozitīvo!" – 
novēlēja Sabīne Līva. Arī dizaina pulci-
ņa dalībniekiem viņa ir iedevusi daļiņu 
savas degsmes. Un noteikti kādreiz mēs 
Kokneses tūrisma informācijas izstāžu 
zālē būsim aculiecinieki izstādes atklā-
šanai, kuras autors būs kāds no mūsu 
talantīgajiem Kokneses jauniešiem! 

Māksliniece Sabīne Līva izstādes 
noslēguma pasākumā.

Dizaina pulciņa dalībnieki kopā ar 
izstādes autori.

Jo vairāk mēs dodam, 
jo vairāk mums pieder

Sociālajā dienestā svin Lāčplēša dienu

Nodibinājuma „Kokneses fonds” dāvāto ceļazīmi uz Briseli saņēma Monta Skuja, Normunds Skuja, 
Gunta Krievāre, Gunta Andersone, Mārīte Andersone, Daiga Andersone, Lība Zukule, Madara 

Luste un Zenta Bērziņa. Ar negaidīto pārsteigumu viņus sveica Likteņdārza administratīvā direktore 
Linda Galino un pašvaldības vadītājs Dainis Vingris.
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26. oktobrī biedrība "Latvijas Piļu un 
muižu asociācija" aicināja uz tradicionālo 
Leģendu nakti, kad pilīs un muižās atdzī-
vojas vēsture un izgaismojas šodiena, kad 
kultūras mantojuma vērtības ikviens inte-
resents var iepazīt neierastā daudzveidī-
bā. Kokneses tūrisma informācijas centrs 
pirmo reizi atsaucās šim aicinājumam un 
gaidīja leģendu izzinātājus Kokneses vi-
duslaiku pilsdrupās. 

Sarmīte Rode
Foto no Kokneses tūrisma informācijas 
centra arhīva

Spītējot brāzmainajam vējam, Kokneses pils 
mūros romantisku un noslēpumainu noskaņu ra-
dīja degošās lāpas un spožie gaismas lukturīši, sak-
sofona spēlētās melodijas, nostāsti par pils senatni, 
kā no teikas atnākušas meitenes deja mēnessgais-
mā, bet drosmīgākie ļāvās piedzīvojumam moku 
pagrabā. 

Jo ir tādi vakari pie Daugavas, kad karsti pulsē 
akmens sirds,  gadu simti šķiras un mijas, klaudz 
soļi viduslaiku pilsētas ieliņās, skan veseris, kaļot 
sudraba dālderus, debess jumā zaigo mēness un 
pilskunga meita tornī gaida savu mīļoto, jo alkst sa-
tikties kā Pērse un Daugava šajā vietā tiekas…  

Un arī šajā vakarā – Leģendu naktī, atgādinot 
par Kokneses pils slavenās naudas kaltuves ziedu 
laikiem un izkaļot laimes vērdiņu, divas pils baro-
neses no fon Tīzenhauzenu dzimtas, galma muzi-
kants un uzticamie mūki sauca līdzi visus labus ļau-
dis, lai ieklausītos teikās un nostāstos, ko glabā 810 
gadus dižie pils mūri par Kokneses pils celšanu, tās 
pagrabiem, kur bagātības slēpjas, par varenajiem 
lielgabaliem, kas sargāja varenos nocietinājumus, 
arī mīlas stāstu ar skumjām beigām. 

Sadodoties rokās ap seno akas vietu – pils dzī-
vības avotu, tika izteikts kopīgs vēlējums: "Kokne-
ses pils mūri, mūs stipriniet, Kokneses pils mūri, 
mums palīdziet, savu spēku mums iedodiet! Lai 
miers mūsu zemē valda, lai pārticība un maize uz 
galda, lai azotē laimes vērdiņš skan, lai mīlestība tev 
un man! Kokneses pils, tev sakām paldies, ticam, 
mums visiem dzīvē labi ies!"

Izstāstot teiku par daiļo pilskunga meitu un 
kalpu puisi -  mīlētājiem, kuriem nebija lemts būt 
kopā, ieskanējās Ziedoņa Vildes spēlētais sakso-
fons un kā brīnumains eņģelis parādījās meitene, 
lai dejā vēlreiz izdzīvotu teikā stāstīto. Paldies par 
burvīgo priekšnesumu Megijai Čakstei! 

Kā jau leģendu naktī, bija iespējams itin viss 
– nokļūt arī moku kambarī, kur visticamāk vi-
duslaiku dzīves patiesīgumu atklāja tā galvenais 
pavēlnieks un soģis Pēteris Kirilovs. Jāteic gan, ka, 
iznākot no moku kambara, daudzi ar smaidu sejā 
atzina, ka šī vieta ir labāka dziednīca visām kaitēm, 
kuru gribēšot apmeklēt vēl! 

Priekšpilī, sildoties pie ugunskura ar karstu tēju 

un sarūpēto cienastu, leģendu baudītājiem tika iz-
stāstīts vēl viens stāsts, kas radies mūsdienās, bet 
sasaucas ar seniem pils nostāstiem. Un tas nozīmē 
tikai vienu – leģendas mēs radām paši un tās 
dzīvo cauri laikiem, mums tikai vajag kādā brāz-
mainā rudens vakarā ieklausīties, ko stāsta dižie 

pils mūru akmeņi un ļauties piedzīvojumam! 
Arī nākamajā rudenī – Leģendu naktī! 

Kokneses tūrisma informācijas centrs teic 
paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un at-
balstītājiem! 

Leģendu nakts sasauca kopā tuvus un tālus senu nostāstu izzinātājus.

Kokneses pils mūros atdzīvojas leģendas

Meitene no teikas.

Kokneses "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" dalībnieki viesojās 
Jēkabpilī

Lai raitāk veicas grāmatu lasī-
šana un vērtēšana Lasīšanas 
veicināšanas programmas "Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2019" Kokneses pagasta bib-
liotēkas dalībniekiem, skolēnu 
brīvlaikā devāmies izzinošā 
braucienā uz Jēkabpili. Šī jau 
bija sestā reize, kad ar žūrijas 
dalībniekiem braucam uz kādu 
tuvējo pilsētu, kurā apmek-
lējam bibliotēkas un izzinām 
vietējās kultūras un izklaides 
iespējas. 

Antra Vasiļevska,
 Kokneses pagasta bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļas vecā-
kā bibliotekāre
 Foto: A. Vasiļevska

Dienu sākām ar pasaku valstības 
Butaforija apmeklējumu, tad izskrai-
dījām un izbaudījām Kena parka 
atrakcijas un devāmies uz Sēļu sētu 
izzināt seno latviešu ikdienas dzīvi 
un ēdām pašu sakultu sviestu. Dienas 
otrajā pusē apmeklējam divas biblio-
tēkas – Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļu un Jēkabpils 

Galveno bibliotēku. Bibliotēkās mūs 
uzņēma ar dažādam spēlēm, atrak-
cijām un pārsteigumiem, ka doties 
mājā nemaz negribējās.

Diena paskrēja ļoti ātri, un mājup-
ceļā autobusa plīsusī riepa bērniem 
bija jautrs piedzīvojums, jo, kamēr 
šoferītis mainīja riepu, svaigā gaisā iz-
spēlējām dažādas spēles un redzējām, 
kā tiek mainīta riepa. 

Brauciens  izdevās lielisks un izzi-
nošs - ir iegūts spars izlasīt atlikušās 
grāmatas un, aizpildot elektronisko 
anketu,  noslēgt lasīšanas maratonu.

Koknesieši sēļu sētā.

Aicinām piedalīties distances pārgājienā  līdz 
Vecbebriem. Pārgājiens sāksies no Iršiem (11,5 
km) vai no Liepkalnes skolas (14,5 km). Plkst. 8.30 
pulcēšanās Vecbebru autobusa pieturā. Pasākuma 
programma: dalībnieki ar sabiedrisko autobusu 
par saviem līdzekļiem nokļūst līdz starta vietai. Au-
tobuss no Vecbebriem kursē plkst 8.54 (Ērgļu vir-
zienā). Dalībnieki individuāli vai grupās pa valsts 
autoceļu veic maršrutu  (distanci izvēlas atbilstoši 
savām spējām). (Spēku izsīkuma gadījumā- dalīb-
nieks par saviem līdzekļiem- kādā autobusa pieturā 
var sagaidīt vienīgo autobusu Liepkalne-Vecbebri, 
kas atiet no Liepkalnes plkst. 13.07).

Pasākuma kontrollaiks - 4,5 h. Plkst.  13.30-
14.15  tējas /kafijas  galds adresē “Vecā pagastmāja”, 
2.stāvā.

 *Līdzi jāņem: atstarojoša veste!, viegla mugur-
soma, maiņas sporta apavi, maiņas zeķes, nelielas 
uzkodas, ūdens. Apģērbu jāizvēlas atbilstoši laika 
apstākļiem.

Artis Zvejnieks,
Sporta pasākumu organizētājs Bebru pagastā

No Iršiem līdz 
Vecbebriem 
distances 
pārgājiens 

Kopīgs vēlējums Kokneses pils mūriem.

6. decembrī Koknesē pulksten 17 tirgus lauku-
mā EGLES IEDEGŠANAS pasākums “DĀVINOT 
PRIEKU”.

 No pulksten 15 , Kokneses tūrisma informācijas 
centrā, 1905. gada ielā 7, Ziemassvētku TIRDZIŅŠ 
ar iespēju viesoties uzņēmumā “Dunense”, kurā 
notiks atvērto durvju pēcpusdiena. Laipni aicināti 
tirgot gribētāji!

NĀC UN UZBURSIM PRIEKU KOPĀ! 
Ziemassvētku vecītis ar palīgiem
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Ceļu pie lasītājiem sākusi Jura Maigoņa 
Siliņa dzejas grāmata "Pilns Daugavas 
un Pērses spēka". Tā ir skaista dāvana 
pašam dzejas autoram, sasniedzot savas 
dzīves kalna 84. pakāpienu, un visiem 
koknesiešiem, jo viņa dzejā lasām at-
zīšanos mīlestībā dzimtajai Koknesei, 
Pērses un Daugavas krastam. 

Sarmīte Rode
Foto: Māris Grūbe

 
Svētdienā, 13. oktobrī, dižo gadu nesēja 

dzimšanas dienas nedēļas noslēgumā, Kokne-
ses pagasta bibliotēkas durvis bija atvērtas Jura 
Siliņa dzejas cienītājiem, viņa tuviniekiem, radu 
saimei un draugiem, lai kopā svinētu grāmatas 
atvēršanas svētkus. 

Melnrakstos atrasti soneti

ura Siliņa jaunā dzejas grāmata nākusi klajā 
izdevniecībā "Domu pērles", tajā divās nodaļās 
apkopots viss dzejnieka radošais veikums. Pir-

majā nodaļā lasāmi dzejoļi, kas tapuši laikā no 
2014. līdz 2019. gadam, bet otrajā nodaļā ar no-
saukumu "Melnrakstos atrasti soneti" ir darbi, 
kuri iepriekš nekur nav publicēti. Lasītāji līdz 
šim Jura Siliņa dzeju bija iepazinuši biedrības 
"Mazā taka" izdotajā kopgrāmatā, laikrakstā 
"Staburags", izdevumos "Zintnieks" un "Kokne-
ses Novada Vēstis", kā arī biedrības "Mazā taka" 
rīkotajos dzejas pasākumos. 

Grāmatas nosaukums "Pilns Daugavas un 
Pērses spēka" ir autora dzejas rinda no dzejoļa 
"Pavasaris" un tā izsaka arī viņa visdziļāko bū-
tību, kas brīnišķīgi sasaucas ar grāmatas vāka 
fotogrāfiju, kuras autors ir koknesietis Ingus 
Pugačovs, bet paša dzejnieka foto ir iemūžinā-
jis Mārcis Briška, savukārt grāmatas ievadvārdi 
pieder šo rindu autorei. 

Pasākumā Jura Siliņa meitas Madara un Me-
lita sirsnīgi pateicās Inesei Krūmiņai par iero-
sinājumu "Domu pērlēs" izdot tēva grāmatu, kā 
arī sakot paldies par viņas ieguldījumu grāma-
tas izdošanā. Madara Siliņa pastāstīja, ka ļoti 
vēlējusies kādreiz izdot tēva dzejoļus, tāpēc ar 
prieku pieņēmusi Ineses Krūmiņas aicinājumu 
sarūpēt viņam skaistu dzimšanas dienas pārstei-
gumu, jo tikko, 10. oktobrī, Juris Siliņš sagaidīja 
84. dzīves gadskārtu. Grāmatai dzejoļus sagata-
voja abas meitas, kuras arī savā darba ikdienā ir 
saistītas ar grāmatu krātuvi, jo Madara ir bib-
liotekāre Jaunpils pagasta bibliotēkā, bet vecākā 
māsa Melita strādā par bibliotekāri Vārkavas vi-
dusskolas bibliotēkā. Atvēršanas svētkos meitas 
saulainus vārdus veltīja tētim, uzteicot arī citus 

viņa talantus: jaunības gados Koknesē Juris ir 
aktīvi iesaistījies kultūras dzīvē: dejojis tautiskās 
dejas, dziedājis korī, muzicējis orķestrī, spēlējis 
teātri, nodarbojies ar sportu, guvis panākumus 
riteņbraukšanā, bet, strādājot celtniecībā, apgu-
vis dažādu amatu prasmes. Juris savā sirdī Kok-
nesi sev nesa līdzi arī tos 25 gadus, kad dzīvoja 
Jaunpilī.

Grāmatu klētī jauns 
papildinājums

Kokneses pagasta bibliotēka – mūsu grāmatu 
klēts ir kļuvusi bagātāka ar zelta graudu krājumu, 
jo bibliotekāre Ingrīda Grūbe atzina, ka lasītāji 
vienmēr ļoti priecājas par novadnieku izdotajām 
grāmatām. Jaunā grāmata ir izdota nelielā skai-
tā - 50 eksemplāros, domāta kā paliekoša vērtī-
ba Jura ģimenei, to varēja iegādāties pasākuma 
dienā, saņemot arī dzejnieka autogrāfu. Septiņi 
grāmatas eksemplāri nonāks Latvijas Nacionāla-
jā bibliotēkā, bet vēl ir iespējams interesēties pie 
Ineses Krūmiņas. 

Atvēršanos svētkos muzicēja un ar dziesmām 
par Pērsi un Daugavu priecēja Skuju ģimene. Pa-
teicoties biedrības "Mazā taka" rīkotajam atmiņu 
pasākumam 2014. gada rudenī, kurā Juris Siliņš 
pastāstīja, ka tautā mīlētās  dziesmas "Upe Pērse" 
autors ir viņa jaunības dienu draugs Zigfrīds Put-
niņš, Skuju ģimene, kas veido kapelas "Aizezeres 
muzikanti" kodolu, pie sava zelta repertuāra pie-
skaita šo un vēl citas  Zigfrīda Putniņa melodijas, 
un tajā savā nopelns ir Jurim, jo viņš labi atcerējās 
šo dziesmu notis un varēja tās uzdāvināt "Aizeze-
res muzikantiem". Svētku reizē vēl emocionālāku 
noskaņu radīja kopīgi dziedātās dziesmas, kas 
aiznesa sveicienu Jura jaunības gadiem. 

Juris Siliņš ir viens no biedrības "Mazā taka" 
dibinātājiem, stalti un ar lepnuma sajūtu viņš 
ir nesis biedrības karogu gan Kokneses novada 
svētkos, gan citos pasākumos. Biedrības autores 
arī šajā dienā bija kopā ar Juri un sveica ar jauko 
notikumu. "Priecājamies, ka jau pirms sešiem ga-
diem mums izdevās Jura dzejnieka talantu izcelt 
saulītē!", sacīja Maija Stepēna. 

Kokneses dziesminieka balss ir skanējusi 

jauktajā korī "Labākie gadi", kas tagad nes vārdu 
"Alaine".  Kora dalībnieces viņam dāvāja visskais-
tākos rudens ziedus un atcerējās kopīgi pavadītos 
dziesmotos gadus. Jānis Dzenis, kurš arī kopā ar 
Juri piedalījies Dzejas dienu pasākumos, veltīja 
viņam savas dziesmas, uzsverot, ka viņiem abiem 
ir līdzīga pasaules uztvere – savā dzejā viņi ir 
meklētāji un jaunu atziņu guvēji. Vislabāk savu 
dzeju var norunāt pats autors, arī grāmatas atvēr-
šanas svētkos Juris lasīja savu dzeju.

Sapņotājs ar meklētāja garu

Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli – šie Fri-
ča Bārdas vārdi vislabāk izteic dzimtās vietas 
dziesminieka dzejas lirisko varoni. Māka uzburt 
dabas gleznu, sievietes pielūgsme, nepiepildītas 
mīlestības jūtas,  atmiņas par seno Koknesi, ku-
ras skaistums tagad dzīvo Jura paaudzes atmiņās 
– virmo dzejas rindās, kas patiesi rakstītas ar ta-
lantīga meistara roku un siltu sirdi.  

Lai arī matos iezadzies sudrabs un viņa ba-
gātība ir lielā dzīves pieredze, savā dzejā Juris ir 
tas pats Saules mājas un Krievkalna skolas zēns 
– sapņotājs ar meklētāja garu. "'Jo es vēl alkstu 
zināt – kur tā gatve stiepjas, kur aug tie ozoli un 
liepas", dzejolī "Pļāvējs" teic viņš. Pilnveidojot 
savu dzejas valodu, Juris apguva sonetu radīt 
prasmi un tagad tie lasāmi jaunajā grāmatā.

 Šobrīd viņa dzīvesvieta ir Iršos, bet Juris ir 
un paliek koknesietis. Par savu radīt prieku un 
dzīvi Koknesē grāmatas autors savulaik teicis: 
"Viena no mīļākajām vietām ir Vārnukalns – 
mans iedvesmas kalns, kur tuvumā aug milzīga 
liepa, citi vareni un skaisti koki. Vasarā nokalnī-
te nekad neaizaug. Tur radies "Sausais strauts", 
arī citi dzejoļi. Vienatnes brīžos pārdomāju savu 
raibo dzīvi, domās sūtu laba vēlējumus meitām, 
sešiem mazbērniem, trīs mazmazbērniņiem."

Jura Siliņa dzeju iemīļojuši daudzi koknesieši, 
jo dzejnieka sirdī dzimušie vārdi ir tikpat stipri 
kā viņš – savai Koknesei uzticīgais. 

Lai grāmatai kā rudens lapām krāsains ceļš 
pie lasītājiem! 

Jura Siliņa dzejas grāmatas atvēršanas svētki Koknesē

Senioru klubiņa "Pīlādzītis" 
dalībnieki talkā "Rudens lapa"
Senioru klubiņa "Pīlādzītis" 18 talcinieki 
oktobra nogalē ieradās Otrā pasaules karā 
kritušo piemiņas vietā Kokneses parkā 
bruņojušies ar lapu grābekļiem un slotu. 
Braukuši ar auto, velosipēdiem un atnā-
kuši pastaigājoties. Lapas bija sakritušas 
biezā slānī, bet čaklie talcinieki ātri atrada 
racionālāko lapu novākšanas paņēmienu 
un drīz vien darbiņš bija paveikts. 

Zenta Bērziņa,
Senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja

Pēc darba pie ugunskura, speciāli ierīkotā vietā, 
sveicām savus jubilārus un ēdām īpašas talkas die-
nas pusdienas. Kārtīgi ieturējušies, iepazināmies ar 
Sofijas izpētīto kultūras pasākumu piedāvājumu. 
Nolēmām 9. novembrī pulksten 18 apmeklēt Aiz-
kraukles kultūras namā dziesmu un deju uzvedu-
mu "Čigānu karaliene"  un 21. decembrī pulksten 
12 būt skatītāju rindās Rīgas Nacionālā teātra vec-
gada koncertā "Baltā pasaka". Biļešu iegādi veiks 

Ilze un Lība.  
Nākošajā sanākšanas reizē 6. novembrī pulksten 

12 Sociālā dienesta zālē Vērenes ielā Nr. 1 skatīsi-
mies fonda "Sibīrijas bērni" uzņemto filmu par vie-
tām, kur represēto ģimeņu bērni pavadīja bērnību. 
Šogad šajā ceļojumā piedalījās Ilga Tiltiņa. 

Vēl šajā gadā senioru klubiņa biedru sanāksmes 
notiks 20. novembrī,   4. decembrī,   18. decembrī 
pulksten 12 Vērenes iela Nr.1-4.

19. decembrī   pulksten 14 Kokneses kultūras 
namā notiks Senioru vecgada balle. 

Paldies visiem talciniekiem un veiksmi darbos!  

Labs darbs padarīts!

Pirmie šī gada „dzinumi”
Laikā, kad kārtīgs saimnieks pārstaigā 
savus laukus pateicībā par jauno ražu 
un pārbauda apcirkņu krājumus, mums, 
koristiem, tikai sākas jaunās “ražas” sē-
jas un dēstīšanas laiks. Tiek pārdomāts 
un gatavots atkal jauns repertuārs, ar 
ko iepriecināt klausītājus. Daļēji atsvai-
dzinātas atmiņās jau dziedātas dzies-
mas, lai kopējais dziesmu pūrs būtu 
arvien bagātāks.

Anita Liepiņa, koriste 
Rolanda Gagaiņa foto

Tiek izvērtētas iespējas piedalīties dažāda 
mēroga un atšķirīgas noskaņas kultūras dzīves 
notikumos. Plānoti pašmāju koncerti, izbrau-
kumi uz citiem novadiem koru sadziedāšanās 
pasākumos, piedalīšanās mazajos Dziesmusvēt-
kos un citās godu reizēs. Protams, gatavojamies 
uzņemt vieskolektīvus arī pie mums – Koknesē.

Pavisam nesen, 26. oktobrī, atklājām jauno 
sezonu, atrādot pirmos svaigos šī gada ražas 
“dzinumus”.

 Pateicoties Aizkraukles jauktā kora diriģen-
ta Eduarda Grāvīša ierosmei, mūsu pirmais šīs 
sezonas koncerts notika Seces baznīcā, kura di-
riģenta dzimtas vēsturē ir bijusi ļoti nozīmīga. 

Sagatavojām skaistu garīgo dziesmu prog-
rammu, lai kopā ar jaukto kori “Aizkraukle” to 
dāvātu klausītājiem. Mūsu izpildījumā skanēja: 
Zoltana Kodai lūgšana “Ave Maria”, Valda Zilve-
ra dziesma ar Anitas Kārkliņas vārdiem “Dievs 
teica”, Daigas Rūtenbergas dziesmā ar Kristīnes 

Kristbergas vārdiem “Dod, Dievs”, Ēriks Eglītis: 
“Nāks Svētītais miers”, Ērika Eglīša dziesma ar 
Marikas Svīķes vārdiem ”No - līdz”.

Tā kā mūsu diriģente Lelde Kamzole- Ga-
gaine ir arī “Aizkraukles” kora diriģente, tad ar 
īpašu gandarījumu noklausījāmies viņu šī gada 
repertuāra jaunumu - Z. Liepiņa operas "Parīzes 
Dievmātes katedrāle" fināla dziedājumu Leldes 
vadībā. Tas bija īpaši aizkustinošs!

Esam pateicīgas Astrīdai Mencendorfai par 
iespēju šo koncertu īstenot, mūsu diriģentiem, 
koncertmeistarēm Ilonai Makareni un Aijai 
Ziņģītei, kā arī skatītājiem par atsaucību tik vē-
jainā un aukstā vakarā!

Neaizmirstama paliks atmiņā mācītāja Ainā-
ra Rendora uzruna un svētība visiem klātesoša-
jiem. 

Koncerta noslēgumā kopkoris aizlūdza par 
Latviju, dziedot  R. Grantovska “Svētī, Kungs!”.

Koncertā Seces baznīcā.

Vasarā folkloras kopa "Urgas" piedalījās ļoti īpa-
šā notikumā, kopā ar Lietuvas TV un Viļņas Uni-
versitātes Vēstures fakultātes ļaudīm svinēja Jāņus 
tepat Koknesē, "Alēnu" mājās, brīnišķīgā vietā pie 
Daugavas. Lietuvas  Nacionālā ekspedīcija  šogad 
ceļoja pa Daugavu. Šis projekts ilgst jau vairākus 

gadus. Apceļotas arī citas upes un citas valstis. 
Nacionālās ekspedīcijas piedzīvojumus, arī Jāņu 
svinēšanu Koknesē, var skatīties šeit - https://www.
lrt.lt/mediateka/irasas/2000081437/nacionaline-
ekspedicija, pārraidi rāda katru otrdienu 21:30.  
Varat sekot līdzi! 

„Urgas” atbalsta Lietuvas Nacionālo ekspedīciju

Autors ar meitu Madaru un 
mazdēliņu.

Pasākuma dalībnieku kopbilde.
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Pirmie šī gada „dzinumi”

Pirmā Erasmus+ projekta 
koordinatoru un partneru 
tikšanās Katalonijā

Pērses sākumskola piedalās Erasmus+ 
skolu apmaiņas partnerības projektā "Litt-
le gazes at great artwork". Projekta ilgums 
no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 
31.augustam.  Projektu līdzfinansē ES Eras-
mus+ programma.
 
Santa Kalniņa, 
Pērses sākumskolas direktores p.i. 
Līga Kraukle,
 angļu valodas skolotāja

Kopā mēs esam 4 valstu partneru grupa no Lie-
tuvas, Beļģijas, Latvijas un Spānijas, kuri visi ir iein-
teresēti attīstīt eiropeisko identitāti mūsu skolēnos, 
ģimenēs un vietējā sabiedrībā, pārzinot savas valsts 
mākslas mantojumu, tā īpatnības, kā arī iepazīstot 
citu valstu māksliniekus un viņu darbus. 

Pirmā partnervalstu tikšanās norisinājās skolā 
Escola Josep Mascalans, pilsētā  Vallbona d'Anoia, 
Katalonijā. Tikšanās reizes mērķis bija izrunāt ak-
tivitātes pirmajam projekta gadam, analizētu jau 
izdarīto, precizēt katras valsts uzdevumus projektā. 

  Pirmajā tikšanās dienā skolas direktore mums 
izrādīja skolu, kā arī ļāva pasekot līdzi radošajam 
mācību procesam. Apskatot skolu secinājām, ka 
mācību stundu garums un ikdiena krietni atšķiras 
no ierastā Pērses sākumskolā. 

Kad skola bija apskatīta, sākām spraigu darbu 
projekta aktivitāšu apspriešanā un realizēšanā.   Vi-

sas valstis parādīja savus mājas darbus- video pre-
zentāciju par savu skolu. Skolotāja Līga Kraukle, 
savukārt, mācīja dalībniekiem kā šīs prezentācijas 
augšuplādēt Twinspace platformā. Izrādīja pārē-
jiem projekta dalībniekiem dažādas ar eTwinning 
saistītas iespējas. 

 Projekta koordinatore iepazīstināja partnervals-
tis ar izveidoto projekta mājaslapu. Izstrādājām ko-
pīgu projekta kalendāru, kuru var papildināt ikvie-
na partnervalsts, lai uzskatāmi varētu redzēt skolu 
pasākumus un nozīmīgas aktivitātes, kas saistās ar 
projektu. 

Viena no projekta aktivitātēm, kas norisinājās 
oktobrī bija, ka  skolēniem no katras valsts bija jā-
piedalās konkursā par projekta logo izveidi. Katrs 
izvēlējās trīs labākos savas skolas logo. Tikšanās rei-
zē   Katalonijā, balsojot izvēlējāmies mūsu kopīgo 
projekta  logo. To zīmējis skolēns no skolas "Escole 
Fondamentale WBE Gedine" Beļģijā.

Nedēļas noslēgumā bija iespēja iepazīties ar 
pilsētas Vallbona d'Anoia mēru Meritxell López 
Baqué. Viņa ir divu bērnu mamma, savas pilsē-
tiņas patriote, kas cīnās par skolas pastāvēšanu 
un attīstību, neskatoties uz nelielo skolēnu skaitu. 
Mēra kundze pārstāv skolu arī kā vecāku padomes 
priekšsēdētāja.

Kad darāmie darbi saistībā ar projektu bija pa-
veikti, devāmies iepazīt tuvējo apkārtni. Izbaudījām 
kataloniešu viesmīlību un  tradicionālos ēdienus.

Kokneses novada domē viesojas 
Kokneses pamatskolas - attīstības 
centra projekta sadarbības partneri

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā tiek 
realizēts Nordplus Jauniešu apakšprogrammas 
projekts Nr. NPJR – 2019/10228 “Smart teacher 
in a digital environment” (“Kompetents skolo-
tājs digitālā vidē”). No 2019.gada 4. novembra 
līdz 10.novembrim projekta aktivitāšu ietvaros 
Koknesē viesojas sadarbības partneri no Kedai-
ņu speciālās skolas Lietuvā, ar mērķi gūt jaunu 

pieredzi kvalitatīva un radoša izglītības procesa 
organizēšanā izglītojamajiem ar speciālām vaja-
dzībām, akcentējot IT izmantošanu. 

6.novembrī projekta sadarbības partneri vie-
sojās Kokneses novada domē, kur tikās ar domes 
priekšsēdētāju Daini Vingri un izglītības darba 
speciālisti Inesi Saulīti, pārrunājot izglītības jo-
mas aktualitātes Kokneses novadā un Latvijā. 

Mobilitātes laikā projekta partneri devās arī 
pieredzes apmaiņas vizītēs uz Jelgavas pamat-
skolu “Valdeka” – attīstības centru un Inčukalna 
pamatskolu, kā arī šodien viesosies Kokneses 
tūrisma informācijas centrā, apmeklēs Kokneses 
pilsdrupas un Likteņdārzu, piedalīsies radošās 
aktivitātēs, iepazīstot latviešu tradīcijas, kā arī 
Kokneses pamatskolas – attīstības centra un Ke-
daiņu speciālās skolas pedagogi prezentēs savu 
pedagoģisko pieredzi un labās prakses piemērus, 
uzlabos svešvalodu prasmes un veidos starpkul-
tūru dialogu.

Projekta sadarbības partneri 
Kokneses novada domē.

Kokneses pamatskolas – 
attīstības centra komanda 
dalās pieredzē starptautiskā 
konferencē “Labā prakse 
autisma jomā 2019”
2019.gada 1. un 2.novembrī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā notika starp-
tautiska konference “Labā prakse au-
tisma jomā 2019”, kurā savā pieredzē 
par darbu ar bērniem ar speciālām va-
jadzībām un autismu dalījās speciālis-
ti no Lielbritānijas, ASV, Velsas, kā arī 
Latvijas vadošie speciālisti – klīniskā 
psiholoģe Zane Kronberga, ergotera-
peite Dita Rituma, Latvijas Autisma 
apvienības vadītāja Līga Bērziņa un 
bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs. 

Elīna Ivanāne
Kokneses internātpamatskola – attīs-
tības centra metodiķe

Konferences pirmajā dienā tās dalībnie-
kiem bija iespēja noklausīties lekcijas par 
proaktīvajām metodēm darbā ar bērniem 
ar AST, kā veicināt viņu neatkarību un sa-
mazināt pāraprūpi, kas jāņem vērā veidojot 
efektīvus uzvedības plānus. Velsas speciālis-
te J. Condon sniedza ieskatu jautājumos par 
izglītojamo uzvedības izaicinājumiem skolā, 
skolas politiku šajos jautājumos un piedāvāja 
praktiskus risinājumu piemērus. L. Bērziņa 
aktualizēja šobrīd Latvijā ļoti plašu rezonansi 
ieguvušo jautājumu – bērnu vardarbību pret 
pedagogiem izglītības iestādē, piedāvājot šo 
tēmu aplūkot no dažādiem skatu punktiem.

Otrajā dienā konferences dalībnieki pie-
dalījās paralēlajās darbnīcās un Ideju tirgū, 
kurā ar darbnīcu “Sensorās spējas – bērna 
attīstības pamats” Kokneses pamatskolu – at-
tīstības centru pārstāvēja direktora vietniece 
metodiskajā darbā Inese Svence, direktores 
vietniece audzināšanas darbā Jūlija Grase, 
metodiķes Elīna Ivanāne un Ineta Gerasimo-
va, prezentējot izglītības iestādes pieredzi 

 sensomotoro spēju attīstības veicināšanā, iz-
mantojot dažādus materiālus.

Darbā ar bērniem ar speciālām vajadzī-
bām pedagogi meklē dažādus risinājumus, 
lai iegūtu optimālākos rezultātus individuālo 
spēju un dotumu pilnveidē. Cilvēka attīstība 
sākas ar fiziskām sajūtām, šo sajūtu apzināša-
nos un aktīvu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. 
Sajūtu, uztveres un motorikas jeb sensomoto-
ro spēju attīstīšana ir pamats sekmīgai bērna 
intelektuālajai attīstībai. Izglītības procesā 
speciālie pedagogi mērķtiecīgi veido izprat-
ni par krāsu, formu, lielumu, par priekšmetu 
un materiālu īpašībām un īpatnībām, telpis-
kumu utt, izmantojot visas iespējamās ma-
ņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu. Ar 
to palīdzību tiek attīstīta kognitīvo procesu 
sistēma – sajūtas, uztvere, uzmanība, atmiņa, 
domāšana, valoda, ar kuras palīdzību cilvēks 
dažādi uztver, uzkrāj un pārveido informāci-
ju, kas nāk no apkārtējās vides, ķermeņa un 
atmiņas.

Skolas – centra komanda piedāvāja iespē-
ju iepazīties un praktiski izmēģināt dažādus 
skolas pedagogu veidotos mācību materiālus 
sensomotoro spēju attīstīšanai un pilnvei-
došanai. Konferences dalībnieki ar interesi 
iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, uzdeva 
jautājumus, lūdza padomus un izteica vēlmi 
saņemt metodiskus ieteikumus un atbalstu 
turpmākajā darbā ar bērniem ar speciālām 
vajadzībām.

Dalība konferencē sniedza iespēju dalīties 
ar savu pieredzi, kā arī iepazīties ar kolēģu 
darbu. Tā bija iespēja satikties profesionā-
ļiem, praktiķiem un tieši iesaistītajām per-
sonām, lai sadarbotos un sniegtu savstarpēju 
atbalstu. Paldies Latvijas Autisma Apvienībai 
par fantastiski noorganizēto pasākumu un 
sniegto iespēju gūt un dot!

Kokneses pamatskolu – attīstības centru pārstāvēja direktora vietniece 
metodiskajā darbā Inese Svence, direktores vietniece audzināšanas darbā Jūlija 

Grase, metodiķes Elīna Ivanāne un Ineta Gerasimova.

Projekta dalībnieki atpūtas brīdī.
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Mācīt un mācīties savādāk

Rudens brīvdienas ir laiks, kad 
skolēni atpūšas no mācībām, 
bet skolotāji aktīvi izglītojas, 
lai apgūtu jaunas mācību meto-
des un gūtu iedvesmu izmēģi-
nāt kaut ko jaunu.
 
Kokneses pamatskolas – at-
tīstības centra metodiskais 
dienests

22.oktobrī Kokneses pamatskolā – 
attīstības centrā pulcējās skolotāji no 
tuvākiem un tālākiem Latvijas nova-
diem, lai klātienē gūtu priekšstatu par 
Barboletas attīstošo metodi un tiktos 
ar tās autori,   klīnisko psiholoģi un 
speciālo pedagoģi Baibu Blomnieci 
– Jurāni, kurai ir ilggadēja pieredze 
darbā ar bērniem   ar funkcionāliem 
traucējumiem. Barboletas inovatīvā 
mācību metode palīdz attīstīt do-
māšanu, atmiņu un koncentrēšanās 
spējas.  Tās pamatā   ir apmācība, iz-
mantojot līdzsvara platformas,     ku-
ras sekmē maksimālu uzmanības 
koncentrēšanu, iekšējās spriedzes un 
stresa mazināšanu. Metodei ir plašs 
pielietojuma spektrs – vārdu krājuma 

un gramatikas likumu apguve va-
lodu apmācībā, matemātisko darbību 
veikšana, vēstures, ģeogrāfijas, biolo-
ģijas faktu un terminu apguvē, kā arī 
uzvedības korekcijas procesā un logo-
pēdisku problēmu risināšanā. 

Savukārt, 23.oktobrī skolas peda-
goģiskie darbinieki piedalījās kursos 
“Daudzveidīgas mācību stratēģijas 
digitāla un jēgpilna mācību procesa 
organizēšanā izglītojamiem ar speciā-
lām vajadzībām”, papildinot savu pro-
fesionālo kompetenci un zināšanas 
par dažādu mācību stundu modeļu 
un digitālo rīku izmantošanu mūs-
dienīgā stundā, lai sasniegtu izvirzī-
tos pedagoģiskos mērķus, sekmētu 
izpratni par to nozīmi kompetencēs 
balstītā izglītības procesā. 

Kursu sākumā I.Svence aktualizēja 
jautājumus par skolēnu ar speciālām 
vajadzībām iekļaušanu izglītības pro-
cesā.  Turpinot lekcijas, A.Ščerbinska 
analizēja dažādu mācību stundu 
modeļu lomu jēgpilna izglītības pro-
cesa organizēšanā, uzsverot mācību 
stundas uzbūvi, akcentējot zināšanu 
aktualizāciju (ko skolēni jau zina par 
apgūstamo tēmu, kā skolēnus ieinte-
resēt apgūstamajā tēmā), apjēgšanu 

(kas skolēniem jāprot/jāzina apgūsta-
mās tēmas ietvaros, kā skolēni lietos 
apgūtās zināšanas) un refleksiju (ko 
skolēni ir iemācījušies stundas laikā, 
kā pārbaudīt skolēnu apgūtās zinā-
šanas). Lektore uzsvēra, ka ir svarīgi 
mācību procesu dažādot atbilstoši 
skolēnu spējām, vajadzībām un in-
teresēm – mācību procesa diferenci-
ācija, individualizācija un personali-
zācija.

Ar savu pieredzi digitālo rīku pie-
lietošanā, veidojot jēgpilnus, drošus, 
interaktīvus, radošus mācību mate-
riālus, uzdevumus un pārbaudes dar-
bus, izmantojot dažādas lietotnes (Ac-
tionboud, Kahoot.com, Plickers.com, 
Learningapps.org) un Google veid-
lapas, dalījās Kokneses pamatskolas 
– attīstības centra skolotājas M.Urga, 
D.Bernāne, D.Ūdre, S.Gžibovska, D. 
Logina, K.Skrūzmane un E.Ivanāne. 
Kursu dalībnieki, izmantojot mobilās 
mācīšanas pamatprincipus un brīv-
pieejas digitālos mācību materiālus, 
darbojās praktiski – veidoja stun-
du plānus un mācību prezentācijas, 
orientējās skolas telpās, veica dažādus 
radošus un atraktīvus uzdevumus.

Kursu noslēgumā Kokneses pa-
matskolas – attīstības centra koman-
da, kura pārstāv Kokneses novadu 
VISC īstenotajā ESF projektā “Kom-
petenču pieeja mācību saturā” jeb 
Skola2030,   iepazīstināja kolēģus ar 
darba plānošanas nosacījumiem un 
pedagogu savstarpējās sadarbības 
lietderību, realizējot caurviju integ-
rāciju izglītības procesā, kā arī ar 
sniedza savu redzējumu par projekta 
ietvaros izstrādātajiem mācību un at-
balsta materiāliem skolēniem ar spe-
ciālām vajadzībām. 

Paldies visiem skolas pedagogiem 
par atsaucību un aktīvu dalību kur-
sos! 

 Kokneses pamatskolas – attīstības 
centra metodiskais dienests

Pedagogi apgūst jaunas prasmes.

"Vecāku skoliņas" nodarbības 
Kokneses pamatskolā – 
attīstības centrā
Kokneses pamatskola – attīstības 
centrā 2019. gada 30.oktobrī 
plkst.17:00 darbu uzsāk "Vecāku 
skoliņa", kurā praktiskās un ra-
došās nodarbībās vecākiem būs 
iespēja izglītoties un saņemt at-
balstu audzināšanas jautājumos.

Kokneses pamatskolas – 
attīstības centra metodiskais 
dienests 

Bērns, nonākot izglītības iestādē, tur-
pina būt daļiņa no savas ģimenes, kurā 
tiek uzsākti viņa personības veidošanas 
procesi. Lai nodrošinātu šo procesu vie-
notību un pēctecību, ir svarīgi uzturēt 
pozitīvu, uz savstarpējo cieņu balstītu 
ģimenes un skolas sadarbību. "Vecāku 
skoliņa" ir viens no veidiem, kā virzīties 
uz kopīgu mērķi – izglītots skolēns. 

Veicinot vecāku un pedagogu sav-
starpējo sapratni un sadarbību, tiek 
nodrošināta bērna socializācija, savlai-
cīga spēju un vajadzību pamanīšana, 
saskaņotas pedagoģiskās prasības, kā 
rezultātā izglītojamais iegūst pašapziņu, 
atbalstu, vecāku sapratni un attīstās kā 
personība. Aktīva līdzdarbība samazi-

nās potenciālo iespēju, ka vecāki vainos 
izglītības iestādi, bet izglītības iestāde 
vecākus par bērna sliktajām sekmēm 
vai uzvedības pārkāpumiem. Veiksmīga 
dialoga procesā ir iespējams sadalīt at-
bildības jomas, kā arī novērst situāciju, 
kad bērns mēģina manipulēt, izmanto-
jot pieaugušo nesaskaņas. 

Kokneses pamatskola – attīstības 
centrs, turpinot savstarpējo skolas un 
vecāku sadarbību, piedāvā visiem sko-
lēnu vecākiem, kā arī interesentiem no 
Kokneses novada, piedalīties "Vecāku 
skoliņas" nodarbībās, kurās būs iespē-
ja iegūt jaunas zināšanas, nostiprināt 
iekšējo pārliecību par savu, kā vecāku 
rīcību, runāt par problēmsituācijām un 
priekiem, kļūt par labākiem vecākiem. 
Saistošā, izzinošā un atraktīvā veidā, 
dalībnieki varēs saņemt zināšanas par 
vecāku tiesībām un pienākumiem, iz-
prast mācīšanās motivācijas veicinošos 
faktorus, pilnveidot konfliktrisināšanas 
un savstarpējo attiecību nostiprināšanas 
prasmes. 

  Pieteikšanās uz "Vecāku skoliņas" 
nodarbībām: e-pastā: kiac_metodiki@
inbox.lv

Meistarklase Bebru 
pamatskolā
Bebru pamatskolā skolēnu 
rudens brīvlaikā pedagogi no 
četrām izglītības iestādēm – 
Pērses sākumskolas, I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas, PII "Bi-
tīte" un Bebru pamatskolas – 
divas dienas darbojās projekta 
"Skola 2030" satura ieviešanas 
eksperta un Latviešu Valodas 
aģentūras pedagogu tālākiz-
glītošanas metodiķa M. Ed. Ed-
gara Bērziņa vadītajā meistar-
klasē, apgūstot Roberta Gaņe 
9 mācību stundas notikumu 
lietošanu mācību procesā.

Linda Šmite 
Dz. Sniedzes foto 

Aktīvi līdzdarbojoties satura apgu-
vē, pedagogi iepazina četras refleksi-
jas (domāšanas) stratēģijas, praktizē-
ja atpakaļejošu plānošanu, aktualizēja 
mācību stundas uzbūvi, izmantojot 
Gaņe 9 mācību stundas notikumus, 
un tie ir uzmanības pievēršana, sa-
sniedzamo rezultātu izpratne, ie-
priekšējo zināšanu aktivizēšana, 
jaunās informācijas piedāvāšana, 
mācīšanās virzīšana un atbalstīšana, 
iespējas lietot jauno informāciju radī-
šana, atgriezeniskās saites sniegšana, 

sniegumu novērtēšana, pārneses sek-
mēšana. 

Aktīvā līdzdalība satura apguvē 
no pedagogiem prasīja intensīvu do-
māšanu, iesaistīšanos sasniedzamā 
rezultāta izvirzīšanā, iedziļināšanos 
skolotāja snieguma aprakstā, mācī-
bu stundas un pārgājiena plānošanu, 
sava un citu darba vērtēšanu, atbilžu 
sniegšanu uz atvērtajiem jautāju-
miem, kā arī piedalīšanos anketēša-
nā, izmantojot Plickers aplikāciju. 
Protams, bija domāts par emocionāli 
drošu un attīstošu mācību vidi. 

Divu dienu mācības meistarklasē 
beidzās ar mājas darba saņemšanu, 
proti, izplānot un novadīt vienu mā-
cību stundu Gaņe 9 mācību notiku-
mu ietvarā. Trešā pedagogu mācību 
diena ieplānota skolēnu pavasara 
brīvlaikā, kad notiks mikrostundas 
izmēģinājums, analīze un vērtēšana. 

Prieks mācīties!

 Meistarklases vadītājs Edgars 
Bērziņš.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
"Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs" 
ietvaros Bebru pamatskolas 9. 
klase 14. oktobrī devās uz Ogres 
tehnikumu – profesionālās 
izglītības kompetenču centru, 
kur, karjeras konsultantes Ine-
ses Kaupužas pavadīti, skolēni 
iepazinās ar visām tehnikumā 
apgūstamajām mācību program-
mām, skolas dizainu, audzēkņu 
sasniegumiem, pasniedzējiem, 
mācību iestādes noteikumiem. 
Ļoti pārsteidza lielais audzēkņu 
daudzums (pavisam iestādē mā-

cās 1120 audzēkņu), tas, ka uz 
mācībām neaicina skolas zvans.
Linda Šmite, 
9. klases audzinātāja 

Visvairāk skolēnus interesēja mež-
saimniecības un mežsaimniecības teh-
nikas nodaļa, kurā bija iespēja strādāt ar 
meža tehnikas simulatoru, iepazīt med-
niecības noslēpumus. Liela interese bija 
arī par kokizstrādājumu izgatavošanu 
un būvdarbiem, pārtikas ražošanu un 
viesmīlību. 

Datorzinātņu un elektronikas nodaļā 
tika saprasta programmētāja darba no-
pietnība un specifika. Zēnus interesēja 
autovadītāju tiesību iegūšanas iespējas, 

visus – mācību stipendijas lielums, kas 
atkarīgs no paša mācību rezultātiem. 

Izvērtējot iegūto informāciju, nācās 
izdarīt secinājumus par savu līdzšinējo 
mācību darbu un attieksmi pret mācī-
bām. Meistari no debesīm nekrīt. Ilgs-
tošs darbs, uzcītība un neatlaidība tika 
novērota pie tiem Ogres tehnikuma 
audzēkņiem, kuri plašajās un gaišajās 
darbnīcās strādāja ar koku, gaumīgajās 
klasēs veidoja dizainu, strādāja moder-
nā mācību virtuvē. 

Aprīlī uz Atvērto durvju pasākumu 
dosies tie Bebru pamatskolas skolēni, 
kuri mācības turpinās Ogres tehniku-
mā, un tādu, šķiet, būs vairāki. 

Informācijas diena 
Ogres tehnikumā

No 23. oktobra līdz 25. oktobrim 
Ogres mūzikas skolas telpās norisinājās 
III Latvijas flautas spēles jauno izpil-
dītāju konkurss "Sudraba flauta". 23. 
oktobrī konkursa svinīgajā atklāšanā 
koncertu sniedza starptautiskas žūri-
jas locekļi Karlo Jans (Luksemburga), 
Anete Toča (Latvija) un Vytenis Gurstis 
(Lietuva). 24. oktobrī konkurss notika 3 
grupās, kopskaitā piedalījās 72 Latvijas 
mūzikas skolu flautisti. Liels prieks par 
iegūto diplomu 6. flautas klases audzēk-

nei Rūtai Midere (ped. G Ermiča, konc. 
I.Makareni), viņas sniegums tika novēr-
tēts ar 20.67. punktiem.

 25. oktobrī visi žūrijas locekļi snie-
dza meistarklases spēlēt gribētājiem. 
No Kokneses Mūzikas skolas apliecību 
par dalību meistarklasēs saņēma flautas 
klases audzēknes Rūta Midere un Elza 
Donika.

Liels paldies  vecākiem par atbalstu! 
Gundega Ermiča,

Flautas spēles skolotāja

Diploms konkursā "Sudraba flauta"

Rūta Midere kopā ar skolotājam 
Gundegu Ermiču un Ilonu Makareni.
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Darām labu Koknesei
Jau septīto reizi Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas audzēkņi 
un pedagogi darbojas starp-
tautiskā, ar mākslu saistītā pro-
jektā, ko līdzfinansē ES. Šoreiz 
ERASMUS+ projektā SELENE, 
kur piedalās arī skolēni un sko-
lotāji no citām Eiropas valstīm 
- Spānijas, Vācijas, Itālijas un 
Grieķijas. Šis projekts norisinā-
sies no 2019. līdz 2021. gadam, 
un tā galvenā tēma ir brīvprā-
tīgais darbs, t.i., darbs, kas tiek 
strādāts citu labā un par ko ne-
tiek saņemta atlīdzība.

Natālija Zeica un Elīza Matušo-
noka, Erasmus+ projekta dalīb-
nieces

Šoreiz mēs, projekta dalībnieki, vē-
lējāmies veikt kādu brīvprātīgo darbu 
Kokneses un tās iedzīvotāju labā. Tā 
bija arī lieliska iespēja uzsākt jauno 
projektu un pašiem izmēģināt, gūt ie-
spaidus par to, kas tad īsti ir brīvprā-
tīgais darbs. 

11.oktobrī, piektdienā, mēs mēro-
jām ceļu pa Kokneses dabas taku uz 
Likteņdārzu. Mūsu darba galvenais 
mērķis bija pati dabas taka, pa kuru 
pastaigājas, kurā sporto un vienkārši 
atpūšas, izbaudot skaistas dabas aina-
vas, gan atbraucēji, gan paši Kokneses 
iedzīvotāji. Kad nonācām sarunātajā 
satikšanas vietā, pagasta komunālās 
nodaļas vadītāja Benita Peciņa mūs 
sagaidīja un pastāstīja par mūsu die-
nas uzdevumiem, kas kopā jāpaveic. 
Uzdevumos ietilpa atkritumu sa-

vākšana no dabas takas, tāpēc daļa 
skolēnu atgriezās takas sākumā un 
parūpējās par tīrību visā tās garumā. 
Pārējie uzdevumi koncentrējās vienā 
dabas takas punktā (netālu no takas 
beigām), kur paveras kolosāls skats 
gan uz Likteņdārzu, gan baznīcu. Šajā 
vietā komunālās nodaļas saimniecī-
bas pārzinis Aldis Neija jau bija sav-
laicīgi sagatavojis un novietojis koka 
rāmi, kuru mūsu radošās meitenes 
papildināja ar dekoratīviem diegu pi-
numiem, iekļaujot tajos turpat krastā 
salasītos zariņus. Līdzās rāmim atsau-
cīgie komunālās nodaļas darbinieki 
bija nolikuši daudz kārklu klūgu, no 
kurām skolēni pašu rokām izveidoja 
kārklu žogus, kas ļoti labi papildināja 
visu skatu, un, protams, tuvākajā ap-
kārtnē sagrābām lapas. Tagad šī vie-

ta var kalpot kā interesants apskates 
objekts un vieta, kur uzņemt skaistas 
fotogrāfijas. 

Darba beigās visi jutāmies gandarī-
ti par paveikto, tāpēc, spītējot lietum, 
devāmies uz Likteņdārzu, lai ieturētu 
nelielu maltīti. Arī tur mūs sagaidīja 
neliels izaicinājums – iekurt ugunsku-
ru. Tā kā viss bija ļoti mitrs, iekuršana 
sagādāja grūtības, tomēr pēc neilga 
laika kopējiem spēkiem mēs to izdarī-
jām un varējām baudīt uguns liesmu 
siltumu. Arī šī dažiem bija jauna pie-
redze, kura varētu noderēt turpmāk 
dzīvē. 

Bija sagatavota arī aktivitāte - 
orientēšanās spēle Likteņdārza teri-
torijā. Laika apstākļi nekļuva patīka-
māki, bet tas mums netraucēja, jo pēc 
aktivitātes mēs visi kopā sildījāmies 

pie ugunskura, cepām desiņas, runā-
jāmies un jauki baudījām kompāniju. 

Paši mēs esam ļoti gandarīti un 
priecīgi par paveikto. Tagad jebkurš 
var doties pastaigā pa dabas taku un 
novērtēt mūsu darbu. 

Gribam teikt lielu paldies Kokne-
ses pagasta komunālajai nodaļai un 
īpaši Benitai Peciņai par atbalstu un 
palīdzību ideju ģenerēšanā, kā arī Lik-
teņdārza komandai par atļauju mums 
piedalīties Kokneses labiekārtošanā. 

 

2.novembra pēcpusdienā bibliotē-
kā pulcējās interesenti uz 4.krustvār-
du mīklu minētāju tikšanos Kokneses 
bibliotēkas vēsturē. Paldies par pieda-
līšanos visiem 11 erudītajiem minētā-
jiem: Ilzei Kalvišķei, Baibai Gruntei, 
Maritai Radivilai, Ilgai Sīlei,  Mārim 
Grūbem, Spodrai Briedei, Dacei 
Demko,  Aleksandrinai Dumbergai, 
Vitoldam Tenisam, Elzai Surakai! 

Ko  darījām? Stundu minējām 
krustvārdu mīklu (52 punkti) un cen-
tāmies atrast burtu režģī 13 Latvijā 
novērotu zosu nosaukumus (13 pun-
kti)! Ar saldumiem suminājām visus 
(lai atjaunotu zudušās nervu šūnas) 
un sveicām visveiksmīgāko - Zigrīdas 
kundzi (61 punkts no 65 punktiem)!

Nākošā tikšanās plānota 2020. 
gadā, bet, ja kāds vēlas atminēt tās 
mīklas, kuras bibliotēkā minēja sest-
dien, droši var nākt ciemos!

P.S. Vislielāko uzmanību izpelnī-
jās jautājums par to, kas ir no vīnogu 
vīna destilēts stiprs alkoholisks dzē-
riens?! Ja teiksi, ka ARMANJAKS, 
būsi atminējis!

  Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Krustvārdu mīklu 
minētāji Kokneses 
pagasta bibliotēkā

Visas mīklas atminētas!

Kas var būt patīkamāk kā sa-
stapt līdzīgi domājošus cilvē-
kus? Šāds patīkams notikums 
bija Kokneses pagasta bibliotē-
kā 29.oktobrī, kad  savu darbī-
bu  sāka Lasītāju klubiņš.  

Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre
Foto no bibliotēkas arhīva

Uz pirmo tikšanos atnāca se-
šas brīnišķīgas kundzes, kurām ir 
milzīga dzīves un izlasītā pieredze, 
fantastiskas stāstīšanas prasmes un 
anekdošu krājumi! Kuras pašas ir 
grāmatas vērtas! Varētu klausīties un 
baudīt šos stāstus līdz bezgalībai!

Ar muzikālu sveicienu mūs ie-
priecināja Kokneses Mūzikas skolas 
dziedošās meitenes. Paldies par at-
saucību skolotājām Leldei Kamzo-
lei-Gagainei un Ilonai Makareni. Jūs 
esat brīnišķīgi mūsu kaimiņi!

Pie rudenīgās noskaņās klāta gal-
da sarunu sākām par grāmatu lasī-
šanas ieradumiem, mīļākajām grā-
matām, grāmatu tēliem, ar kuriem 
sevi asociējam. Izrunājām dažādus 
praktiskas dabas jautājumus, vēlmes, 
uzklausījām ieteikumus. Nolēmām, 
ka darbosimies, sekojot līdzi laikam 
un tam, galvenais, ko vēlamies pašas. 
Pieļaujam, ka noteikti varētu tikties 
arī ārpus bibliotēkas telpām, braukt 
uz kādiem literārajiem pasākumiem, 
citiem Lasītāju klubiņiem, skatīties 

kopā filmas, teātri… Iespējams ir 
viss.

Tikšanās notiks reizi mēnesī. 
Ja vēlies pievienoties, tad zini, ka 
tiksimies 26.novembrī (otrdiena) 
plkst. 17.00 bibliotēkā. Saruna plā-
nota par 1905.gadu Koknesē - kas 
bija, nebija, ko zinām, nezinām. Par 
90.gadiem dzīvē, literatūrā, Kok-
nesē, modē, mūzikā, par Literatū-
ras un tupeņmizu pīrāga biedrību. 
Plānosim ko skaistu Ziemassvētku 
gaidīšanas laikam. Lai viss norunā-
tais neaizmirstos, Lasītāju klubiņa 
dalībniecēm tika īpaši blociņi un 
pildspalvas ar Kokneses bibliotēkas 
logo. Uz tikšanos!  

Kokneses pagasta bibliotēkā IR savs 
Lasītāju klubiņš!

Esiet gaidīti lasītāju klubiņā!

Jau vairākus gadus Kokneses 
pagasta bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras nodaļā atzīmē Halovīnu 
gan ar savlaicīgi izliktu literatū-
ras izstādi, kurā var atrast spo-
ku, vampīru un mistisku būtņu 
fantāzijas stāstus, pasakas, 
romānus ar baisiem, jocīgiem 
un spocīgiem notikumiem, gan 
spocīgu kostīmu izveides ide-
jas, tradīcijas aprakstus, telpu  
noformējuma idejas un piemē-
rota cienasta receptes, gan ar 
kādu pasākumu.  

Teksts un foto:
 Antra Vasiļevska, 
Kokneses pagasta bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa 

Pēdējos trīs gadus bibliotēkā ar 
lielu interesi un azartu tika spēlēta 
stratēģiskā lomu spēle "Mafija", kurā 
dalībnieki iejūtas izlozētajās lomās un 
risina mīklainus slepkavību notiku-
mus kādā mazpilsētā.

Spēle bērniem ļoti patīk un bieži 
man lūdz iedot spēles kārtis un notei-
kumu uz kādu citu pasākumu – kla-
ses vakaru vai dzimšanas dienas bal-
līti. Tāpēc šogad izlēmu rīkot Mafijas 
meistarklasi, kurā varēs veidot savas 
kārtis, maskas, iemācīties spēli vadīt 
vai spēlēt tie, kuri to nekad nav da-
rījuši. Meistarklases laikā dalībnieki 
gan izveidoja kāršu komplektus, gan 
atsvaidzināja spēles personāžu tiesī-
bas un pienākumus, izveidoja katrs 
savu masku un paspēja vēl izspēlēt 

divas spēles partijas.   Prieks, ka bēr-
nus spēj aizraut arī spēles, kuras nav 
saistītas ar vadierīcēm.

  Paldies meistarklases dalībnie-
kiem un uz tikšanos citos pasākumos, 
nāc arī tu uz bibliotēku lasīt, spēlēt 
spēles, mācīties vai pavadīt brīvo lai-
ku ar draugiem un ģimeni! 

Spēles “Mafija” meistarklase

 „Aizraujošs pasākums!” teic 
Mafijas meistarklases dalībnieki.

Neesam nekādi baltrocīši!

Top ielogojums ainavai

Arī žoga darināšana sagādā prieku Darbs paveikts!
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Datums un laiks Pasākums Norises vieta

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

Kokneses kultūras nams

14.novembris,
28.novembris,
5.decembris,  

plkst.10:00-14:00  

ATVĒRTO DURVJU DIENAS (ieeja par ziedojumu).
•	 varēs iepazīties un spēlēt dažādas spēles 
•	 apskatīt un iegādāties amatnieku darbus 
•	 darīt praktiskus rokdarbus – pīt, zīmēt, gatavot Ziemassvētku rotājumus 

u.c.
•	 ja kāds vēlēsies, varēs mieloties ar pankūkām   (1,- eiro)

Radošā māja

15.novembris 
plkst.18:00 Valsts svētku pasākums „Maza mana tēvu zeme”. Vecbebru tehnikuma zāle

16.novembris 
plkst.12:00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „MAN 
DVĒSELĒ IERAKSTĪTS LATVIJAS VĀRDS”. Kokneses novada domes 
apbalvojumu saņēmēju godināšana. Kokneses kultūras nama pūtēju orķestra 
koncerts.

Kokneses kultūras nams

16.novembris 
plkst.18:00

Veltījums Tev, Latvija, koncertprogrammā „Saules ceļu Latvijai”. Programmā 
latviešu komponistu oriģināldziesmas un tautasdziesmu apdares. Iršu klubs

16.novembris 
plkst.21:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu 
“ZVAIGŽŅU LIETUS”. 
Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 7 eiro. 
Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses kultūras nams

16.novembris 
plkst.22:00-03:00

Svētku balle. Ar sirsnīgām dziesmām priecēs Ēriks Gruzniņš. Ieejas biļete: 4 
eiro (balle pie galdiņiem). Iršu klubs

Līdz 30.novembrim
Izstāde EST - LAT - LIT, Baltijas valstu Jauniešu deju svētki. Gūstam 
iedvesmu nākošā gada jūlijam, kad Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

Līdz 6.decembrim Irēnas Andrejevas (Briedes) gleznu izstāde “Tikšanās Koknesē”. Kokneses pagasta bibliotēka

20.novembris 
plkst.18:00

LILIPUTU CIRKS. Ieejas maksa: 5 eiro.
Bērniem līdz  3 gadu vecumam, neaizņemot sēdvietu, ieeja brīva. 
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses kultūras nams

21.novembris 
plkst.18:00

Filma „Sama modināšanas svētki” un tikšanās ar filmas autoru Ernestu 
Skopānu, kurš iemūžinājis pēdējo piecu gadu tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākumus.

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

22.novembris 
plkst.19:00 Spēlfilma “DVĒSEĻU PUTENIS”. Ieejas maksa: 3 eiro. Kokneses kultūras nams

29.novembris 
plkst.19:00

Andra Gaujas kaisles drāma 
“NEKAS MŪS NEAPTURĒS” 
Lomās: Andris Keišs, Kristīne Nevarauska, Elza Gauja, Dārta Stepanova
 Ieeja: 3 eiro

Kokneses kultūras nams

30.novembris 
plkst.19:00

Jauniešu deju kolektīvu 
"SADANCIS AR DRAUGIEM" 
Piedalās kolektīvi no Jaunjelgavas, Suntažiem, Viļķenes, 
Ērgļiem, Jēkabpils, Pļaviņām un Kokneses

Kokneses kultūras nams

6.decembris 17:00

 EGLES IEDEGŠANAS pasākums “DĀVINOT PRIEKU”
 No pulksten 15, Kokneses tūrisma informācijas centrā, 1905. gada ielā 
7, Ziemassvētku TIRDZIŅŠ ar iespēju viesoties uzņēmumā “Dunense”, kurā 
notiks atvērto durvju pēcpusdiena.

Laipni aicināti tirdziņā piedalīties tirgot gribētāji!

Kokneses tirgus laukums

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

13.decembris 
plkst.18:00

Izrāde - šovs bērniem 
“NEMO UN DRAUGI NO MADAGASKARAS” 
Ieejas maksa: bērniem 3,50 eiro, pieaugušajiem 4,50 eiro. 
Biļetes kultūras nama un “Biļešu paradīzes” kasēs.

Kokneses kultūras nams

14.decembris 
plkst.17:00

Kokneses novada amatierkolektīvu ZIEMASSVĒTKU labdarības koncerts 
„Kad pasaule balta un gaiša kļūst” un pašdarbnieku balle. Spēlē Ēriks 
Gruzniņš.

Kokneses kultūras nams

14.decembris
Atpūtas pēcpusdiena senioriem "Nāk klusais, skaistais Ziemassvētku laiks''
Dalības maksu 1 eiro un 2 eiro par loteriju samaksāt Bebru pagasta pārvaldē vai Mārītei 
Andersonei.

Bebru pamatskola               

15.decembris 
plkst.12:00

ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCA ģimenēm ar bērniem - 15.decembrī plkst.12.00 
(līdzi jāņem dzija, niedres vai salmi, līme, pogas, sēkliņas, ogas, krāsains 
papīrs, piparkūku mīkla).

Radošā māja

18.decembris 
plkst.19:00

Ziemassvētku koncerts “BĒRNĪBAS STĀSTS”.
Piedalās: Uģis Roze, Ginta Krievkalna - balss, Kristaps Krievkalns - taustiņi 
un aranžijas, Ēriks Up   nieks - ģitāra, Ēriks Kiršfelds - čells. 
Ieejas maksa: 8 un 10 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses kultūras nams

19.decembris 
plkst.14:00 Senioru Vecgada balle Kokneses kultūras nams

20.decembris 19:00 Spēlfilma „JAUNGADA TAKSOMETRS 2” 
Ieeja: 3 eiro. Kokneses kultūras nams

20.decembris 18:00 BLUĶA VAKARS 
Sākums pie Kokneses 

kultūras nama, noslēgums 
Radošajā mājā

21.decembris 
plkst.14:00 Biedrības „Mazā taka” Ziemassvētku pasākums Kokneses pagasta bibliotēka

27.decembris 
plkst.17:00

“ČUČUMUIŽAS ZIEMASSVĒTKI” kopā ar rūķīšiem Kiķī, Bonbondziņu, 
Taustiņu, rūķīšu Krustmāmiņu un Ziemassvētku vecīti. 
Ieeja: bez maksas. 
Info pa t. 26574538 vai kultūras namā.

Kokneses kultūras nams

Kultūras pasākumu kalendārs

Esam sagatavojuši oktobra mēne-
ša apskatu par TOP 5 aktuālākajiem 
sporta notikumiem Kokneses novadā, 
Kokneses novada sportistu gūtajiem 
panākumiem un Kokneses sporta 
centra organizētajiem pasākumiem, 
lai ikvienam lasītājam un interesen-
tam būtu iespēja iepazīties ar mēneša 

būtiskākajiem notikumiem Kokneses 
sporta dzīvē aizvadītajā mēnesī. Ja ir 
gadījies ko palaist garām mūsdienu 
lielajā informācijas plūsmā, tad, izla-
sot šo materiālu, būsi lietas kursā par 
aktuālāko sportā Koknesē un novadā. 
Šādus apskatus veidosim katru mēne-
si. 

OKTOBRA TOP 5 
NOTIKUMI SPORTĀ

EDIJS EIDUKS IZCĪNA CEĻAZĪ-
MI UZ PASAULES SKOLU ČEMPIO-
NĀTU KROSĀ

Oktobris tradicionāli ir krosa mē-
nesis Latvijā, kad notiek arī valsts 
čempionāts, bet tajā Kokneses spor-
tisti šogad nepiedalījās. 3. oktobrī 
Jēkabpilī norisinājās atlases sacensī-
bas ISF Pasaules skolu čempionātam 
vieglatlētikas krosā 2020, Slovākijā, 
kur Edijs Eiduks izcīnīja ceļazīmi uz 
pasaules skolu čempionātu krosā.

Koknesietis Eiduks 4,95 km distan-
cē finišēja 4. vietā ar rezultātu 15:25, 
izcīnot tiesības pārstāvēt Latvijas iz-
lasi Slovākijā 2020.gadā. Šajā 4,95 km 
garajā distancē jauniešiem 2. vietu 
komandu vērtējumā ieguva I.Gaiša 
vidusskolas kvartets – Dāvids Lauma-
nis, Juris Tomaševskis, Daniels Voit-
kunskis un Edijs Eiduks.

I.Gaiša Kokneses vidusskolas ko-
mandas jaunietēm 3,4 km distancē 
skolu komandu vērtējumā 3.vieta – 
komandu pārstāvēja Megija Čakste, 
Natālija Zeica, Katrīna Vīgupe un 
Ginta Pētersone. 

Divas dienas pirms tam, 1.oktobrī 
Pļaviņu novada biatlona bāzē “Jan-
kas” norisinājās ikgadējās reģio-
nālās skolu sacensības krosā. Šajās 
sacensībās, sīvā konkurencē, I.Gaiša 
Kokneses vidusskola bija labākā 
vidusskolu grupā, bet Bebru pamat-
skola bija labākā pamatskolu grupā.

Individuāli Kokneses skolai šādi 
sasniegumi. Pirmās vietas izcīnīja 
Edijs Eiduks 2000 metru distancē un 
Aleks Ščerbinskis 600 metru distancē. 
Otrā vieta Megijai Čakstei 1500 met-
ru skrējienā, bet trešās vietas šoreiz 
trīs – Valērijai Kovaļevskai 400 metru 
garajā distancē, Jurim Tomaševskim 
2000 metros un Katrīnai Vīgupei 
1500 metros. 4.vietas savās grupās ie-
guva Estere Zavele, Dāvids Laumanis 
un Evelīna Vitenberga, piektās vietas 
Danielam Stomam, Kadrijai Aman-
dai Birkānei, Annijai Dumpei, Raitim 
Trūbam, Zintim Miltinānam, bet ses-
tās vietas Alenam Paļskim, Gundegai 
Beķerei, Līgai Riekstiņai un Elizabetei 
Kalniņai.

KOKNESIEŠIEM 
PANĀKUMI KROSĀ

12.oktobrī Kokneses sporta centra 
hallē tika aizvadītas sacensības telpu 
futbolā  “Riča kauss 2019".   Turnīrs 
pirmo reizi nosaukts par godu bijuša-
jam Kokneses komandas spēlētājam 
Ritvaram Kalniņam, lai godinātu Ri-
tvara piemiņu un atcerētos šo aizrau-
tīgo, jauno futbolistu un visu mūsu 
draugu.

Šajā turnīrā kopā piedalījās 8 ko-
mandas, no kurām divas pārstāvēja 
Koknesi –  “Koknese”  un  “Latvijas 
izlase”. Pierādīt savus spēkus un iz-
veicību bija ieradušies futbolisti arī 
no citām Latvijas pilsētām – Dobe-

les, Daugmales, Iecavas, Līvāniem un 
Olaines.

Sīvās cīņās komandai “Koknese” 
izdevās izcīnīt vietu finālā, kur bija 
jātiekas ar spēcīgo konkurentu FK 
“Nemo”. Spēle beidzās ar neizšķirtu 
rezultātu 2:2, līdz ar to komandām 
bija jāizpilda soda sitieni. Šajā sērijā 
koknesieši bija precīzāki un vārtos 
trāpīja visus trīs sitienus, kļūstot 
par turnīra uzvarētājiem. Decembrī 
komanda uzsāks arī startu Aizkrauk-
les telpu futbola čempionātā, lai cīnī-
tos par godalgotām vietām.

PIRMAIS “RIČA KAUSS” 
KOKNESES FUTBOLISTIEM

19.oktobrī Lietuvā norisinājās  Ro-
kišķu peldbaseina viena gada jubilejas 
sacensības peldēšanā , kurās piedalījās 
peldētāji gan no Latvijas (Kokneses, 
Jēkabpils un Bauskas), gan Lietuvas 
(Paņevežiem, Pasvalio un Rokišķiem). 
Kopā pulcējot ap 120 dalībnieku.

25 m brīvajā stilā iegūtas divas trešās 
vietas – Annai Celmiņai un Danielam 
Spodrim.  50 m uz muguras  iegūtas 
divas otrās vietas –Keitijai Skribā-
nei un Valērijai Kovaļevskai, kura ša-

jās sacensībās uzstādīja savu personīgo 
rekordu.  Keitijai Skribānei  vēl viena 
medaļa par izcīnīto 2. vietu 50m brīvajā 
stilā. Dienas laikā Keitija ar savu sportis-
ko garu sevi pierādīja kā nopietnu kon-
kurentu.

Šajā pašā dienā Valmierā norisinā-
jās Valmieras pilsētas atklātais čempio-
nāts peldēšanā, kur lielisku sniegumu 
demonstrēja koknesietis Atis Āre. Atim 
šajās sacensībās 3. vieta 100 m peldēšanā 
uz muguras 35 dalībnieku konkurencē.

KOKNESES SPORTA 
CENTRA PELDĒTĀJIEM 
PANĀKUMI VALMIERĀ UN 
ROKIŠĶOS
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PIRMAIS “RIČA KAUSS” 
KOKNESES FUTBOLISTIEM

2. līgas turnīrā šogad kopā pieda-
lās 15 komandas – septiņas austrumu 
divīzijā, bet astoņas – rietumu divī-
zijā. Florbola komanda “Aizkraukle/
Koknese”piedalās austrumu divīzi-
jā kopā ar sešām citām komandām 
un pēc aizvadītām piecām spēlēm ir 
izvirzījusies divīzijas līderpozīcijā, 
uzvarot četrās no piecām spēlēm. Uz-
varētas spēles pret “Rēzeknes BJSS” 
(8:5), FK “Metēji” (17:8), “Līgatne” 
(11:10), FK “Kalsnava” (10:7), bet 
pret komandu “Burtnieku novads/
Pēdu nav” zaudējums ar rezultātu 
12:5.   Šobrīd “Aizkraukle/Koknese” 
rezultatīvākais komandas spēlētājs ir 
Niklāvs Vingris ar 6 gūtiem vārtiem 
un 9 rezultatīvām piespēlēm.

“AIZKRAUKLE/
KOKNESE” FLORBOLA 
KOMANDA UZSĀK 
LATVIJAS FLORBOLA 
2.LĪGAS ČEMPIONĀTU

“KOKNESES 
RUDENS 2019” 
TURNĪRS PULCĒ 40 
DALĪBNIEKUS, TO 
SKAITĀ LATVIJAS 
ZOLES REITINGA 
PIRMĀ SIMTNIEKA 
ZOLMAŅUS

26. oktobrī Kokneses sporta cen-
trā jau trešo gadu pēc kārtas nori-
sinājās  pusreitinga zolītes turnīrs 
“Kokneses rudens 2019”. Sacensībās 
piedalījās 40 dalībnieki no Kokne-
ses, Aizkraukles, Jēkabpils, Līvāniem, 
Rīgas, kā arī zolmaņi no Madonas 
un Bauskas novada.   Par šī turnīra 
čempionu ar 37 punktiem kļuva Ag-
ris Bergmanis  no Bauskas novada, 
otrajā vietā ar 31 punktu atstājot 
savu novadnieku  Āri Jaunzemu, bet 
trešajā vietā ar 30 punktiem – kokne-
sieti Egīlu Baltceru. Labāko un pras-
mīgāko zolmaņu sešiniekā iekļuva 
rīdzinieks  Imants Parādnieks  ar 28 
punktiem un 78 acīm, nodrošinot 4. 
vietu turnīrā. Piektajā vietā  Atis Ve-
rebs  no Cesvaines ar 28 punktiem 
un 33 acīm, bet 6. vietā ar 27 punk-
tiem un 108 acīm Arnis Čanders no 
Krustpils.

No Latvijas Zoles reitinga pirmā 
simtnieka šajā turnīrā piedalījās  Ilg-
vars Gritāns  no Viļāniem (7. vieta 
reitingā, 14.vieta turnīrā),  Andris 
Mugurēvičs  no Barkavas (33. vieta 
reitingā, 17. vieta turnīrā) Andris Lo-
ginovs no Bauskas (57.vieta reitingā, 
30.vieta turnīrā), Genādijs Jeršovs no 
Kalsnavas (50.vieta reitingā, 36. vieta 
turnīrā).  Agrim Bergmanim  Latvijas 
Zoles reitingā 49.vieta, bet šajā turnī-
rā uzvara!

Ne mazāk svarīgi notikumi oktobrī bijuši 
volejbolā un basketbolā :
Kokneses volejbolisti uzsāka sezonu Latvijas 
Nacionālajā volejbola līgā. 

Austrumu grupā, Jēkabpils Junioru komandas sastāva 2019/20.gada sezonā 
spēles seši Kokneses volejbolisti. (Kristers Dardzāns,  Matīss Petjukevičs,  Edgars 
Kalnozols, Matīss Zaļais, Raivis Pālēns un Aldis Sproģis). 12. oktobrī notika pir-
mā “mājas” spēle pret komandu MSĢ/Jaunsardze. Koknesiešu pārstāvētā koman-
da guva pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 3:0. Bet 20. oktobra izbraukuma spēlē 
pret spēcīgo Daugavpils komandu “VK Ezerzeme/DU”piedzīvots zaudējums 3:1. 

Ar divām spēlēm 6. oktobrī iesākās Kokneses 
novada čempionāts basketbolā 2019. 

Šogad čempionātā nokomplektētas piecas vietējo spēlētāju komandas, kas nozīmē, 
ka vairāk kā 40 basketbola spēlētāji iesaistījušies cīņā par uzvarētāju medaļām. Līdz šim 
aizvadītas jau astoņas no desmit regulārā turnīrā spēlēm, bet noslēdzosās regulārā tur-
nīra spēles notiks 3. novembrī. Plkst. 18:00 laukumā dosies “Vidusskolas mūzikls” un 
“Picnic Team”, kas dalīs vietas pirmajā trijniekā, bet 19:15 laukumā par tikšanu FINAL 
4 dosies “777” un “Donothing” spēlētāji. Spēles būs spraigas, un ar dažādām intrigām. 

Trīs koknesieši uzsākuši LBL2 sezonu “Līvānu 
stikla” sastāvā 

2.oktobrī savu pirmo LBL2 spēli 2019/2020 gada sezonā aizvadīja “Līvānu stikla” 
komanda, kas ar rezultātu 92:71 pārspēja DSN komandu. Citkārt šis notikums mūs 
pārāk neinteresētu, bet šogad komandas sastāvā spēlē trīs koknesieši, ko mēs neva-
ram palaist garām. Didzis Bērziņš Līvānos spēlēja jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, 
bet tagad komandā atgriezies pēc vairāku gadu pauzes. Viņam pievienojies arī viņa 
radinieks, tikai 18 gadus jaunais Otto Bērziņš, kā arī Jēkabpilī basketbola prasmes 
apguvušais Andrejs Grustāns, kurš ir īstens koknesietis un šobrīd talantīgākais ga-
rais spēletājs Koknesē un tuvākajā apkārtnē. “Līvānu stikls” turnīru iesākuši ar bilan-
ci 2-2, bet no koknesiešiem vislabāk veicies Andrejam, kam vidēji spēlētā 21 minūtē 
gūti 6.7 punkti un izcīnītas 5.7 izcīnītas bumbas.

 www.koknesessportacentrs.lv mājas lapas sadaļā SACENSĪBAS – Kalendārs 2019 
iespējams iepazīties ar sacensību un pasākumu datumu, laiku un norises vietu. 

Ar pilnu rakstu par kādu notikumu vai sportistu gūtajiem panākumiem var iepa-
zīties sadaļā “ARHĪVS”  – izvēloties mēnesi.

Informāciju sagatavoja: Kokneses sporta centrs

NOVEMBRIS
16.novembrī   Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā, KSC, plkst. 9:00.
17.novembrī ANČ basketbolā; “Kokneses sporta centrs” vs “Lielvārde”; Aizkr-

aukles sporta centrs, plkst. 11:30.
21.novembrī   ANSS reģionālās skolu sacensības basketbolā vidusskolu grupā, 

KSC, plkst. 10:00.
22.novembrī  LČ florbolā 2.līga, Aizkraukle/Koknese – FK METĒJI; KSC, plkst. 

20:00.
22.novembrī  LBL 2 “BK Jēkabpils” vs “Līvānu stikls”; Jēkabpils SN, plkst. 20:00.
23.novembrī NVL AUSTRUMI 1.posms “Daugavpils nov./Daugavpils Tehni-

kums” vs “Jēkabpils Juniori/JSS”; Jēkabpils 2.vsk., plkst. 13:00.
28.novembrī ANSS reģionālās skolu sacensības basketbolā pamatskolu grupā, 

KSC, plkst. 10:00.
29.novembrī  Madonas BJSS sacensības 5 cīņā U12 un U14 grupām, Madona, 

plkst. 11:00.
29.novembrī LBL 2 “Līvānu stikls” vs “RTU”; Līvānu 1. vsk., plkst. 20:00.
30.novembrī Aizkraukles NSS sacensības vieglatlētikā telpās U14 grupai, Aizkr-

aukles SC, plkst. 11:00.

DEcEMBRIS
1. decembrī NVL AUSTRUMI 1.posms “MSĢ/Jaunsardze” vs “Jēkabpils Juniori/

JSS”; Sējas SH, plkst. 15:00.

6. decembrī Latvijas skolēnu 73. spartakiāde VOLEJBOLĀ pamatskolu grupā; 
KSC un skolas zāle, plkst. 11:00. 

6. decembrī LČ florbolā 2.līga, Aizkraukle/Koknese – Lielupe; KSC, plkst. 20:00.
6. decembrī LBL 2 “Līvānu stikls” vs “VEF BA Valkā”; Līvānu 1. vsk., plkst. 20:00.
7. decembrī Aizkraukles NSS sacensības vieglatlētikā telpās U16 un U18 grupām, 

Aizkraukles SC, plkst. 11:00.
7.decembrī LČ florbolā 2.līga, Aizkraukle/Koknese – Burtnieku novads/Pēdu 

nav; Aizkraukles sporta centrs, plkst. 19:00.
8. decembrī NVL AUSTRUMI 1.posms “VK Ezerzeme/DU” vs “Jēkabpils Junio-

ri/JSS”; Jēkabpils 2.vsk., plkst. 13:00.
8. decembrī ANČ basketbolā, 3. vieta-6. vieta & 4. vieta – 5. vieta; Aizkraukles 

sporta centrs, plkst. 10:10.
12. decembrī LBL 2 “Valmieras Glass/ Vidzemes Augstskola 2” vs “Līvānu stikls”; 

Vidzemes OC, plkst. 18:30.
13. decembrī H.SIlova starptautiskais turnīrs augstlēkšanā, Daugavpils, plkst. 

12:00.
14. decembrī NVL AUSTRUMI 1.posms “Vecumnieki” vs “Jēkabpils Juniori/

JSS”; Misas vsk., plkst. 16:00.
20. decembrī LBL 2 “Līvānu stikls” vs “BJBS Rīga/DSN” ; Līvānu 1. vsk., plkst. 

20:00.
27. decembrī LBL 2 “BS Ogre” vs “Līvānu stikls”; Ogres BS, plkst. 19:45.

Sporta pasākumi novembrī un decembrī Kokneses sporta centrā

Lūgums piederīgajiem, kuru tuvi-
nieki apbedīti Atradzes kapsētā, līdz 
1. decembrim sakopt ģimenes kapu 
vietas (atbrīvot no lapām, zariem, 
no traukiem izliet ūdeni). Ja ģime-
nes kapu vietā nav piemiņas zīmes, 
lūgums piezvanīt kapu pārzinei Verai 
Rubulei, tālruņa numurs 28654118, 
lai precizētu apbedīto datus ievadīša-
nai kapsētas digitālajā shēmā.

Informācija visiem, 
kuru piederīgie 
apbedīti 
Atradzes kapsētā

Peldētāji no Kokneses Rokišķu peldbaseina viena gada 
jubilejas sacensības peldēšanā. 

Kokneses futbolisti sacensībās telpu futbolā „Riča kauss 2019”.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas komanda ikgadējās reģionālās skolu 
sacensības krosā Pļaviņu novada biatlona bāzē „Jankas”.

Atlases  sacensībās ISF Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā 
2020, Slovākijā. Ilmāra Gaiša vidusskolas kvartets – Dāvids Laumanis, 

Juris Tomaševskis, Daniels Voitkunskis un Edijs Eiduks un meiteņu 
komanda: Megija Čakste, Natālija Zeica, Katrīna Vīgupe un Ginta 

Pētersone kopā ar treneri Viktoru Ņuhtiļinu.
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PIrm DIeNA otrDIeNA treŠDIeNA CetUrDIeNA PIektDIeNA

novembris

11 12 13 14 15

Pilates, Kokneses novada domes zāle, 
17:30 - 18:30

Lekcija "Atkarības", Bebru 
pamatskola, 8.un 9.kl., 09:00 - 10:30

Pilates, Bebru pamatskolas sporta zāle, 
17:30 - 18:30

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:00 - 19:00

Lekcija "Attiecības", Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 6.A kl., 10:40 - 

12:10

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:15 - 19:15

Lekcija "Attiecības", Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 6.B kl., 10:40 - 

12:10

Pilates, Iršu sporta halle, 19:00 - 20:00

Lekcija "Attiecības", Pērses 
sākumskola, 4. un 5.kl., 11:15-12:45

Lekcija "Atkarības", Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 7.A kl., 12:30 - 

14:40

Lekcija "Atkarības", Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola, 7.B kl., 12:30 - 

14:40

Lekcija "Atkarības", Pērses 
sākumskola, 4. un 5.kl., 13:00-14:30

Atvērtie sporta vakari, Kokneses 
sporta centrs, 19:00 - 22:0

18 19 20 21 22

Pilates, Kokneses novada domes zāle, 
17:30 - 18:30

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

Pilates, Bebru pamatskolas sporta zāle, 
17:30 - 18:30

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:00 - 19:00

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:15 - 19:15

Pilates, Iršu sporta halle, 19:00 - 20:00

novembris

25 26 27 28 29

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

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:15 - 19:15

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:00 - 19:00

Decembris

2 3 4 5 6

Pilates, Kokneses novada domes zāle, 
17:30 - 18:3

Pilates, Bebru pamatskolas sporta zāle, 
17:30 - 18:30

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:00 - 19:00

Peldbaseins, Kokneses sporta centrs, 
18:15 - 19:15

Pilates, Iršu sporta halle, 19:00 - 20:00

9 10 11 12 13

Pilates, Kokneses novada domes zāle, 
17:30 - 18:30

Pilates, Bebru pamatskolas sporta zāle, 
17:30 - 18:30

Pilates, Iršu sporta halle, 19:00 - 20:00
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Nodarbības un lekcijas 
tiek rīkotas projekta Nr. 
9.2.4.2./16/I/019 "Kok-
nese-veselīgākā vide vi-
siem!" ietvaros, ar mērķi 
uzlabot Kokneses novada 
iedzīvotāju pieejamību 
veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasā-
kumiem, veicinot iedzī-
votāju fizisko un garīgo 
veselību, aktualizējot un 

risinot vietējās sabiedrī-
bas veselības problēmas, 
un izglītojot jautājumos, 
kuri ir pamatnosacījums 
iedzīvotāju dzīves kva-
litātes, drošas vides un 
veselības uzlabošanai. 
Nodarbības un lekcijas ir 
bez maksas, jo projekts 
tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda un valsts 
budžeta līdzekļiem.

Nodarbību sarakstā 
iespējamas izmaiņas un 
papildus pasākumi, tāpēc 
aktuālo informāciju aici-
nām skatīt www.koknese.
lv (sadaļā: Pašvaldība - 
Projekti), Facebook lapā: 
https : / /www.facebook.
com/vesel ig ikokneses-
novada/ vai interesēties 
Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļā, Tālr. 

65128569 vai 27298666, 
ieva.rusina@koknese.lv. 
Tabulā ar krāsām ir apzī-
mēta nodarbību norises 
vieta: zaļā krāsā - Kokne-
se, zilā krāsā - Vecbebri 
un dzeltenā krāsā - Irši.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Rusiņa, 

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļas 
projektu vadītāja

Bezmaksas veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Kokneses novadā
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