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26. septembris Iršos izvērtās par 
skaistu svētku dienu. Biedrība „Irsis” 
pie Iršu klēts svinīgi atklāja jauno at-
pūtas laukumu, bet Pērses pamatsko-
las skolēni aicināja svinēt Dzejas die-
nas. Kokneses mūzikas skolas audzēk-
ņi pieskandināja laukumu ar mūzikas 
instrumentu skaņām, bet  Iršu sieviešu 
vokālais ansamblis priecēja ar skanī-
gām dziesmām. Šī vieta, kurā jūtama 
senatnes elpa, aicinās sanākt kopā un 
baudīt kultūras dzīves notikumus!  

Seno pagātnes notikumu liecinie-
ce – Iršu muižas klēts – Magazina ar 
katru gadu kļūst arvien sakoptāka, 
pateicoties pagasta darbīgajiem ļau-
dīm, kuriem ir svarīgi saglabāt savu 
kultūrvēsturisko mantojumu. Vietē-
jie iedzīvotāji jau atzinīgi novērtējuši 
Iršu klēts -  Magazinas pagalma jauno 
veidolu – nobruģēto laukumu, sa-
kārtoto zālāju un ierīkoto ugunskura 
vietu.

Iršu pagasta pārvaldes, biedrības 
„Irsis” valdes locekle Raina Līcīte stās-
ta: „Pagājušajā gadā biedrība „Irsis” 
iesniedza projektu „Atpūtas laukuma 
izveide Iršos” Eiropas lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas pasāku-
ma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietē-
jo attīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā” ietvaros. Bijām gandarīti, ka 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) vēr-
tējums bija labvēlīgs un projekta Nr. 
13-04-LL20-L413201-000015 “Atpū-
tas laukuma izveide Iršos” īstenošanai 
tika piešķirts ELFLA fonda fi nansē-
jums 12486,10 eiro . Pašvaldība līdz-
fi nansējumam piešķīra 1387,34 eiro. 
Pateicamies par veiksmīgu sadarbību 
SIA „KMT Projekts” par laukuma 
projekta izstrādi un SIA „Roplainis” 
par atpūtas laukuma izveidi. Darbs 
Magazinas teritorijā noritēja no šī 

gada 10. jūnija līdz 26. augustam. 
Kopējā laukuma platība ir 1900 kvad-
rātmetri. 1665 kvadrātmetru platībā 
veikta teritorijas nolīdzināšana un ie-
sēts zālājs, iekārtota ugunskura vieta, 
156 kvadrātmetru lielais nobruģētais 
laukums patīkami izceļas uz glītā zā-
lāja fona.”

„Vēl viens sakopts pagasta stūrī-
tis!” – priecājas vietējie, jo pavisam 
īsā laikā Iršu klēts pagalms kļuvis par 
iecienītu atpūtas un apskates vietu. 
Raina Līcīte stāsta, ka šāda atpūtas 
laukuma izveide bijusi ļoti nepiecieša-
ma. Gadiem ilgi tradicionālais pava-
sara tirgus, Jāņu ielīgošanas koncerti, 
citi kultūras pasākumi notikuši lauku-
mā pie pagasta pārvaldes pretī Pērses 

pamatskolai – ceļu krustojumā, sagā-
dājot neērtības transporta kustībai, kā 
arī raizējoties par skolas bērnu dro-
šību. Jaunais laukums pie Iršu klēts 
ir vislabākā vieta pagasta centrā, kur 
tagad varēs pulcēties svētku reizēs, 
rīkot kultūras pasākumus, teātra iz-
rādes un aicināt tirgus apmeklētājus. 
„20. septembrī te sagaidījām un uz-
ņēmām „Kokneses Tūrisma centra” 
organizētā velobrauciena dalībniekus. 
Var teikt, ka viņi bija pirmie ciemiņi 
jaunajā atpūtas laukumā. Šajā dienā 
bija patīkama sajūta, ka redzot mūsu 
darbošanos, gaidot atbraucējus, vie-
tējie iedzīvotāji ar prieku nesa savus 
izaudzētos rudens ziedus, lai arī tie 
rotātos izveidotajās ziedu kompozīci-

jās,” ar gandarījumu par paveikto teic 
Iršu pagasta pārvaldes vadītāja.

Padomju gados Magazina tikusi 
izmantota gan kā noliktava, gan kok-
apstrādes darbnīcas. Pagājušajā gad-
simta 70. gados ēka bijusi iekļauta vie-
tējo kultūras un vēstures pieminekļu 
sarakstā. 2012. gada pavasarī biedrība 
„Irsis” ar projektu „Mēs neļausim sa-
vai vēsturei pazust nebūtībā” piedalī-
jās VAS „Hipotēku un zemes banka” 
Klientu klubs „Mēs paši” izsludinātajā 
projektu konkursā un ieguva fi nansē-
jumu Magazinas ēkas grīdas seguma 
labošanai ar dolomītšķembām un trīs 
veco bojāto logu nomainīšanai. Lai 
Iršu vēstures un kultūras vērtību ko-
pējiem arī turpmāk spēks un uzņēmī-
ba paveikt paliekošus darbus savam 
pagastam!

Kokneses Novada Vēstis
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Cik labi zināt, ka aiz tumsas gaisma staro, Cik labi zināt – nāks rītdiena jauna. /V. Kārkliņa/

Spītējot salnām, zied miķelīši 
un dāvā oktobrim savu vienkāršo 
ziedu skaistumu. Vai pēdējos ru-
dens darbus darot, esat pamanījuši, 
cik zilas ir Latvijas debesis – kā vis-
zilākās rudens miķelīšu acis.

Oktobris iesākās ar mums vi-
siem svarīgu notikumu – 12. Saei-
mas vēlēšanām. Kāda dzīves gudra 
koknesiete, kuras mūžam cauri 
vijušies Latvijas valsts likteņa meti, 
sacīja: „Mums ir vajadzīgi gudri un 
godīgi ļaudis, savas zemes saimnie-
ki.” Mēs visi esam šī laika liecinieki 
un arī notikumu virzītāji, tāpēc arī 
no mums ir atkarīgs kādā Latvijā 
mēs un mūsu bērni dzīvosim. Kā 
liecina Kokneses novada vēlēšanu 
komisijas dati, šajās vēlēšanās savu 
izvēli izteikuši 2486 vēlētāji.

Oktobris ir laiks, kad Kokne-
ses novada iedzīvotājus rosinām 
pieteikt gadskārtējai apbalvošanai 
jaunos Kokneses Goda pilsoņus. 
Mums līdzās dzīvo cilvēki, kuri, 
negaidot pateicību un sekojot savas 
sirds aicinājumam, palīdz uzplaukt 
Kokneses novadam. 

Šajā avīzes numurā iepazīsti-
nām ar paveikto novada izglītības 
iestādēs, uzsākot jauno mācību 
gadu. Izglītība ir viena Kokneses 
novada domes prioritātēm, tāpēc 
katrs pašvaldības ieguldījums šajā 
nozarē ir ieguldījums nākotnē. Ok-
tobris ir arī Skolotāju dienas mē-
nesis, tāpēc uz sarunu aicinājām 
skolotāju Ilutu Matušonoku, kuras 
dzīves aicinājums ir būt skolēnu 
vidū. 

Iepriekšējais mēnesis ir bijis 
bagāts ne tikai ar pilniem sēņotā-
ju groziem un rudens ražas apcir-
kņiem, bet arī  ar dažādiem krāsai-
niem notikumiem. Noticis pirmais 
„Kokneses tūrisma centra” rīkotais 
velo brauciens pa Kokneses nova-
du, Iršos atklāts atpūtas laukums, 
veiksmīgi starti bijuši mūsu jauna-
jiem sportistiem, rakstnieces Lin-
das Šmites jaunā grāmata sākusi 
ceļu pie lasītājiem, un vēl daudzas 
citas svarīgas vēstis radušas vietu 
mūsu avīzes lappusēs.

Pati dzīve apliecina -  ik diena 
mums dota, lai tajā paveiktu kaut 
ko jaunu un paliekošu. Ne sagumt 
zem pienākumu nastas, bet taisni 
izslieties un noticēt saviem spē-
kiem! Vai laikrakstā „Staburags” 
lasījāt par bebrēnieti Gati Caunīti, 
jaunieti, kurš ir pirmais Latvijā, kas 
pierādījis, ka vadīt automašīnu var 
arī cilvēks bez rokām un ir ieguvis 
autovadītāja apliecību?! 

Novēlam mums visiem uz-
drīkstēties sapņot un sapņus pie-
pildīt dzīvē!

Anita Šmite, Sarmīte Rode

20. septembrī Kokneses nova-
dā norisinājās Clean R Ekodienu 
akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez 
maksas varēja atbrīvoties no no-
lietotajām elektroprecēm un nodot 
tās pārstrādei. Iedzīvotāju ērtībai, 
novada teritorijā tika organizēti 
četri bīstamo atkritumu nodoša-
nas punkti - divi Koknesē un pa 
vienam Iršos un Bebros. Iedzīvo-
tāji bija atsaucīgi un uz Clean R 
automašīnu tika nogādāti gan savu 
mūžu nokalpojuši televizori, ledus-
skapji un veļas mašīnas, gan mazā 
elektrotehnika – gludekļi, fēni, sulu 
spiedes u.c. Arī Clean R Ekodienas 
komanda bija atsaucīga ne tikai 
palīdzot ar smagāko ierīču izkrau-

šanu, bet arī dodoties pie iedzīvo-
tājiem, kuriem bija sarežģījumi ar 
nolietoto iekārtu nogādi nodoša-
nas punktos. Tā, piemēram, Clean 
R bīstamo atkritumu savākšanas 
automašīna devās pie Vecbebru 
Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas, kas parūpējās, 
lai pareizi utilizēta tiktu virkne ar 
datoriem, monitoriem, klaviatū-
rām un tamlīdzīgām ierīcēm. Ko-
pumā Kokneses novada iedzīvotāji 
nodeva ap četrām tonnām nolie-
totās elektrotehnikas, kas, ņemot 
vērā, ka Clean R Ekodienas nova-
dā norisinās pirmo reizi, ir lielisks 
rezultāts. Clean R Ekodienas ir re-
gulāra nolietoto elektrisko un elek-

tronisko iekārtu savākšanas akcija, 
kuru bez maksas organizē SIA Cle-
an R tajos novados, kur atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšana ir uzticēta SIA Clean R.

SIA Clean R informācija

Clean R Ekodienu akcijas rezultātā Kokneses novadā 
par četrām tonnām mazāk bīstamo atkritumu

„Vēl viens sakopts pagasta stūrītis!” – 
priecājas Iršu pagasta ļaudis.

Iršēnieši neļauj zust aizmirstībā 
senatnes mantojumam 

15. novembrī tiek organizēta nākošā Ekodienas akcija Kokneses 
novadā, kurā iedzīvotāji aicināti atbrīvoties no nolietotajām elektro-
precēm, nododot tās bez maksas pārstrādei.

Nolietotās elektroniskās un elektriskās iekārtas varēs nodot:
 Iršos pie Pērses pamatskolas ēdnīcas no 8:00 līdz 9:30 
 Bebros pie ambulances no 10:00 līdz 11:30 
 Koknesē pie Katlumājas plkst. 11:45 līdz 13:15 
 Koknesē Stacijas laukumā no 13:30 līdz 15:00 
 Bormaņos pie veikala no 15:30 līdz 17:00
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1. Pieņemt zināšanai  informā-
ciju par izglītības darbu novadā un 
novada izglītības iestāžu darbu (in-
formācija mājas lapā www.koknese.
lv).

2. Apstiprināt grozījumus  Kok-
neses novada 2011.gada 25.maija 
noteikumos  „Kokneses novada pe-
dagogu darba samaksas noteikumi” 
(informācija mājas lapā www.kokne-
se.lv).

3.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām, pirmsskolas izglītības iestā-
dēm, internātskolām un profesionā-
lajai skolai pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas ie-
maksām 2014.gada septembra-de-
cembra mēnešiem  (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

3.2. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada interešu izglītības 
programmu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2014.gada 
septembra - decembra mēnešiem 
(informācija mājas lapā www.kokne-
se.lv).

3.3. Atbalstīt naudas līdzekļu 
piešķiršanu no pašvaldības budže-
ta mācību procesa nodrošināšanai 
Kokneses novada izglītības iestādēs 
(informācija mājas lapā www.kokne-
se.lv).

3.4. Neatbalstīt bibliotekāra un 
atbalstīt papildus direktora vietnie-
ka 0,2 slodzes darba apmaksu Pērses 
pamatskolā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

4. Apstiprināt Vecbebru Profe-
sionālās un vispārizglītojošās inter-
nātvidusskolas darbinieku  amatu 
sarakstu un atalgojumu no 2014.
gada 1.septembra līdz 2014.gada 
31.decembrim.

5.1. Apstiprināt maksas pakal-
pojumus Vecbebru Profesionālajā  
un vispārizglītojošajā internātvidus-
skolā (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

5.2. Pirmā kursa audzēkņus at-
brīvot  no maksas par dienesta vies-
nīcas pakalpojumiem;

5.3. Lēmums piemērojams ar 
2014. gada 1. septembri.

6. Piekrist, ka Vecbebru Profe-
sionālajā un vispārizglītojošajā in-

ternātvidusskolā  no līdzekļiem, kas 
iegūti  sniedzot maksas pakalpoju-
mus, apmaksā pusdienas ( 1,00 eiro 
dienā) pirmā un otrā  kursa  izglīto-
jamajiem.

7. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt brīvpusdienas  
Kokneses novada  vispārizglītojošo 
skolu 6. klašu izglītojamajiem no 
2014.gada 1. oktobra līdz 2014. gada 
31. decembrim.

8. Ar 2014. gada 1. septembri 
izveidot  Kokneses  internātpamat-
skolā- attīstības centrā šādas amata  
vietas: dienas aukle (1 slodze), aukle 
pirmsskolā (0,5 slodzes).

9. Par Kokneses novada Ģimenes 
krīzes centra „Dzeguzīte” direktori 
ar 2014. gada 1. oktobri iecelt Ģime-
nes krīzes centra „Dzeguzīte” direk-
tora pienākumu izpildītāju Lāsmu 
Ružu-Riekstiņu.

10. Apstiprināt  Kokneses nova-
da domes saistošos noteikumus Nr. 
11 „Par grozījumiem Kokneses no-
vada domes saistošajos  noteikumos 
Nr.1  „Par pašvaldības budžetiem 
2014.gadam”” (informācija mājas 
lapā www.koknese.lv).

11.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes 2014. gada 24. septembra 
saistošos noteikumos Nr.12 „Kokne-
ses novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas  noteikumi”.

11.2. Saistošie noteikumi Nr.12 
„Kokneses novada teritorijas kopša-
nas un būvju uzturēšanas  noteiku-
mi”, stājas spēkā nākamajā dienā pēc  
to publikācijas laikrakstā „Kokneses 
Novada Vēstis”, tie ir brīvi pieejami 
Kokneses novada domes kancelejā, 
Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs un  
ievietojami mājas lapā www kokne-
se.lv.

12. Apstiprināt pirmajā lasījumā 
Kokneses novada domes 2014. gada 
24. septembra saistošos noteikumos 
Nr.___ „Kokneses novada sabiedris-
kās kārtības noteikumi”. 

13. Lai uzlabotu sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanu Kokneses 
novada Iršu pagastā, ar 2014. gada 1. 
oktobri  papildināt Administratīvās 
komisijas sastāvu ar vienu komisijas 
locekli -  Aināru Martuzānu.

14.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada iedzīvotāju biznesa ideju kon-

kursa „Esi uzņēmējs!” nolikumu.
14.2. Konkursa īstenošanai pie-

šķirtais fi nansējums ir EUR 4300,00 
(četri tūkstoši trīs simti eiro, 0 centi).

15.1. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.13 „Grozījumi Kokneses novada 
domes 30.10.2013. saistošajos notei-
kumos Nr.13 „Par svētku pabalstiem 
Kokneses novadā”” (informācija mā-
jas lapā www.koknese.lv).

15.2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to publicē-
šanas laikrakstā „Kokneses Novada 
Vēstis”, tie ievietojami pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv .

16.1. Atbrīvot no darba pienā-
kumu pildīšanas ar 2014. gada 30. 
septembri Starpinstitucionālās sa-
darbības komisijas ģimenes lietu 
jautājumos locekļus Inu Šleseri  un 
Dainu Kuzmu. 

16.2. Apstiprināt Starpinstitucio-
nālās sadarbības komisijas ģimenes 
lietu jautājumos sastāvā jaunus lo-
cekļus:

16.2.1. Pērses pamatskolas direk-
tori Gaļinu KRAUKLI

16.2.2. Ģimenes krīzes centra 
„Dzeguzīte” sociālo darbinieci Initu 
BĒRZKALNU

16.2.3. Ilmāra Gaiša  Kokneses 
vidusskolas sociālo pedagogu Alisi 
BLAU.

17.1. Komandēt Kokneses nova-
da domes  priekšsēdētāju Daini Vin-
gri un domes izpilddirektoru Ilmāru  
Klaužu uz Minsku, Baltkrievijas Re-
publikā  2014.gada 12.,13. un 14.ok-
tobrī (komandējuma datumus iespē-
jams mainīt saskaņā  ar vienošanos 
ar sadarbības partneriem).

Nākošā novada domes sēde 
notiks 2014 .gada  29. oktobrī 
plkst.14.00 novada domē, Meliora-
toru ielā Nr.1, Kokneses pagastā un 
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautāju-
mi:

1. Par Sociālā dienesta un Ģime-
nes atbalsta dienas centra darbu.

2. Par bāriņtiesas darbu.
3. Par sociālā budžeta līdzekļu 

Izlietojumu trīs ceturkšņos.
4. Par ziemas dienestu un  paš-

valdības ceļiem.
Dzintra Krišāne,

Kokneses novada domes sekretāre

2014.gada 24.septembrī  Kokneses novada dome NOLĒMA:

25. septembrī Kokneses novadu 
reģionālajā vizītē apmeklēja Labklā-
jības ministrs Uldis Augulis. Vizī-
tes mērķis bija kopā ar pašvaldības 
vadību pārrunāt sociālās jomas ak-
tualitātes. Kokneses novada domes 
Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tāl-
mane, novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris, izpilddirektors Ilmārs 

Klaužs un Attīstības no-
daļas vadītāja Anda Mikāla ministru 
un ministrijas pārstāvjus iepazīstinā-
ja ar paveikto sociālajā jomā novadā 
un pārrunāja nākotnes plānus, kā 
arī iespējas Eiropas struktūrfondu 
līdzekļu piesaistē. Tikšanās laikā tika 
pārrunāti arī nodarbinātības jautāju-
mi, spriests par sociālo pakalpojumu 

un sociālās rehabilitācijas attīstības 
iespējām cilvēkiem ar invaliditāti u.c. 
Vizītē piedalījās arī Sociālās integrā-
cijas valsts aģentūras direktore Ilona 
Jurševska.

Pēc sarunām pašvaldībā labklājī-
bas ministrs apmeklēja Kokneses in-
ternātpamatskolu - attīstības centru 

un ģimenes krīzes 
centru “Dzeguzīte”, 
lai klātienē iepazītos 
ar iestāžu ikdienas 
darbu, kā arī sniegto 
atbalstu bērniem ar 
īpašām vajadzībām. 

Pēc iestāžu ap-
meklējuma gan mi-
nistrs, gan Sociālās 
integrācijas valsts 
aģentūras direktore 
atzina, ka sniegtie 
pakalpojumi nova-
da iestādēs ir augstā 

līmenī un Kokneses 
novads ir labs piemērs 

daudzām Latvijas pašvaldībām, jo 
šeit tiek gādāts gan par bērniem ar 
īpašām vajadzībām, piedāvājot kvali-
tatīvu un mūsdienīgu izglītības apgū-
šanas iespēju, gan senioriem un krī-
zes situācijās nonākušajām ģimenēm.

Tāpat U.Augulis un pašvaldības 
pārstāvji apmeklēja Vecbebru muižas 

kungu māju, lai pārrunātu fi nanšu lī-
dzekļu piesaistes iespējas ēkas izman-
tošanai nākotnē un tās atjaunošanai, 
izmantojot Eiropas struktūrfondu 
līdzekļus. 

„Tā kā optimizācijas projekta ie-
tvaros, apvienojot Bebru internātvi-
dusskolu un Vecbebru Profesionālo 
vidusskolu, kādreizējā internātvidus-
skolas ēka - Vecbebru muižas kungu 
māja ir palikusi tukša un neapdzīvo-
ta, pašvaldībai ir jāizskata visi iespē-
jamie varianti ēkas turpmākai izman-
tošanai. Pašvaldība ir vedusi sarunas 
ar vairākām ministrijām, ministru 
prezidenti Laimdotu Straujumu un 
nevalstiskajām organizācijām, lai at-
rastu labāko risinājumu ēkas pielie-
tojumam nākotnē. Uz doto brīdi ir 
bijuši vairāki priekšlikumi, kurus ir 
sīkāk jāanalizē un jāizskata šādu pro-
jektu lietderība un ietekme uz Bebru 
pagasta attīstību,” teic domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris.

Kokneses Novada Vēstis

Labklājības ministra reģionālā vizīte Koknesē

Labklājības ministrs Uldis Augulis Kokneses internātpamatskolā – 
attīstības centrā.

Pateicoties Lauku atbalsta dienes-
ta apstiprinātajam Vecbebru Profe-
sionālās un vispārizglītojošās inter-
nātvidusskolas projektam „Vecbebru 
muižas kungu mājas teritorijas labie-
kārtošana”, Nr. 13-04-L32300-000017, 
uzsākti skolas un Vecbebru muižas 
apkārtnes teritorijas labiekārtošanas 
darbi – paredzēts izveidot bruģētus 
laukumus pie abām ēkām, nobruģēt 
celiņus, kas savieno Vecbebru Pro-
fesionālo un vispārizglītojošo inter-
nātvidusskolu ar pagasta centru, kā 
arī sakopt muižas parku, izmantojot 
profesionāla arborista pakalpojumus, 
uzstādot soliņus, atjaunojot celiņus un 
ierīkojot apgaismojumu. Tiks atjauno-
ta arī ūdens kaskāde ar celiņiem abās 
pusēs un puķu stādījumiem Vecbebru 
muižas fasādes priekšā. 

Kopējā labiekārtojamās teritorijas 
platība ir 9,7671 ha. Būvdarbus veic 
SIA „AMG GRUPA” un SIA „MIT-
BAU AG”. 

Projekta mērķis ir sakopt un lab-
iekārtot vēsturisko vidi ap Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas valdījumā 
esošo nekustamo īpašumu „Vecbebru 
muižas kungu māja”, lai nodrošinātu 
publisku pieejamību un kultūras man-
tojuma saglabāšanu, apzinātu, novēr-
tētu, izprastu šī kultūras mantojuma 
bagātību, celtu arhitektūras mantoju-
ma - Vecbebru muižas - ekonomisko 
potenciālu. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
199  625,26 (attiecināmās izmaksas 
EUR 164  979,55, neattiecināmās iz-
maksas – EUR 34  645,70). Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) piešķirtais fi nansējums 
ir 100% no attiecināmajām izmaksām 
jeb EUR 164 979,55.  Projekts jāīsteno 
līdz 2014.gada 3.novembrim. 

Par ELFLA: http://ec.europa.eu/
agriculture/rurdev/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests.

Turpinās Vecbebru muižas kungu 
mājas teritorijas labiekārtošana

Īstenojot KPFI projektu „Siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses 
novadā, uzlabojot ēku energoefektivitā-
ti” Nr.KPFI-15.3/18, kopš jūnija uzsākti 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un 
kopmītņu ēkas siltināšanas darbi. 

Par būvdarbu veikšanu atklāta 
konkursa rezultātā noslēgts līgums ar 
uzņēmumu SIA „LC būve” par summu 
EUR 407 189,20 (bez PVN). Par projek-
ta līdzekļiem vidusskolā un kopmītņu 
ēkām paredzēta ārsienu siltināšana, 
jumta nomaiņa, LED apgaismojuma ie-
rīkošana, ēdamzāles grīdas siltināšana. 
Būvdarbus plānots pabeigt līdz novem-
bra beigām.

Projekta mērķis ir veikt energo-
efektivitātes pasākumus Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas ēkās Kokneses 
pagastā, Kokneses novadā, LV-5113, 

tādējādi samazinot oglekļa dioksīda 
emisiju un siltumenerģijas patēriņu. 
Papildus mērķis ir uzlabot ēku vizuālo 
izskatu un iekļaušanos kopējā arhitek-
tūras vidē. Projekts jāīsteno līdz 2015.
gada 31.janvārim.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
498 008.93, no kurām EUR 498 008.93 
ir attiecināmās izmaksas un EUR 0  ne-
attiecināmās izmaksas. 

KPFI fi nansējums projektam ir 
59,9108% jeb EUR 298 361.13 un Kok-
neses novada domes fi nansējums ir 
40,0892%  jeb EUR 199 647,80.

Papildus projektā paredzētajiem 
darbiem par pašvaldības līdzekļiem 
uzsākti vidusskolas iekštelpu remont-
darbi, ko veic IK „RL Būvnieks”, kā arī 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un 
zibensaizsardzības sistēmas izbūve, par 
šiem darbiem līgums noslēgts ar SIA 
„LC būve”. 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBAL-
STA KLIMATA PĀRMAIŅU FINAN-
ŠU INSTRUMENTS

Turpinās būvdarbi Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolā

Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”.
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Aicinām pieteikt Kokneses Goda 
pilsoņa nosaukuma pretendentus!

Kokneses novada iedzīvotāji 
līdz 2014. gada 7. novembrim aici-
nāti iesniegt ierosinājumus Goda 
pilsoņa nosaukuma pretendentiem! 
Ierosinājumus jāiesniedz Kokneses 
novada domē, Melioratoru ielā 1, to 
iesniegšanas kārtību nosaka Kokne-
ses Goda pilsoņa nosaukuma pie-
šķiršanas noteikumi (pieejami www.
koknese.lv). 

Lēmumu par Kokneses Goda pil-
soņa nosaukuma piešķiršanu Kokne-
ses novadā pieņem Kokneses Goda 
pilsoņa nosaukuma piešķiršanas ko-
misija, ievērojot pretendenta darbību 
un personīgos nopelnus Kokneses 
novada labā, atbilstoši Kokneses Goda 
pilsoņa nosaukuma piešķiršanas ko-
misijas Nolikumam. Kokneses Goda 
pilsoņa nosaukumu piešķir ne vairāk 
kā pieciem pretendentiem gada laikā 
par īpašiem nopelniem Kokneses no-
vada labā. Nopelni var izpausties sa-
biedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, 
sociālajā vai saimnieciskajā darbībā. 
Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu 
var piešķirt ne tikai Kokneses novada 
iedzīvotājiem, bet arī citu novadu, pil-
sētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpa-
šiem nopelniem uzskatāma ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem bagāta 

darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi 
Kokneses novada labā.

Kokneses Goda pilsoņa nosauku-
mu piešķir vienreiz gadā.
Ierosinājumā par pretendentu jābūt 
sekojošām ziņām:
1. Vārds, uzvārds, personas kods, 
amats vai nodarbošanās;
2. Dzīves apraksts;
3. Nopelnu apraksts, par kādiem lūdz 
apbalvot.
Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fi ziska 
persona vai fi zisLku personu grupa, 
tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:
1. Vārds, uzvārds,
2. Pilna adrese un tālruņa numurs;
3. Ja ierosinājumu iesniedz fi zisku 
personu grupa, tālruņa numuru jāno-
rāda tikai vienai personai.
Ja ierosinājuma iesniedzējs ir juri-
diska persona, tai ir jāiesniedz par 
sevi šādas ziņas:
1. Nosaukums;
2. Pilna adrese un tālruņa numurs.
Komisija neizskata ierosinājumus, 
kuru autors ir anonīms vai lūdz ap-
balvot sevi.

Jauno Kokneses Goda pilsoņu vār-
di tiks publicēti 14. novembra avīzes 
numurā, bet pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv informācija par ap-
balvotajām personām būs lasāma pēc 
11. novembra.

Labs darbs divus mūžus dzīvo

Ar kociņu stādīšanu Vecbebru 
muižas parkā 2.septembrī noslē-
dzās Meža attīstības fonda fi nansē-
tais Latvijas Pašvaldību savienības 
projekts „Interesantais pašvaldībā 
daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” ar 

moto „Kopā nākotnes mežam”. 
Pasākumā piedalījās Bebru pa-

gasta pārvaldes pārstāvji, kā arī pe-
dagogi un audzēkņi no trim Bebru 
pagasta izglītības iestādēm - Vec-
bebru profesionālās un vispārizglī-
tojošās internātvidusskolas, Bebru 
pamatskolas un PII „Bitīte”. Katras 
skolas skolēniem bija iespēja iestādīt 
savus kociņus Vecbebru muižas par-
kā par godu Zinību dienai un jauna 
mācību gada sākumam. Pasākuma 
laikā tika iestādīti 2 egles, 5 kļavas, 

2 bērzi, 3 hortenzijas un 1 virsis, 
kas turpmāk priecēs visus Vecbebru 
muižas parka apmeklētājus un ga-
rāmgājējus.

Projekta ietvaros šovasar tika 
īstenota arī kociņu stādīšana Iršu 

pagastā pie Pērses 
pamatskolas, kā 
arī koku un krūmu 
stādīšana un četru 
koka beciņu izvie-

tošana Kokneses parkā. Stādi iegā-
dāti uzņēmumā A/S „Latvijas Valsts 
Meži”, koka beciņas veidojis Ogres 
koktēlnieks Zintis Kanopa. 

Pateicamies Latvijas Pašvaldību 
Savienībai un Meža attīstības fon-
dam par iespēju padarīt skaistākus 
mūsu novada parkus un zaļās zonas, 
kā arī visiem tiem, kas piedalījās 
koku stādīšanas pasākumos pagas-
tos.

Kokneses novada domes
Attīstības nodaļas informācija

„Meža dienu 2014” noslēgums 
Vecbebru muižas parkā

Bebru pagasta PII 
„Bitīte” un Bebru 

pamatskolas mazie 
talcinieki.

Šoruden ar Latvijas Valsts at-
balstu Likteņdārzā notiek Daugavas 
krasta nostiprināšanas darbi divās 
vietās - amfi teātra un Laivu piestāt-
nes ar skatu terasi zonā. Darbus veic 
SIA „Jēkabpils PMK". Tie tika iesāk-
ti augustā un jāīsteno piecu mēnešu 
laikā. 

Oktobrī plānots uzsākt arī Lik-
teņdārza apmeklētāju autostāvvietas 
būvniecības pirmo kārtu – zemes 
darbus, par ko noslēgts līgums ar 
SIA „Dreamway”. Līdzekļi stāvvietas 
būvniecībai tika piesaistīti Latvijas 
Televīzijas sestajā ziedojumu akcijā 
„Top Latvijas Likteņdārzs!" 9. au-
gustā, kā arī kopš augusta ieviešot 
maksu par transporta novietošanu 
Likteņdārza stāvvietā.  

15. oktobrī Likteņdārzā viesosies 
Tukuma novada pašvaldība kopā ar 
sava novada represētajiem, lai iestā-
dītu ozolu Likteņdārza amfi teātra 
ozolu godasardzē, līdz ar to ar Lat-
vijas pašvaldību, tai skaitā arī Kok-
neses, atbalstu, būs iestādīts 31 no 
39 amfi teātrī plānotajiem īpašajiem 
ozoliem. Viesus no Tukuma sagaidīs 
„Kokneses fonda” pārstāvji, Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris un Kokneses politiski 
represētie Lības Zukules vadībā. 

Uz 18. novembri Likteņdārza 
draugu alejā no jauna esam paredzē-
juši iebruģēt ap 2 000 bruģakmeņu. 
Šobrīd ir iebruģēti ap 16 metru no 
ceļa jeb 8 027 bruģakmeņi. Novem-

brī iebruģēto akmeņu skaits palieli-
nāsies līdz 10 186 no 113 000 plāno-
tajiem - būsim iebruģējuši 20 metrus 
jeb desmito daļu no kopējā Likteņ-
dārza draugu alejas ceļa. Aicinām 
koknesiešus vēl izmantot iespēju un 
iemūžināt savu vārdu bruģakmenī 
Likteņdārza draugu alejā. Vairāk in-
formācijas – www.liktendarzs.lv

Lai aktīvāk piesaistītu jaunlau-
lātos kāzu ceremonijai izvēlēties 
Likteņdārzu, 23. novembrī pieda-
līsimies kāzu izstādē Rīgā, Lielajā 
Ģildē.  

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
šogad sezona Likteņdārzā turpinā-

sies līdz novembra beigām. Līdz 19. 
oktobrim sestdienās un svētdienās 
būs pieejami arī elektromobiļu pa-
kalpojumi un būs iespēja iegādāties 
suvenīrus.

Likteņdārza īstenotājs - „Kokne-
ses fonds” – pateicas katram, kas ir 
pielicis savu roku, akmeni, latu un 
eiro, lai mūsu kopīgais lielais darbs 
iet uz priekšu un 2018. gadā mēs visi 
kopā varam saukt Likteņdārzu par 
mūsu dāvanu Latvijai 100. dzimša-
nas dienā. 

Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” Valdes 

priekšsēdētāja 

Šī rudens darbi Likteņdārzā

Krastu nostiprināšana pie skatu terases.

Šoruden pirmsskolas izglītības 
iestādi „Gundega” apmeklē 152 bēr-
ni. „Gundega” ir kļuvusi jaunāka ne 
tikai no ēkas ārpuses, šajā vasarā 
pašvaldība daudz līdzekļu ieguldī-
jusi telpu labiekārtošanā. Pēc kos-
mētiskā remonta gaišāka un prie-
cīgāka tapusi pasākumu zāle, kurā 
veiksmīgs un ērts dizaina elements 
ir ierīkotās pārbīdāmās durvis, kas 
teicami noderēs ludziņu iestudēju-
miem un citiem pasākumiem. Zālē 
arī lieliski iederas jaunie krēsliņi. 
Sporta zālē uzstādīta jauna ventilā-
cijas sistēma. Kosmētiskais remonts 
veikts visās grupiņu telpās, kā arī 
visās grupiņu garderobēs 
ir iegādāti jauni skapī-
ši. Piecās grupiņās ir 
jaunas virtuves iekārtas. 
Tikšanās dienā mazie ķi-
pari ar prieku atklāja, cik 
ļoti viņiem patīk jaunie 
galdiņi un krēsliņi gru-
piņu telpās. „Esam ļoti 
apmierināti ar „Zundas” 
mēbelēm,” teic „Gunde-
gas” vadītāja Rita Gaba-
liņa. Kosmētiskais remonts „Gun-
degas” telpās veikts, sadarbojoties 
ar interjera dizaineri Gitu Tenisu. 
Pavisam drīz katras grupiņas telpu 

sienas, vadoties pēc 
grupiņas nosaukuma, 
rotās pēdiņu raksti.

Pamatīgs remonts 
veikts un jaunas mē-
beles iegādātas arī 
veļas mājā. „Padomju 
laiki ir pagājuši, tagad 
dzīvojam kā Eiropā! 
Prieks strādāt!”, teic 
veļas pārzine Ludmila 
Maļikena. Kosmētisko 
remontu PII „Gunde-
ga” ir veikusi SIA "FF".

„Paldies Kokne-
ses novada domei un 

deputā-
tiem par lielo atbalstu un sapratni, 
lai mūsu jaunā paaudze pirmos so-
ļus zinību pasaulē spertu skaistās un 
saulainās telpās!”

PII „Gundega” visās grupiņās 

kosmētiskais remonts

 Jaunais mācību gads Kokneses no-
vada izglītības iestādēs iesācies ar pa-
veiktiem nozīmīgiem darbiem vasaras 
sezonā. 23. septembrī Kokneses nova-

da domes priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris, izpilddirektors Ilmārs Klaužs, Iz-
glītības darba speciāliste Lauma Āre un 
Kokneses Novada Vēstis viesojās katrā 

novada izglītības iestādē. „Ieguldījums 
izglītībā ir mūsu novada prioritāte,” ar 
gandarījumu teic Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Paveiktais Kokneses novada izglītības 
iestādēs, uzsākot jauno mācību gadu 

Izglītības iestādēs
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Kokneses internātpamatskoā – at-
tīstības centrā šogad mācības uzsākuši 
119 skolēni, četri bērni pirmajā klasē. 
Sanita Baltcere, direktores vietniece 
izglītības jomā, stāsta, ka jaunajā mā-
cību gadā atvērtas divas pirmsskolas 
grupas. „Šajā vasarā paveikts daudz.  
Jaunu seju ieguvusi skolotāju istaba, 
kurā tagad būs arī dators un televi-
zors - mājīga vieta darbam un nelie-
lai atpūtai. Remonts veikts 1. stāva 
gaitenī, daļēji izbruģēta autostāvvieta, 
galdniecības telpās nomainīts apgais-
mojums. Pirmsskolas grupās priecē 
jaunas mēbeles, bet internātā pirms-
skolas vecuma bērniem iegādātas jau-
nas gultas. Saimniecības struktūrvie-

nības vadītāja Ineta Fedotovska uzteic 
kvalitatīvās Baldonē ražotās mēbeles. 

Vērtīgs ieguvums ir jau pagājušajā 
gadā atklātais hidromasāžas  kabinets. 
Divas reizes nedēļā uz procedūrām 

bērnus ar ārsta norīkojumu pieņem 
masiere. Sakoptā skolas teritorija ir kā 
vizītkarte, kas apliecina šīs ēkas iemīt-
nieku darbīgumu!

Zem viena jumta ar „dārziņu” 
draudzīgi sadzīvo Kokneses Mūzikas 
skola. Jaunajā mācību gadā skolā mācās 

96 audzēkņi. Skolas direktore Silvija Cī-
rule ar gandarījumu par paveikto, pa-
stāstīja: „Kosmētiskais remonts veikts 
visās telpās. Dizainu izvēlējāmies paši 
– katrs skolotājs pēc savas gaumes. Ar 
rezultātu esam ļoti apmierināti. Grīdu 
krāsainais linoleja segums patīkami 
kontrastē ar gaišajām sienām. Īpaši 
priecājamies par nomainītajām, ska-
ņu necaurlaidīgajām durvīm klavieru 

klasē un akordeona klasē.” Patīkami 
pārsteidz skolēnu garderobes oriģinā-
lais iekārtojums. Skolotāji un audzēkņi 

atzinīgi novērtējuši jau-
nās mēbeles – mācību 
galdus ar noapaļotiem 
stūriem. Gaumīgi izre-
montēta un iekārtota 
skolotāju atpūtas telpa 
un direktores kabinets 
zaļos un priecīgos to-
ņos. Skolotāju istabā 
gribējās pakavēties vēl 
ilgāk – tajā staro māks-
las un mūzikas klātbūt-

ne. „Vēlējāmies, lai šī telpa rada miera 
un pacilātības noskaņu, jo no šīs vietas 
audzēkņi dodas uz kamerzāli kārtot 
eksāmenus mūzikā. Bet pati kamerzāle 
pēc remonta mums ir kā sapņu zeme. 
Paldies par iespēju mūsu bērniem ie-
mīlēt mūziku skaistā un estētiskā vidē! 
Skolas absolventi ir teikuši – cik žēl, ka 
mēs vairs šeit nemācamies!” - teic Sil-
vija Cīrule.

Apgūst mūziku skaistā un 

estētiskā vidē

Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
lā mācās 392 skolēni, pirmās skolas 
gaitas iesākuši 25 pirmklasnieki. Jop-
rojām turpinās jūnijā uzsāktie mācību 
un kopmītņu ēkas sil-
tināšanas darbi. Skolas 
direktors Māris Rein-
bergs vispirms aicināja 
aplūkot paveikto ēdam-
zālē, kurā ir nosiltināta 
grīda, pēc remonta 
gaišās sienas un grīdas 
segums rada patīkamu 
un mājīgu noskaņu. 

Pārvērtības sagaidījusi arī skatuve, 
kuru pēc pusdienām izmanto tautisko 
deju mēģinājumiem. Vecajā ēkas kor-
pusā, kurā mācās sākumskolas skolē-

ni,  2. un 3. stāvā izremon-
tēti gaiteņi un labierīcību 
telpas. Tagad ar nepacietību 
jāgaida novembris, kad pēc 
vidusskolas un kopmītņu 
ēkas siltināšanas mūs prie-
cēs vēl viena jaunu veidolu 
ieguvusi mācību iestāde.

Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolā turpinās ēku 

siltināšanas darbi

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra 
vizītkarte – ēkas iemītnieku darbīgums

Bebru pamatskolā  šajā mācību 
gadā zinības apgūst 78 skolēni, pir-
majā klasē mācās 11 skolēni. Skolas 
direktore Lidija Degtjareva informē, 
ka lieli remontdarbi nav notikuši, 
bet skolas budžeta ietvaros veikti 
nelieli kosmētiskie remonti. Trešā 
stāva gaitenis jaunas krāsas ieguvis 

jau pavasara brīvdienās. Angļu va-
lodas kabinetam iegādātas jaunas 
mēbeles un veikts ārējās sienas kos-
mētiskais remonts. Jaunas mēbeles 
priecē arī  latviešu valodas kabinetā. 
Direktores vietnieces izglītības jomā 
Anitas Gavares kabinetā nomainīts 
grīdas segums. Skolas vecajā korpu-
sā jaunas mēbeles iegādātas 4. klases 
kabinetam. Projekta ietvaros ierīkots 
bezvadu internets. Patīkamas pār-
vērtības notikušas arī skolas ēdnīcā. 
Izremontēta telpa, kurā tiek glabāti 
sausie produkti, iegādāta jauna sal-
dētava. „Nākamajā vasarā rīkosim 
skolas kārtējo salidojumu, tāpēc esam 
gandarīti par katru sakārtotu stūrīti,” 
teic Lidija Degtjareva.

Bebru pamatskolā gandarīti par katru sakoptu stūrīti

Rosība jau jūtama PII "Bitīte" apkārtnē. 
Pēc vecāku lūguma ir iekārtoti 2 stāvlauku-
mi automašīnām un tiek veidots gājēju ce-
liņš no pagasta centra puses uz bērnudārzu. 
Šovasar iestādē vērienīgi remontdarbi nav 
norisinājušies. Vadītāja Ilona Vītola aici-
nāja apskatīt visas četras grupiņas, jo katrā 
no tām, gaidot jauno mācību gadu, paveikts 
kāds mazs atsvaidzināšanas darbiņš. „Gan 
grupiņās, gan āra laukumos krāso-
šanas darbus veica pašas skolotājas 
un viņu palīdzes. Priecājamies par 
jauno sporta inventāru, kas veicina 
kvalitatīvu nodarbību norisi,” teic 
Ilona Vītola. Lai izdodas piepildīt arī 
tuvākās nākotnes ieceres – atjaunot 
celiņu segumu, veikt remontu meto-
diskajā kabinetā un veļas telpā. 

„Bitītē” rotājas rudens!

Vecbebru Profesionālajā un vis-
pārizglītojošajā internātvidusskolā 
pozitīvās pārmaiņas ir acīm redza-
mas – veiksmīgi turpinās mācību 
iestādes teritorijas labiekārtošanas 
darbi: izveidots bruģēts laukums, 
iekārtota krāšņa skujeņu dobe.  
Iestādes direktors Jānis Bakmanis 
uzsver: „Esam nemitīgā izaugsmes 
procesā. Pirmā un otrā stāva gaite-
ņos šovasar veikta parketa seguma 
atjaunošana, otrajā stāva gaitenī arī 
veikts kosmētiskais remonts, abos 
stāvos nomanīti gaismas ķermeņi. 
Lepojamies ar jaunatvērto dabas 
vides estētikas studiju, kura darbo-
sies arī kā reģionālais metodiskais 
centrs.” Mudīte Auliņa, direktora 
vietniece izglītības jomā, atzīst, ka 
skolotājiem un skolēniem mācību 
darbā ļoti palīdz interaktīvās tā-

feles, kuras ir uzstādītas gandrīz 
visām sākumskolas klasēm. Jauns 
aprīkojums iegādāts mājturības ka-
binetam. Pirmsskolas grupiņai ir 
iekārtots rotaļu un spēļu laukums 
– izvietoti rotaļu elementi, uzstādī-
tas šūpoles un smilšu kaste. Lai ma-
ziem un lieliem šīs skolas audzēk-
ņiem veiksmīgs mācību gads! Mā-
cību iestādē mācās 208 izglītojamie: 
internātvidusskolā – 141 skolēns, 
profesionālajā vidusskolā – 67 au-
dzēkņi, bet pirmajā klasē 9 skolēni. 

Pozitīvās pārmaiņas Vecbebru 
Profesionālajā un vispārizglītojošajā 
internātvidusskolā

Mājīgajā Pērses pa-
matskolā mācās 60 bērni, 
kurā visi jūtas kā viena 
draudzīga ģimene. Pirma-
jā klasē mācības uzsākuši 

9 skolēni, pirmsskolas grupā 8 bērni. 
Skolas direktore Gaļina Kraukle stāsta: 
„Noslēgumam tuvojas vērienīgs kapi-
tālremonts skolas ēdnīcas zālē. Darbu 
veic SIA "Simol". Lai arī skolēniem 
jāpusdieno kluba zālē un čaklajām 
pavārītēm ir papildus slodze, neviens 
nejūtas apbēdināts, jo pavisam drīz 
varēs pusdienot jaunā ēdamzālē. Re-
monts veikts arī sakņu apstrādes telpā, 
bet virtuvē iegādāta jauna elektriskā 
panna. Latviešu valodas kabinetā labi 

saglabājušies mācī-
bu soli atceļojuši no 
Vecbebru Profesio-
nālās un vispāriz-
glītojošās internāt-
vidusskolas. Mācī-
bu telpā nomainīts 
a p g a i s m o j u m s , 
tāpat kā visās citās 

klasēs. Kosmētisko remontu mācību 
telpās esam veikuši saviem spēkiem.” 
Esošajā latviešu valodas klasē bija ie-
rīkota muzeja telpa, tagad eksponāti 
skatāmi skolas pirmajā stāvā. Iršu pa-
gasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte 
teic: „Šādas muzeja telpas iekārtošana 
ir bijušās ilggadējās vēstures skolotājas 
Valdas Kalniņas nopelns. Viņa ar savu 
entuziasmu ir paveikusi un turpina 
veikt nenovērtējamu darbu mūsu pa-
gasta vēstures izpētē un materiālu ap-
kopošanā.” Gan skolas bērniem, gan 
pieaugušajiem ir interesanti iepazīties 
ar dzīves ritējumu Iršos no baltvācu 
kolonijas laikiem līdz mūsdienām. 
Iespējams, ka šeit notiek arī vēstures 
stundas ar uzskatāmiem pagātnes lie-
ciniekiem.

Kokneses Novada Vēstis
Anitas Šmites foto

Vērienīgs remonts Pērses pamatskolas ēdnīcā

Izglītības iestādēs
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Jau pagājuši divi gadi kopš SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
veiksmīgi realizētā, Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfi nansētā, projek-
ta „Ūdenssaimniecības attīstība Aus-
trumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 
II kārta, Kokneses novada Kokneses 
pagastā” izpildes. Kokneses Novada 
Vēstis jūlija numurā stāstījām, kā, pa-
teicoties projekta īstenošanai, kokne-
siešu mājokļos teicami uzlabojusies 
dzeramā ūdens kvalitāte. Šoreiz pār-
liecinājāmies, kā norit darbs Kokneses 
bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās – vie-
tā, kur savāc, attīra un novada sadzīves 
notekūdeņus, kuri veidojas cilvēka ik-
dienas darbības rezultātā. 

Projekta gaitā veikta jaunas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) 
būvniecība, kas sevī ietver baseinus 
organisko vielu noārdīšanai, noārdī-
šanās procesa rezultātā radušos dūņu 
nostādināšanas baseinus, kā arī attīrīto 
notekūdeņu nostādināšanas baseinus. 
Ir veikta esošās ražošanas ēkas rekons-
trukcija un izbūvēts priekšattīrīšanas 
bloks. Šīs projekta komponentes ietva-
ros ir veikta divu esošo dzeramā ūdens 
urbumu rekonstrukcija un viena jauna 
urbuma izbūve. Šīs projekta sadaļas 
kopējās izmaksas bija 1  126  775 LVL 
jeb 1 603 256 EUR, no kurām attieci-
nāmās izmaksas bija 823 500 lati, kas 
sastādīja: Kohēzijas Fonda piešķirtais 
fi nansējums bija 699 975 lati, Valsts 
budžeta fi nansējums bija 43  020 lati 
un uzņēmuma līdzekļi bija 80 505 lati, 
t.sk.67 296 lati pašvaldības ieguldījums, 
kā pamatkapitāla palielinājums.

Tikšanās reizē par projekta ieguvu-
miem pastāstīja SIA „Kokneses Komu-

nālie pakalpojumi” valdes loceklis Ar-
mands Preiss: „Ievērojami samazinājies 
troksnis, ko radīja gaisa pūtēji. Pirms 
projekta realizēšanas šīs skaņas bija dzir-
damas pat līdz Atradzes kapsētai. Tagad 
minimāls troksnis jūtams tikai iekārtu 
teritorijā, nav jūtama arī nepatīkama 
smaka. Bioloģiskās attīrīšanas pamat-
procesi ir organisko vielu bioloģiskā 
noārdīšanās aerobā (pietiekoša skābekļa 
klātbūtnē) un anaerobā (bezskābekļa) 
vidē. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir 
vispiemērotākās sadzīves un komunālo 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai. Pa-
teicoties jaunajām iekārtām, ir uzlaboju-
sies dūņu apstrāde, ir mazs lieko dūņu 

pieaugums. Notekūdeņu apstrādes 
baseini un sadzīves korpuss ir vizuāli 
pievilcīgi, samazinājies risks piesārņot 
Daugavas ūdeņus, kā arī būtiski samazi-
nājies elektroenerģijas patēriņš.”

Iepriekš attīrīšanas iekārtas uzrau-
dzīja četri darbinieki. Armands Preiss 
teic: „Īpaši gribu pieminēt Laimu Brie-
di – pieredzējušu un apzinīgu sava 
darba veicēju. Arī tagad  viņa neatsaka 
savu padomu un palīdzību. Šobrīd šeit 
maiņu darbā no pulksten 7 līdz 19 strā-
dā Māris Blagovs un Egons Ķerpis. Viņi 
arī rūpējas par teritorijas sakoptību. 
Domājot par darbinieku darba apstāk-
ļiem, ir iekārtota operatora telpa, dušas 
un labierīcību telpas.” 

Kokneses Novada Vēstis
Daiņa Vingra foto

Pirmais velobrauciens pa Kokneses 
novadu ir noticis! 20. septembris visla-
bāk atmiņā paliks tiem, kuri vasarīgajā 
sestdienas rītā ar saviem velosipēdiem 
pulcējās pie Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas vārtiem, lai „Kokneses 
Tūrisma centra” pirmo reizi rīkotajā 
velobraucienā „iemītu” sliedes no Kok-
neses līdz Iršiem un atgrieztos sākuma 
punktā. 

Kas ir vajadzīgs velo tūristam? 
Paklausīgs divritenis, ērts apģērbs un 
apavi, slāpēm ūdens malks, karte un 
lieliski ceļabiedri! Izbaudīt zeltaino ru-
dens atnākšanu un kopīgo ceļot prieku 
vēlējās gan pieredzējuši velobraucēji, 
gan ļoti daudzi, kuri pirmo reizi bija 
apņēmušies mērot 60 kilometru garo 
maršrutu. Pasākuma rīkotāji var lepo-
ties ar lielo atsaucību – velo tūrē pieda-
lījās 65 dalībnieki ne tikai no Kokneses, 
Bebriem un Iršiem, bet arī no Aizkr-
aukles, Rīgas, Jelgavas un Ventspils. 
Dižākais gadu ziņā bija koknesietis 
Artūrs Zariņš, kurš savos 85 gados jop-
rojām ir uzticīgs savam velosipēdam. 
Brašie skolas vecuma zēni un meitenes 
sparīgi mina divriteņu pedāļus, bet jau-
nākā brauciena dalībniece trīsgadīgā 
Līva labi jutās uz māmiņas velosipēda. 
Pirms starta lieliem un maziem velo-
braucējiem spēku un izturību novēlēja 
Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris. Velo tūres organizē-
tāja Zane Zariņa vēlreiz iepazīstināja 
ar brauciena maršrutu, bet Artis Zvej-
nieks, velo tūrisma entuziasts un aktīva 
dzīvesveida piekritējs, sniedza vērtīgus 
padomus, kas jāzina katram apzinīgam 

brauciena dalībniekam.
Izbraucot cauri Kokneses parkam, 

ceļotāji apstājoties Kokneses pilsdru-
pās, no Daugavas un viduslaiku mū-
riem ieguva enerģiju visam spraiga-
jam dienas ritējumam. Spožā saule, 
garāmgājēju uzmundrinošie skatieni 
un uzsaucieni noteikti palīdzēja ātrāk 
nokļūt Vecbebros, lai apstātos muižas 
parkā, apskatītu muižas kungu māju, 
un aizbrauktu arī līdz pagasta brīvda-
bas estrādei Meža parkā. Ciemojoties 
un atvelkot elpu tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālajā mājā – muze-
jā „Galdiņi”, iepriecināja atklājums, ka 
arī Voldemārs Jākobsons tūrisma gaitās 
un ikdienā ķēries pie velosipēda stū-
res. Turpinājumā ceļš uz Jaunbebriem 
kļuva mazliet grūtāks, jo gludo asfaltu 
nomainīja zemes ceļš ar grants segu-
mu. Iebraucot Jaunbebros, ceļš aizvijās 
garām Reciju dzirnavām, Jaunbebru 
muižas parkam un sauca uz brīdi ap-
stāties pie Jaunbebru Kartupeļu dum-
pja piemiņas vietas, un sasveicināties ar 
skumjo notikumu aculiecinieci – Soda 

priedi. Pāri kalniem un lejām, priecājo-
ties par skaisto rudens ainavu, nema-
not klāt bija Iršu pagasts. Iebraucot Iršu 
centrā, gaisā uzvēdīja kārdinošā tikko 
ceptu smalkmaizīšu smarža no zem-
nieku saimniecības „Zemītes” veikala 
– kafejnīcas. Pēc mielošanās ar iršēnie-
šu iecienītajiem gardumiem, pie Iršu 
klēts – Magazinas, Iršu pagasta pārval-
des vadītāja Raina Līcīte pastāstīja par 
laiku, kad Iršos bijusi baltvācu kolonija 
un pagasta darbīgo šodienu. Maga-
zina vietējo acīs šovasar piedzīvojusi 
patīkamo pārvēršanos – nobruģētais 
un gaumīgi iekārtotais laukums kļūs 
par vietējo kultūras pasākumu norises 
vietu. Pateicībā par izturību un jauko 
tikšanos Dace Grele visiem velobrau-
ciena dalībniekiem dāvāja īpaši veltītas 
medaļas. Atvadoties no viesmīlīgajiem 
Iršu ļaudīm, sparīgie ceļotāji devās mā-
jupceļā uz Koknesi.

Paldies pacietīgajam un atsaucīga-
jam Kokneses novada domes šoferītim 
Valteram, kura busiņš ar piekabi pava-
dīja velo tūres braucējus. Ik pa laikam 

kāds mazliet noguris braucējs varēja 
atgūt spēkus, pavizinoties busiņā. Ar 
prieku jāatzīst, ka lielas ķibeles ceļā 
negadījās, tikai viena braucēja velosi-
pēdam tika tukša riepa, bet vēl kādam 
citam ceļotājam nācās satikties ar ne 
visai laipnu tuvējo mājas sargu. Gala-
mērķī – brīvdienu piestātnē „Pērsejas” 
varonīgos velo tūres dalībniekus gaidīja 
saimnieces Itas Lejiņas gardā un spēci-
nošā „ugunszupa”.

„Tas tik bija brauciens! Mēs to iztu-
rējām!” – priecājās tie, kas 60 kilomet-
rus vienā dienā bija nobraukuši pirmo 
reizi. „Kur dosimies nākamajā rude-

nī?” – brauciena organizētājiem un 
cits citam jautāja gandarītie šīs dienas 
domubiedri. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs 
– aktīvās atpūtas cienītāji satiksies arī 
nākamgad!

Paldies par lieliski noorganizēto 
pasākumu „Kokneses tūrisma cen-
tra” tūrisma informācijas konsultantei 
Zanei Zariņai un atbalsta komandai: 
Artim Zvejniekam, Aldim Neijam un 
Valteram Kārkliņam! 

Taisnība Imantam Ziedonim: „Fi-
niša nav un nebūs. Ir tikai starts!”

Sarmīte Rode
Zanes Zariņas foto

Finiša nav un nebūs!

Parka ielai bruģēts trotuārs

„Tas tik bija brauciens! Mēs to izturējām!”
Velo brauciena dalībnieki Bebros, Meža parka estrādē.

Koknesieši jau atzinīgi novērtē-
juši nobruģēto trotuāru Parka ielas 
20 daļā. Par paveikto stāsta Kok-
neses komunālās 
nodaļas vadītāja 
Benita Peciņa: 
„Trotuārs savu lai-
ku bija nokalpojis, 
tāpēc, domājot 
par gājēju ērtību, 
seguma nomaiņa 
bija ļoti nepiecie-
šama. Par pašval-
dības līdzekļiem 
– 12 tūkstošiem 
eiro ieklāti 280 
kvadrātmetri bru-
ģa. Darbu kvalitatīvi veikusi SIA 
„Skalds”. Jaunais segums ražots 
SIA „ABC Betons” Sērenes pagastā. 
Ielas zaļajā zonā esam izveidojuši 
apstādījumus, ir ierīkotas jaunas 
apgaismojuma laternas, autobrau-
cējiem noteikti patiks izveidotās 

„kabatas”. Pagaidām atjaunojām 
vecos soliņus, bet nākotnē ir plā-
nots uzstādīt jaunus. Nākamgad, 

budžeta iespējās, domājam tur-
pināt atjaunot gājēju celiņa daļas 
segumu uz Blaumaņa ielas pusi pie 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
vārtiem, tādējādi uzlabojot gājēju, 
īpaši skolēnu drošību.”

Kokneses Novada Vēstis

Labi paveikts darbs.

„Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklis Armands Preiss un 

attīrīšanas iekārtu operators Māris 
Blagovs kompresoru telpā.

Daugavas krastā, netālu, kur kādreiz bijusi 
bērnudārza „Gundega” pirmā  ēka, ir 

ierīkota ieplūdes vieta, no kuras Daugavā 
ieplūst attīrīts ūdens.

Kā norit attīrīšanas process notekūdeņu 
apstrādes baseinos, stāsta Armands Preiss.

Kokneses bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas atrodas netālu no Kokneses 

brīvdabas estrādes.

Kokneses bioloģiskajā attīrīšanas 

iekārtā darbs neapstājas
Saraksts

Kok-

neses 

no-

vads

Kok-

neses 

pag.

Bebru 

pag.

Iršu 

pag.

“Latvijas attīstībai” 20 17 1 2
“SUVERENITĀTE” 4 3 1 0
Partija “Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” 1 0 0 1
Partija “VIENOTĪBA” 718 495 141 82
“POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” 3 3 0 0
Partija “Vienoti Latvijai” 50 31 14 5
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” 416 319 56 41

Latvijas Reģionu Apvienība 129 103 19 7
Jaunā konservatīvā partija 22 17 5 0
“Latvijas Krievu savienība” 11 9 2 0
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 106 83 18 5
Zaļo un Zemnieku savienība 809 574 151 84
No sirds Latvijai 197 164 28 5

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO DERĪGO 

VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS 12. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS 

KOKNESES NOVADĀ UN PAGASTOS 
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APSTIPRINĀTS ar Kokneses no-
vada domes 2014.gada  24.septembra 
sēdes lēmumu Nr. 6.15. (protokols 
Nr.13).

KONKURSA NOLIKUMS
I.Vispārīgie noteikumi
Nolikums nosaka kārtību, kādā 

Kokneses novada dome (turpmāk - 
Pašvaldība) organizē biznesa ideju 
konkursu Kokneses novada iedzīvotā-
jiem „Esi uzņēmējs!”.

Konkursa nolikumu apstiprina 
Kokneses novada domes sēdē.

Konkursa īstenošanai ir piešķirts 
fi nansējums EUR 4300,00 (četri tūk-
stoši trīs simti eiro 0 centi) apmērā no 
Kokneses novada domes budžeta lī-
dzekļiem. 

Konkursa mērķis ir sniegt Pašval-
dības atbalstu fi zisku personu biznesa 
ideju realizācijai,  sekmēt saimnieciskās 
darbības veicēju veidošanos Kokneses 
novadā un motivēt iedzīvotājus realizēt 
savas biznesa idejas jaunu produktu vai 
pakalpojumu radīšanai.

Biznesa ideju pieteikumus izvērtē 
un lēmumu par Pašvaldības naudas 
balvu piešķiršanu pieņem ar novada 
domes priekšsēdētāja rīkojumu apstip-
rinātā konkursa vērtēšanas komisija 
septiņu locekļu sastāvā, ko veido paš-
valdības pārstāvji, uzņēmēji un nozares 
eksperti.

Konkurss norit divās kārtās:
6.1. 1.kārtā pretendenti iesniedz 

pieteikumus līdz norādītajam termi-
ņam;

6.2. 2.kārtā pretendenti, kuru ie-
sniegtie pieteikumi atbilst nolikuma 
prasībām, tiek aicināti prezentēt savu 
biznesa ideju konkursa vērtēšanas ko-
misijai. 

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji 
saņem naudas balvas savu biznesa ide-
ju realizēšanai. 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš 
– līdz 2014.gada 14.novembrim plkst. 
15:00. Pieteikuma iesniegšanas vieta 
– Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa (11.kab.), Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Jautājumu gadījumā preten-
denti var vērsties Kokneses novada do-
mes Attīstības nodaļā, mob. 20499940, 

T.65133636, mara.bitane@koknese.lv 
Konkursa rīkotājs paziņojumu par 

konkursa uzsākšanu publicē pašval-
dības mājas lapā www.koknese.lv un 
vietējā avīzē “Kokneses Novada Vēstis” 
oktobra numurā.

Ar konkursa nolikumu var iepazī-
ties:

10.1. Pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv;

10.2. Kokneses novada domē Attīs-
tības nodaļā (11.kab., Melioratoru iela 
1, Koknese);

10.3.nosūtot pieprasījumu uz e-
pasta adresi: mara.bitane@koknese.lv, 
lai saņemtu nolikumu elektroniski. 

II.Pretendentam noteiktās prasī-
bas

Konkursa pieteikumu var iesniegt 
fi ziska persona – Kokneses novadā 
deklarēts iedzīvotājs, ne jaunāks par 18 
gadiem, kuram ir biznesa ideja un kurš 
ir gatavs to attīstīt saimnieciskās darbī-
bas uzsākšanai Kokneses novadā.

Viena fi ziska persona drīkst ie-
sniegt vienu biznesa idejas pieteikumu. 

Konkursā nevar piedalīties jau 
nodibināti uzņēmumi, biedrības, ne-
valstiskās organizācijas u.c. juridiskas 
personas. 

Konkursā netiek izskatīti pietei-
kumi, kuros biznesa ideja tiek plānota 
kādā no nozarēm, kas Konkursā netiek 
atbalstītas:

14.1. darbaspēka meklēšana un 
nodrošināšana ar personālu;

14.2. operācijas ar nekustamo īpa-
šumu;

14.3. azartspēles un derības;
14.4. ieroču, munīcijas un sprāgst-

vielu ražošana, piegāde vai vairum-
tirdzniecība;

14.5. tabakas ražošana un tirdznie-
cība;

14.6. alus un alkoholisko dzērienu 
ražošana un tirdzniecība.

III. Pieteikumu iesniegšana
Konkursa pieteikuma iesniegšanas 

veidi:
15.1. konkursa pieteikumu ievieto 

aizlīmētā aploksnē ar norādi „Biznesa 
ideju konkursam” un personīgi iesnie-
dzot Kokneses novada domē Kok-
nesē, Melioratoru ielā 1, 11.kabinetā 

(2.stāvs.). Uz aploksnes pieteikuma ie-
sniedzēja vārds, uzvārds un kontaktad-
rese; konkursa pieteikums iesniedzams 
līdz norādītajam termiņam; 

15.2. konkursa pieteikumu var no-
sūtīt pa pastu uz adresi: Kokneses no-
vada dome, Melioratoru iela 1, Kokne-
se, Kokneses nov., LV-5113, ar norādi 
“Biznesa ideju konkursam”, datums uz 
pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt 
vēlāks par konkursa iesniegšanas ter-
miņu – 2014.gada 14.novembri.

Konkursa pieteikumam ir šādas 
sastāvdaļas:

16.1. aizpildīta konkursa pieteiku-
ma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);

16.2. aizpildīta biznesa idejas ap-
raksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas 
(nolikuma 2.pielikums);

16.3. pretendenta CV;
16.4. citi dokumenti pēc preten-

denta ieskatiem.
Konkursa pieteikuma veidlapa un 

tai pievienojamie dokumenti jāsagata-
vo datorrakstā, latviešu valodā (fonts 
– Times New Roman, burtu izmērs – 
12).

Projekta pieteikums (projekta pie-
teikuma veidlapa un visi pielikumi) ir 
jāiesniedz vienā oriģināleksemplārā, 
cauršūtā vai saskavotā veidā.

IV. Konkursa pieteiku mu vērtēša-
na un rezultātu paziņošana

Iesniegtos pieteikumus konkursa 
vērtēšanas komisija izvērtē divu nedēļu 
laikā no konkursa pieteikuma iesnieg-
šanas termiņa. 

Vērtēšanas komisijas locekļi pa-
raksta Objektivitātes un informācijas 
neizpaušanas apliecinājumu.

Vērtēšanas komisija, iepazinusies 
ar iesniegtiem pieteikumiem, nosaka 
laiku, kad pretendenti klātienē sniegs 
savas biznesa idejas prezentāciju un 
atbildes uz konkursa komisijas uzdo-
tajiem jautājumiem. Par biznesa ideju 
prezentēšanas laiku katram pieteiku-
ma iesniedzējam tiek paziņots indivi-
duāli.

Pieteikumus vērtē katrs komisijas 
loceklis atsevišķi, katrai biznesa idejai 
piešķirot punktus pēc nolikuma 26. 
punktā norādītajiem vērtēšanas kri-
tērijiem. Uzvarētājs ir tas, kurš saskai-

tot visu vērtēšanas komisijas locekļu 
punktus, ir ieguvis vislielāko punktu 
skaitu, attiecīgi sadalot arī nākamās 
vietas.

Ja divi vai vairāk pieteikuma ie-
sniedzēji, kas pretendē uz kādu no 
pirmajām trim vietām, saņem vienādu 
punktu skaitu, tad par uzvarētāju lemj 
konkursa vērtēšanas komisija balso-
jot klātesošajiem komisijas locekļiem. 
Ja balsošanā radies vienāds konkur-
sa vērtēšanas komisijas locekļu balsu 
sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir 
konkursa vērtēšanas komisijas priekš-
sēdētājam.

Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, 
ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 5 ko-
misijas locekļi.

Konkursa vērtēšanas komisija lē-
mumu par konkursa rezultātiem pie-
ņem ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā 
pēc konkursa pieteikumu iesniegšanas 
termiņa beigām.

Konkursa vērtēšanas komisijas lē-
mums par konkursa rezultātiem tiek:

26.1. publicēts pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv un vietējā avīzē 
“Kokneses Novada Vēstis” (decembra 
numurā);

26.2. rakstiski paziņots visiem kon-
kursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz 
konkursa pieteikumā norādīto kontak-
tadresi.

V. Vērtēšanas kritēriji
Iesniegtos pieteikumus vērtē pēc 

šādiem kritērijiem:

VI. Konkursa balvu fonds un 
uzvarētāju apbalvošanas kārtība

Konkursa pirmo trīs vietu iegu-

vējiem tiek piešķirtas šādas naudas 
balvas:

1.vieta – EUR 1300,00
2.vieta – EUR 1000,00
3.vieta – EUR 500,00
No naudas balvas jau ir ieturēts 

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis.
Komisijai ir tiesības palielināt 

vai samazināt naudas balvas apjomu 
starp vietām un noteikt papildus uz-
varētājus atkarībā no iesniegto bizne-
sa ideju vērtēšanas rezultātiem.

Par konkursa uzvarētāju apbalvo-
šanas laiku un vietu Kokneses novada 
dome paziņo pieteikuma iesniedzē-
jiem pēc konkursa rezultātu paziņo-
šanas. 

VII. Naudas balvu piešķiršanas 
kārtība

Piecu darba dienu laikā pēc lē-
muma pieņemšanas dienas Pašvaldī-
ba uz konkursa uzvarētāja norādīto 
bankas norēķinu kontu pārskaita pusi 
no piešķirtās naudas balvas apjoma.

Konkursa uzvarētājiem ir pie-
nākums izlietot pusi no piešķirtās 
naudas balvas apjoma savas biznesa 
idejas realizēšanai trīs mēnešu laikā 
no pārskaitījuma saņemšanas dienas. 
10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
piešķirtās naudas izlietošanas kon-
kursa uzvarētājs iesniedz Pašvaldībā 
izdevumus apliecinošus dokumentus 
(rēķinus utml.).

Pēc izdevumus apliecinošo doku-
mentu iesniegšanas un izvērtēšanas 

Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu 
laikā izmaksā uzvarētājam otru pusi 
no piešķirtās naudas balvas. 

Kvalitatīvie kritēriji

Maksimā-

lais punktu 

skaits

27.1. Uzņēmējdarbības mērķa izklāsts 5

27.2. Esošās situācijas apraksts 10

27.3. Produkta vai pakalpojuma apraksts 10

27.4. Nepieciešamo resursu apraksts 10

27.5. Noieta tirgus analīze 10

27.6. Pārdošanas plāna kvalitāte, reklāmas aktivitāšu izklāsts 10

27.7. Uzņēmējdarbības risku novērtējums 10

27.8. Biznesa idejas oriģinalitāte, jauninājums Kokneses novadā 5

27.9. Biznesa idejas dzīvotspēja, ilgtspēja 5

27.10. Biznesa idejas prezentēšana 10 

Kopā 85

Biznesa ideju konkurss Kokneses novada iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS!”

Latvijā atzītākais izgudrojums bērniem - 

SILTO SMILŠU IEKĀRTA
Nodarbības ikvienam vecumam (LR patents 14477)

Nomierina hiperaktīvus bērnus  un aktivizē pasīvos
Nostiprina imunitāti
Mazina runas traucējumus
Stimulē sīko motoriku, aktivizē taustes sajūtas
Nostiprina un koriģē stāju
Attīsta dzirdi
Pilnveido komunikācijas un saskarsmes prasmes 

Tagad pieejams arī Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā 

internātvidusskolā DABAS VIDES ESTĒTIKAS STUDIJĀ!
Individuālas nodarbības siltajās smiltīs
Nodarbības izmantojot Gaismas kasti
Krāsaino smilšu un graudu spēles

Pieteikties pa tālr. 22047892
Speciālistu sagatavotība un nodarbību metodiskā kārtība ir apstiprināta biedrības 
„DABAS VIDES ESTĒTIKAS STUDIJU APVIENĪBA” nolikumā. www.warmsandbox.com 

b d b

Septembrī, oktobrī, 

novembrī Kokneses novada 

bērniem nodarbības 

bez maksas!

Lai sekmētu saimnieciskās darbī-
bas veicēju veidošanos Kokneses no-
vadā un motivētu iedzīvotājus īstenot 
savas biznesa idejas jaunu produktu 
un pakalpojumu radīšanai, Kokneses 
novada dome izsludina biznesa ideju 
konkursu „Esi uzņēmējs!”, kurā var 
piedalīties ikviena fi ziska persona, 

kura nav jaunāka par 18 gadiem un 
kuras deklarētā dzīvesvieta atrodas 
Kokneses novadā. 

Konkursa pieteikuma veidlapas ir 
pieejamas www.koknese.lv vai rakstot 
uz mara.bitane@koknese.lv. Pieteiku-
mi jāsagatavo atbilstoši konkursa no-
likuma prasībām un jāiesniedz Kok-

neses novada domes Attīstības nodaļā 
(11.kab., 2.stāvs), Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, personīgi vai pa pastu līdz 
2014.gada 14.novembrim, plkst 15:00. 

Jautājumu gadījumā var vērsties 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļā (11.kab.), mob. 20499940, 
T.65133636, mara.bitane@koknese.lv.

Izsludināts biznesa ideju konkurss Kokneses 
novada iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS!”

Vecbebru Profesionālajā un vis-
pārizglītojošajā internātvidusskolā 
3. oktobrī notika kvalifikācijas ek-
sāmens un izlaidums - kvalifikāciju 
"Biškopis" ieguva 16 abiturienti. Jā-
atzīmē lieliskā mācību un profesio-
nālā gaisotne, kas valda izglītojamo 

vidū - cilvēki pieauguši, visi zina, 
kādēl nākuši mācīties, tādēl arī sek-
mes teicamas un gala eksāmeni tiek 
nokārtoti lieliski. Protams, te arī 
sava daļa pateicības pienākas skolo-
tājiem un skolas kolektīvam. 

Anita Svoka

Izlaidums 16 
biškopjiem
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Kā bērnos modināt savas dzimte-
nes mīlestību laikā, kad tik daudzi aiz-
brauc no Latvijas? Rakstnieces, Bebru 
pamatskolas skolotājas Lindas Šmites 
jaunajā grāmatā „Aušas un Tiepšas” 
atradīsiet reemigrācijas plānu. „Grā-
matas pamatideja ir vienkārša, tajā iz-
teikta sāpe par aizbraucējiem. Kam tad 
mēs atstāsim Latviju, ja ne saviem bēr-
niem?” – teic Linda Šmite. Rakstniece 
ņem talkā čiekurmeitiņu Trillu un vi-
ņas draugus, draiskos brūnīšus, un bēr-
niem saprotamā valodā aicina izprast, 
cik svarīgas katram ir viņa mājas. 

Sirsnīga, gudra un skaista 
grāmata

Mūsu novada sākumskolas skolē-
ni un pieaugušie lasītāji ar jaunās grā-
matas varoņiem iepazinās Kokneses 
pagasta bibliotēkā 18. septembra pēc-
pusdienā - „Aušas un Tiepšas” atvēr-
šanas svētkos. Pateicoties veiksmīgai 
radošai sadarbībai, autorei Lindai Šmi-
tei, vairāku bērnu un mācību grāmatu 
ilustratorei, animācijas fi lmu māksli-
niecei Gundegai Muzikantei un apgā-
da „Annele” direktorei Ilutai Molda-
nei-Greiškanei izdevies radīt sirsnīgu, 
gudru un skaistām ilustrācijām bagātu 
grāmatu bērniem un vecākiem. Ar labi 
paveikta darba sajūtu apgāda „Annele” 
vadītāja pastāstīja, ka grāmata „Aušas 
un Tiepšas” oktobra sākumā Vācijā, 
Frankfurtē, vērienīgajā starptautiskajā 
izstādē “Frankfurt Book Fair” pārstāvēs 
latviešu oriģinālliteratūru bērniem na-
cionālajā stendā. Šī ir viena no nozīmī-
gākajām grāmatu izdevējdarbības un 
poligrāfi jas nozares izstādēm pasaulē.

Iluta Moldane-Greiškane atklāja: 
„Ar Lindu Šmiti un viņas grāmatas 
manuskriptu iepazinos jau pagājušajā 
gadā. „Aušas un Tiepšas” esmu izlasīju-
si trīs reizes, bet jau pirmajā reizē lasot, 
sapratu – grāmatai jābūt! Koknesieši 
var lepoties ar Lindas veikumu!”

Gundega Muzikante, kura šova-
sar saņēma Jāņa Baltvilka balvu bērnu 
grāmatu mākslā, sacīja: „Priecājos, ka 
man bija iespēja ilustrēt šo dziļo domu 

pilno vēstījumu. Es arī ar lielu interesi 
manuskriptu lasīju vairakkārt, lai kat-
ram varonim atrastu viņa sejiņu. Kad 
lasīsiet, apjautīsiet, ka grāmatā nav 
runa par čiekurmeitenēm un kastaņzē-
niem, bet par cilvēkbērniem!” Par savu 
jaunāko „bērnu” Linda Šmite teic, ka 
rakstīt bijis viegli un vārdi ripojuši raiti 
kā kastaņi. „Rakstniekam katra grāma-
ta ir kā bērns, un katra mīļa, bet „Au-
šas un Tiepšas” man ir mazliet mīļāka 
par iepriekšējām, jo tajā bija ieliktas 
lielas cerības uz apgādu „Annele”.   Ar 
Gundegas Muzikantes brīnišķīgajām 
ilustrācijām Trilla un pārējie aušas un 
tiepšas ir piedzimuši otrreiz! Es biju pa-
cietīga gaidīt, kad māksliniece pabeigs 
iesāktos citus darbus, lai ķertos klāt 
manējam.”

Kas nepieciešams laimīgai 
dzīvei?

Pasākuma vadītāja, Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās inter-
nātvidusskolas skolotāja Daiga Ander-
sone vēra vaļā jauno grāmatu un jau 
ar pirmajiem tās fragmentiem ieveda 
mazos lasītājus grāmatas varoņu pa-
saulē, jautājot, vai arī viņi paši reizēm 
nav aušas vai tiepšas? Viņa rosināja 
bērnus atbildēt: „Vai vari nosaukt trīs 
lietas, kas nepieciešamas laimīgai dzī-
vei? Čiekurmeitiņa Trilla un citi drais-
kie brūnīši tās atklāj tad, kad aušojoties 
izripo no Zemes Zem Zilajām Debe-
sīm un nonāk Zaļspīdā – svešzemē, 
kur plešas zaļas debesis, līst zaļš lietus, 
plūst lipīga Zaļupe un ietiepīgajiem 
iedzīvotājiem par visu svarīgāka šķiet 
dzīve uz zaļa zara.” „Kas notiks ar au-
šīgajiem brūnīšiem, ar viņu dzimtenes 
mīlestību tiepšu zemē, kur brūnie aušas 

padarīti zaļgani un gurdeni? Vai Trillas 
sirdsmīļajam kastaņzēnam Draišķim 
izdosies neiesakņoties auglīgajā Zaļ-
spīdas zemē? Vai čiekurpuika Vējbiksis 
neizkaisīsies Zaļspīdas zaļajā vējā? Kas 
notiks ar ozolmeitas Skribastes pierē 
izaugušo zaļo ragu? Cik brūnīšu uz-
kāps uz lidojošās māllēpes lapas klāja 
un atgriezīsies mājās, un kuram nebūs 
lemts atgriezties dzimtenē?” Daiga savā 

aizrautīgajā sarunā ar nākamajiem grā-
matas lasītājiem un grupas „Liepavots” 
atskaņotā dziesma par ilgošanos pēc 
mājām, pasākuma noslēgumam piešķī-
ra īpaši emocionālu noskaņu.

Es turpināšu rakstīt!
Lindas Šmites kolēģi sirsnīgi sveica 

viņu svētku dienā un novēlēja daudz 
radošu panākumu. Linda smaidot at-
bildēja: „Es turpināšu rakstīt, jo man 
patiešām to patīk darīt!” Pērses pamat-
skolas skolotājas viņai uzdāvināja kas-
taņu krelles, jo arī pats pirmais Lindas 
publicētais darbiņš, mācoties 3. klasē, 
bija stāstiņš par kastaņu. Pateicoties ap-
gāda „Annele” direktores Ilutas Molda-
nes-Greiškanes dāvinājumam, „Aušas 
un Tiepšas” tagad varēs lasīt Kokneses 
pagasta bibliotēkā un novada skolu 
bibliotēkās.

30. septembrī sirsnīga tikšanās ar 
„Aušu un Tiepšu” autori Lindu Šmi-
ti noritēja Bebru  pagasta bibliotēkā  
Bebru pamatskolas 8.klasei tā  bija arī 
kā interesanta literatūras stunda, kurā 
skolēni lasīja dzeju. 

Priecājamies, ka šoruden, Linda 
Šmite ir kļuvusi arī par apgāda „Jum-
ava” un Latvijas Pašvaldību savienības 
izsludinātā manuskriptu konkursa 
„Mūsu stiprās dzimtas” uzvarētāju. 
Drīzumā apgādā „Jumava” iznāks viņas 
darbs: „Āmurbrālis, akmens cietais” – 
esejas, apcerējumi un miniatūras par 
mūsu novadnieku tēlnieku Voldemāru 
Jākobsonu. Tā ir skaista dāvana mums 
visiem Voldemāra Jākobsona 115. jubi-
lejas gadā.

Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto

„Aušas un Tiepšas” -  trešā Lindas Šmites 

bērnu grāmata ne tikai bērniem
Neilgi pirms mācību gada sāku-

ma, man, pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Gundega’’ mūzikai skolotājai, 
bija iespēja piedalīties eTwinning 
rīkotajā seminārā „eTwinning rīki 
un sadarbības projekti pirmsskolā” 
Pērnavā, Igaunijā. Latviju pārstāvēja 
10 pirmsskolas skolotājas, pasākumā 
satikām Baltijas kolēģus no Igaunijas 
un Somijas. 

eTwinning ir Eiropas skolu sa-
darbības tīkls, kur vairāk kā 33 Ei-
ropas valstu izglītības darbinieki 
var darboties drošā interneta vidē: 
veidot sadarbības projektus, izvietot 
savus metodiskos materiālus, pieda-
līties interešu grupās,  vebināros un 
tiešsaistes kursos, kā arī atrast sadar-
bības partnerus citiem projektiem 

(Erasmus+, Nordplus utml.).
Esmu gandarīta, ka tiku izvēlē-

ta dalībai šajā pasākumā. Semināra 
laikā tuvāk iepazinu eTwinning pie-
dāvātās iespējas skolotājiem, satiku 
latviešu, igauņu un somu kolēģus, 
ar kuriem dalījāmies pieredzē un 
kopā veidojām sadarbības projektus, 

kā arī uzlaboju zināšanas informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģi-
jās (IKT). Semināra laikā iesaistījos 
projekta „Ekomūzika” tapšanā, kura 
mērķis ir laika posmā no septembra 
līdz decembrim izgatavot mūzikas 
instrumentus no dabas un otrreizē-
ji izmantojamiem materiāliem, kā 
arī dalīties ar idejām un rezultātu 
ar partneriem. Līdz ar to projektā 
iesaistītie bērni varēs gūt papildus 
zināšanas par apkārtējo vidi, salī-
dzināt izveidotos produktus, kā arī 
turpinās attīstīt tembrālo dzirdi un 
ritma izjūtu.

Šis seminārs bija kā jauka atpū-
ta pirms jaunā mācību gada, kurā 
varēju smelties jaunas idejas turp-
mākajam darbam. Organizatori bija 

parūpējušies arī par iespēju apmek-
lēt šovasar atklāto Baltijā lielāko 
tematisko atrakciju parku  – „Lotes 
zeme”, kur mēs uzzinājām, kā tapa 
un darbojas šis centrs, kā arī satikām 
varoņus no multfi lmas „Lote no Iz-
gudrotāju ciema’’.

Marija Vilde

eTwinning kontaktu 

veidošanas seminārs Pērnavā

Grupas ‘’Kamenīte’’ audzēkņi un skolotāja Marija Vilde muzicē ar 
pašgatavotiem skaņu rīkiem no dabas materiāliem. 

Foto no PII „Gundega” arhīva. 

Veiksmīga un radoša savienība. No kreisās: Iluta Moldane-Greiškane, 
Gundega Muzikante, Linda Šmite.

Rakstniece Linda Šmite ar jaunajiem 
lasītājiem „Aušas un Tiepšas” 

atvēršanas svētkos.

Jau devīto gadu Koknesē, Lāčplēša 
ielā 1-31, atvērts veikals „Lēti un labi”. 
Plašajā piedāvājuma klāstā ir jaunas un 
lietotas preces: apavi un apģērbi bēr-
niem un pieaugušajiem, liela bižutēri-
jas izvēle: krelles, auskari, kaklalarotas, 
šalles un lakati, dzija rokdarbniecēm. 
Veikala īpašniece Alla Svečikova stās-
ta: „Strādājām, lai palīdzētu cilvēkiem. 

Pircēji atzinīgi novērtējuši kvalitatīvās 
jaunās un lietotās elektropreces no Vā-
cijas, Zviedrijas un Somijas, kuras var 
iegādāties arī uz kredīta: veļas mašīnas, 
ledusskapjus, saldētavas, elektriskās 
un gāzes plītis, televizorus, putekļu 
sūcējus, dažādus virtuves piederumus. 
Visām elektroprecēm ir garantijas ter-
miņš. Pie mums iespējams pasūtīt arī 

mēbeles. Veikals ir arī ķīmiskās tīrī-
tavas SIA „Dolce Vita” pieņemšanas 
punkts, kurā tīrīšanai var nodot darba 
apģērbu, dūnu segas, paklājus, mēteļus, 
vējjakas u.c.”.

Veikals „Lēti un labi” atvērts no 
pulksten 9 līdz 14 visās nedēļas dienās, 
izņemot svētdienas. Nepaejiet garām!

Kokneses Novada Vēstis

Nepaejiet garām veikalam „Lēti un labi”!

Š. g.  1. oktobrī,  Latvijas Universi-
tātes Lielajā aulā notika Latvijas Eko-
skolu apbalvošanas pasākums, kurā par 
īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīs-
tības, vides izglītības un vides aizsardzī-
bas veicināšanā skolā un tās apkārtnē, 
visaugstāko Ekoskolas programmas 
apbalvojumu starptautisko Zaļā Karo-
ga balvu saņēma Kokneses internātpa-
matskola – attīstības centrs. 

Ekoskolu programma ir viens 
no populārākajiem vides izglītības 
modeļiem pasaulē. Tā ir ANO Vides 
programmas un UNESCO sadarbības 
partnere vides izglītības jomā un dar-
bojas kā demokrātisks pamats vides 
izglītības procesa organizēšanā izglītī-
bas iestādēs. Ekoskolu programma ļauj 
skolēniem būt aktīviem vides un dabas 
draugiem, pašiem pieņemt lēmumus 
par vides uzlabošanu skolā un mājās, 
veicot dažādas aktivitātes, kā, piemē-
ram, atkritumu šķirošanu.

Eko skolas programmā  skola – 
centrs darbojas kopš  2012./2013. mā-
cību gada, 2013. gadā iegūts Ekoskolas 
nosaukums. Šajā laika posmā skolas – 

centra skolēni, viņu 
vecāki,  skolotāji un darbinieki ir spē-
juši būt aktīvi un piedalīties dažādās 
aktivitātes vides jomā, skolas apkārtnes 
uzlabošanā, veicinot „zaļo domāšanu” 
un radot sakoptu vidi sev apkārt.

Esam lepni, ka esam ieguvuši aug-
stāko apbalvojumu. Ar savām aktivi-
tātēm un sasniegumiem esam savas 
skolas – centra un novada vārdu ie-
rakstījuši starptautiskajā Vides fonda 
dalīborganizācijā. 

Priecājamies, ka mūsu kopīgais 
darbs ir novērtēts ar visaugstāko vēr-
tējumu!

Sakām lielu PALDIES skolas – cen-
tra direktorei, skolēniem un viņu vecā-
kiem, pedagogiem un ikvienam sko-
las – centra darbiniekam par atbalstu 
programmas realizācijā un īstenošanā!

Ekoskolas koordinatore 
Anita Ščerbinska

Kokneses 

internātpamatskola – 

attīstības centrs ieguvusi 

Ekoskolas Zaļo karogu
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1. septembris – Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas 
sākumskolas skolotājai Ilu-
tai Matušonokai ir divkārši 
svētki. Visskaistākos rudens 
ziedus viņa saņem gan jaunā 
mācību gada pirmajā skolas 
dienā, gan savā vārda die-
nā. Iluta jau divdesmit otro 
gadu ir skolotāja skolā, kurā 
pati mācījusies. Šī ir viņas 
pirmā un vienīgā darbavie-
ta. Kad atkal Kokneses par-
ka dižie koki atmirdz lapu 
zeltā, šķiet, tas viss ir bijis tik nesen, kad 
viņa, mazs meitēns, vēra skolas durvis 
un apņēmīgi domās sev teica: reiz būšu 
skolotāja! 

Vārdu izdomā vēl pirms 
dzimšanas

Saules pielijušā rudens dienā, ar 
Ilutu tiekamies skolā pēc mācību stun-
dām viņas klasē. Šogad viņa turpina 
mācīt un audzināt savus septiņpadsmit 
4b. klases skolēnus. Uzreiz pamanu pie 
klases sienas glīti ierāmētus A. A. Milna 
radītā Vinnija Pūka iedvesmojošos vār-
dus: „Apsoli, ka vienmēr atcerēsies, tu 
esi drosmīgāks nekā tu tam tici un stip-
rāks nekā izskaties, un gudrāks nekā tu 
domā.” 

Sarunā, atgriežoties bērnībā, Iluta 
stāsta: „Vārds jau man bija izdomāts 
vēl pirms manas dzimšanas. Tētis 
mammai bija teicis: ja mums būs meita, 
dosim vārdu Iluta! Tā arī notika! Man 
ir vēl trīs jaunākas māsas un brālis. 
Paldies vecākiem, kuri mūs audzināja 
gudri – neierobežoja mūs, bet tajā pašā 
laikā iemācījāmies būt atbildīgi viens 
par otru. Tā ir arī tagad, kad esam 
lieli un katram ir sava ģimene. Skolas 
gados, pirmajā septembrī, klasesbiedri 
un draugi nāca pie manis ciemos, 
mamma vienmēr bija sarūpējusi svētku 
galdu un mums bija līksma svinēšana! 
Atminos kā  pirmajā skolas dienā, kad 

direktors Ilmārs Gaišs, kuram arī bija 
vārda diena,  atklāja svinīgo pasākumu, 
es pie sevis klusībā ar lepnumu domāju: 
mums abiem šodien svētki! Jāteic, 
tagad, kad tik daudzi gadi aizritējuši 
skolā, gatavojoties pirmajai skolas 
dienai, neatliek laika domāt par vārda 
dienas svinībām. Taču par to man 
atgādina skolēni, kuri dāvinot ziedus 
teic: skolotāj, sveicam vārda dienā! 
Vienmēr ir saviļņojuši, ka mani apsveic 
skolēni, kurus vairs nemācu. Vienreiz 
mammai smejoties pārmetu: kāpēc 
man devāt tādu vārdu? Viņa atbildēja: 
mēs taču nezinājām, ka būsi skolotāja! 
Bet es, jau mācoties 2. klasē, zināju, ka 
vēlos kļūt par skolotāju! Varbūt tas ir 
arī sākumskolas klases audzinātājas 
Ausmas Sudares nopelns. Laiks skolā 
bija tik aizraujošs, mēs iestudējām 
ludziņas, vienmēr atradām kādu 
darbošanos.”

Iemācīt to, kas ieraugāms 
ar sirdi

Likumsakarīgi, ka pēc vidusskolas 
absolvēšanas Iluta izvēlējās studēt Lie-
pājas pedagoģiskajā universitātē par 
sākumskolas skolotāju. „1993. gadā 
beidzu augstskolu un atradu darbavie-
tu Oškalna, tagad Sproģu,  pamatsko-
lā. Dažas dienas pirms skolas sākuma 
man piedāvāja darbu Koknesē, mācīt 
un audzināt 3. klasi. Sapratu, ka vēlos 

strādāt savā skolā. Oškal-
nes pamatskolai ieteicu 
savā vietā kursa biedreni, 
kurai vēl nebija darba un 
kura tagad ir šīs skolas 
direktore. Tagad mani pir-
mie skolnieki jau ir trīs-
desmitgadnieki. Protams, 
mainās laiks un mainās arī 
bērni. Bet visos laikos viņi 
alkst sapratni un mīļumu. 
Gan ģimenē, gan skolā. 
Kad atkal sāku ceļu kopā 
ar pirmklasniekiem, esmu 

viņiem gan skolotāja, gan otra mamma. 
„Vai tu vari man palīdzēt?” – lūdz mazs 
ķipars,  un es zinu, ka es varu,” teic Ilu-
ta, jo viņas sūtība un aicinājums – būt 
līdzās un palīdzēt izzināt, un apjaust ne 
tikai to, kas rakstīts mācību grāmatās, 
bet ieraugāms tikai ar sirdi. 

Brīvdabas pedagoģijas 
piekritēja

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā 
skolotājam nemitīgi jāaug laikam līdzi. 
„Es nekaunos atzīties, ka nezinu kaut 
ko, piemēram,  datorgudrībās. Es pa-
jautāju: kurš man var palīdzēt?  Kāds 
no bērniem pienāk un palīdz, un abi 
esam priecīgi, ka viss ir izdevies. Liels 
ieguvums manā klasē ir interaktīvā 
tāfele, kuru var lietot jebkurā mācību 
priekšmetā. Bērniem ļoti patīk ar to 
darboties, tā var interesantāk un sais-
tošāk apgūt jauno mācību vielu. Bet ne 
jau tikai modernās tehnoloģijas mums 
palīdzēs sagatavot dzīvei pilnvērtīgu 
personību. Esmu brīvdabas pedagoģi-
jas piekritēja. Pateicoties izglītības dar-
ba speciālistes Laumas Āres iniciatīvai, 
mūsu novada pedagogiem ir bijusi 
iespēja piedalīties brīvdabas pedagoģi-
jas nodarbībās. Arvien grūtāk bērnus 
ir izvest ārā no klases. Dabas zinības 
stundās mēs to cenšamies darīt, jo lielo 
dabas grāmatu vislabāk lasīt, esot dabā. 
Kur vēl labāk, kā Kokneses parkā, ie-

pazīt kokus un putnu balsis? Priecājos, 
ka mani klases bērni šopavasar piekrita 
iesaistīties spēlē „Kartupelis. Draugs 
podā vai Kartupeļa dienasgrāmata”. 
Ar kādu aizrautību un nopietnību viņi 
darbojās! ” –  Iluta teic par savējiem.

Skolotāj, jūs man bijāt 
vislabākā!

Pirms pieciem gadiem viņa Latvi-
jas Universitātē ieguvusi sociālā peda-
goga izglītību. Šajā mācību gadā Iluta 
arī strādā par sociālo pedagoģi. Jau vai-
rākus gadus viņa ir Kokneses novada 
bāriņtiesas locekle. Šajā ikdienas darbā 
ir jāsaskaras ar gadījumiem, kad bēr-
niem pietrūkst pats svarīgākais – ģime-
nes siltums. „Nav viegli risināt šādas si-
tuācijas, vēl ilgi pēc tam nerodu mieru 
un nepārstāju domāt par vecāku vien-
aldzību un bezatbildību.  Klasē jau no 
rīta jūtu, kāds noskaņojums ir katram 
bērnam. Arī bērni jūt manējo: un tad 
atskan – skolotāj,  kas jums atgadījies 
vai arī  - jums šodien tik labs garastā-
voklis! Uzskatu, ka skolotājam ir jāmāk 
pārslēgties no savām problēmām un 
klasē jāiet ar gaišu skatienu. Mani taga-
dējie klases bērni ir gudri un zinātkāri, 
ātri un kustīgi, nevaru atslābt ne mirkli! 
Pēc četriem kopā pavadītiem gadiem 
ir žēl šķirties. Tāpēc ir tik silti vēl pēc 
gadiem sajust viņu sirsnību. Pagājušajā 
žetonu vakarā no vienas meitenes, biju-
šās skolnieces, saņēmu ziedu pušķi un 
mazu apsveikuma kartīti ar vārdiem: 
Skolotāj, jūs man bijāt vislabākā!” Vie-
nā no teātra apmeklējuma reizēm,  iz-
dzirdēju: „Labdien, skolotāj!” Un tā itin 
bieži kāds mazs tikšanās prieks pārvēr-
šas par ilgi neaizmirstamu notikumu. 
Nenožēloju savu profesijas izvēli, jo es 
ar savu darbu varu palīdzēt bērnam iz-
augt par krietnu cilvēku.”

19 gadus kopā
Ģimene ir Ilutas miera osta. Tāpēc 

viņa atzīst: „Esmu mājas cilvēks. Man 

labāk, kā doties ciemos, patīk ciemiņus 
uzņemt savās mājās. Jau bērnībā savām 
draudzenēm teicu: man būs divas mei-
tas un vīrs nedzērājs! Varu droši apgal-
vot – sapņi piepildās! Ar Uldi appre-
cējāmies 1995. gadā, kopā esam jau 19 
gadus. Man ir ļoti labs vīrs un mums ir 
divas meitas. Agne mācās 12. klasē, bet 
Elīza 6. klasē. Man patika, kā Elita Vei-
demane teica par savām attiecībām ar 
Aivaru Brīzi: mēs braucam mašīnā un 
klusējām, un ir tik labi. Mums ar Uldi ir 
līdzīgi. Reizēm vārdi ir lieki, vienkārši 
ir labi būt kopā.”

Ilutas bērnība pagājusi gleznainā 
vietā Pērses krastā. Tur, kur kādreiz 
bija vecmāmiņas māja, Matušonoku 
ģimene uzcēlusi savējo. Iluta ir pārlie-
cināta - visu labo savā dzīvē  - garīgās 
vērtības un darba prasmes ir iemācīju-
sies no saviem vecākiem un vecvecā-
kiem. Viņas vecmāmiņa bija izslavēta 
konditore. „No bērnības atceros, kā 
viņa 1980. gadā, kad Maskavā noritēja 
olimpiskās spēles, izcepa milzīgu torti, 
rotātu ar olimpisko lācīti, kuru aizveda 
uz Maskavu. Ģimenē allaž esam svinē-
juši svētkus, arī mana mamma ir lielis-
ka saimniece un viesmīlīga namamāte. 
Un arī man patīk savējos pārsteigt ar 
kaut ko gardu. Brīvajos brīžos labprāt 
palasu fi lozofi sku literatūru vai visi 
kopā dodamies kādā izbraukumā ar 
velosipēdiem. Esam bijuši arī tuvākos 
un tālākos ceļojumos ārpus Latvijas. 
Tomēr, nekur nav tik labi kā Koknesē! 
Kad pie mums ciemos atbrauc draugi 
un mēs viņiem parādam Kokneses par-
ku, pilsdrupas, Likteņdārzu, ir patīka-
mi dzirdēt: pie jums ir tik skaisti!” – ar 
lepnumu par savām mājām teic  Iluta. 
Viņa piekrīt atziņai: „Kad nākam pa-
saulē laimi meklēt, mums visiem tiek 
iedotas trīs labas lietas – dzīve, telpa un 
laiks. Mūsu ziņā, kā tās izmantojam un 
kādas jaunas vērtības gūstam.”

Sarmīte Rode
Anitas Šmites foto

 Visskaistākie ziedi pirmajā skolas dienā un vārda dienā

Iluta Matušonoka savā darba vietā.

Jau kopš 1990. gada Latvijā dar-
bojas starptautiskās skolēnu apmaiņas 
programmas AFS un YFU, un, pateico-
ties šīm programmām un Kokneses ģi-
meņu atsaucībai, Ilmāra Gaiša Kokne-
ses vidusskolā gadu ir mācījušies divi 
skolēni no Vācijas – Kristiāna un Jo-
nass -, bet pusgadu mūsu skolniece bija 
Zaiga, Austrālijas meitene ar latviešu 
saknēm, savukārt koknesiete Elīna 
mācību gadu aizvadīja Dānijā. Jaunajā 
mācību gadā Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā 10. klases skolēnu vidū labi 
iejuties septiņpadsmit gadus vecs pui-
sis no Taizemes. „Tī ir ļoti mērķtiecīgs 
un uzņēmīgs jaunietis,” viņu raksturo 
skolotāja Līvija Reinberga. Aicinājām 
taizemieti Tīpakornu Čhaitamu uz sa-
runu, lai uzzinātu, kā viņam sokas jau-
najā skolā Koknesē.

Pastāsti, kur tu mācījies iepriekš 

un kā izvēlējies mācības turpināt Lat-

vijā?

Tī: Savā dzimtenē Taizemē 2 gadus 
mācījos Montfortas koledžā, tā ir pri-
vātskola, kurā mācās 3000 audzēkņi 
no 7. līdz 12. klasei. Skola ir ļoti laba, 
tai, piemēram, ir sadarbības projekts ar 
Kembridžas universitāti. Manā klasē 
bija 57 skolēni. Pēdējā gadā, tas ir, 12. 
klasē, skolēniem jāizvēlas viena no 6 
specializācijas grupām – tāda, kas at-
bilst viņu spēju līmenim un iecerētajai 
profesijai. Es varēju mācīties tajā grupā, 

kas kļūst par zinātniekiem vai ārstiem, 
bet nebiju pārliecināts, vai tieši to vē-
los apgūt. Tādēļ nolēmu gadu izman-
tot, lai pārdomātu, lai redzētu pasauli, 
iepazītu citu kultūru un iepazīstinātu 
cilvēkus ar Taizemes kultūru un tradī-
cijām. Mūsu pilsētā Čhianmai ir pašu 
uzturēts AFS klubs, kurā pulcējas cilvē-
ki, kas jau bijuši vienu mācību gadu ār-
zemju skolā vai gatavojas to darīt. Man 
ir draugi, kas mācījušies Brazīlijā, ASV, 
Norvēģijā... Es gribēju mācīties Eiropā, 
un viena no manām draudzenēm, kas 
arī darbojas AFS klubā, pastāstīja par 
savu pieredzi Latvijā. No viņas uzzinā-
ju daudz interesanta par jūsu zemi un 
iemācījos latviski divus vārdus: ābol-
maize un krējums (Tos viņa ieteica no-
garšot.). Tā es izvēlējos Latviju.

Kā tu nonāci tieši Koknesē?

Tī: Mani izvēlējās Līvija un Māris 
Reinbergi, un par to esmu ļoti priecīgs.

Sarunā iesaistās Līvija Reinberga: 
Arī mēs ļoti priecājamies, ka Tī ir pie 
mums! Par jauniešu apmaiņas organi-
zācijām zinājām jau sen, zinājām arī 
gan par Kursīšu, gan Āru ģimenes pie-
redzi ar viesskolēniem, bet tieši šovasar 
pamanīju laikrakstā „Diena” rakstu, 
kas vēstīja, ka Latvijā ierodas vairāk 
nekā 30 AFS programmas dalībnieki 
no Austrālijas, Beļģijas, Itālijas, Taize-
mes, Turcijas, Ungārijas un Vācijas un 
ka tiek meklētas viesģimenes. Parādīju 

rakstu vīram, un viņš teica: ”Piesakā-
mies!” Izdomājām, ka pašiem arī būtu 
interesanti iepazīt pilnīgi citu kultūru, 
tāpēc izvēlējāmies uzņemt skolēnu no 
Taizemes, turklāt labāk puisi, jo pašiem 
mums ir jau pieaugušas meitas. Piezva-
nījām uz AFS Latvijas organizāciju, lai 
pieteiktos, un izrādījās, ka ir viens pui-
sis no Taizemes. Ilgi nedomājot, piekri-
tām būt par viņa audžuvecākiem uz šo 
mācību gadu un uzskatām, ka mums ir 
ļoti paveicies, jo Tī ir kā īsts mūsu ģi-
menes loceklis.

Ar klasesbiedriem un skolotājiem 

sazinies angliski. Vai tas nav pārāk 

grūti mācību procesā?

Paldies, ka varu mācīties tieši šajā 
klasē! Klases kolektīvs ir ļoti atsaucīgs, 
klasesbiedri stundu laikā man iztul-
ko skolotāja sacīto, vai arī skolotāji ar 
mani individuāli sarunājas angliski. 
Ļoti saprotoša ir klases audzinātāja – 
skolotāja Sarmīte Stepe. 

Kuri priekšmeti tev patīk visla-

bāk?

Tā ir ķīmija, matemātika, angļu 
valoda un mūzika. Papildus mācos 
latviešu valodu, bet esmu atteicies no 
vācu valodas, jo apgūt vienlaicīgi divas 
svešvalodas nav tik vienkārši. Esmu sā-
cis dziedāt skolas korī un tas man ļoti 
patīk. Iegaumēju skaņas un dziedu pēc 
dzirdes. Eju uz tautisko deju mēģināju-
miem. Arī tas ir kaut kas jauns un man 

neparasts.
Kā tu pavadi brīvo laiku?

Kopā ar saviem audžuvecākiem 
esmu bijis Talsos, Jūrkalnē, Ēdolē, Jūr-
malā, Jelgavā, biju pat Lietuvā. Ļoti gri-
bēju aizbraukt uz Ventspili, arī šis sap-
nis man piepildījās. Tur es pat pirmo 
reizi mūžā nopeldējos jūrā! Bet visla-
bāk man patīk Koknesē! Pēc stundām 
bieži tiekos ar draugiem, dodos pastai-
gā pa Kokneses parku vai braukāju ar 
velosipēdu. Divas reizes biju sēņot. Pa-
tīk iet pirtī, tad es tā pa īstam jūtos silti! 

Vai neskumsti pēc mājām un ve-

cākiem?

Ar ģimeni sazinos skaipā, un tad 
šķiet, ka viņi man ir līdzās. Kaut arī 
ilgojos pēc mājām un arī vecāki droši 
vien skumst pēc manis, jo esmu vi-

ņiem vienīgais dēls, tomēr zinu, ka šis 
mācību gads man sniegs daudz vērtīga 
turpmākajai dzīvei, turklāt šeit, ģime-
nē, skolā un Koknesē, jūtos kā savējais. 

Kā tev garšo latviešu virtuves 

ēdieni?

Pirmo reizi ēdu auksto zupu un 
piena klimpu zupu, tie man likās dīvai-
ni ēdieni, bet nav slikti. Negaršo pani-
ņas un kefīrs. No tiem, ko esmu ēdis, 
vislabāk garšo biezpiens ar krējumu, 
skābeņu zupa, kartupeļu biezputra ar 
sēņu mērci un, protams, ābolmaize.

Vai esi izlēmis, ko izvēlēsies studēt 

nākotnē?

Kad atgriezīšos Taizemē, turpināšu 
mācīties 12. klasē, bet pēc tam došos 
iekarot kādu augstskolu.

Vai tu vari nosaukt savas trīs labā-

kās rakstura īpašības?

Tī mazliet apmulst un tad atbild: 
„Esmu smaidīgs, draudzīgs, uzņē-
mīgs!”

Direktors Māris Reinbergs savu-
kārt teic: „Tī ir ļoti sirsnīgs un vien-
kāršs, izturas ar cieņu pret apkārtējiem 
cilvēkiem, ir ļoti apzinīgs attieksmē 
pret mācībām. Mēs priecājamies, ka 
viņš mācās pie mums Koknesē.”

Novēlam, lai Tī krāsains un noti-
kumiem bagāts mācību gads Koknesē!

Paldies par palīdzību sarunā ar 
Tī, skolotājai Līvijai Reinbergai!

Kokneses Novada Vēstis 

Tī no Taizemes mācās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

Novēlam, lai Tī krāsains un notikumiem 
bagāts mācību gads Koknesē!
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Vai esat pamanījuši, ka nema-
not ir pienācis rudens. Ar savu īpa-
šo smaržu un pirmajām salnām, un 
sauli, kas ir gaidītāka kā vasarā.

Kaut arī sācies rudens, daudzi 
no maniem kolēģiem turpina kavē-
ties atmiņās par vasaru, jo Vecbebru 
Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas 6 pedagogi bi-
jām pieredzes apmaiņas braucienā 
Vācijā, kur iepazināmies ar izglītības 
sistēmu Saksijā, tās darba struktūru, 
kā arī apmeklējām  vairākus ēdinā-
šanas uzņēmumus, bet vislielāko ie-
spaidu mums  atstāja Leipcigas Uni-
versitātes ēdināšanas bloks ”Mensa 
am Park”, kas ikdienā paēdina 7000 
apmeklētāju-studentus, pasnie-

dzējus, viesus. Mēs apskatījām, kā 
izmanto IT (informācijas tehnolo-
ģijas) ēdināšanas uzņēmumā. Šef-
pavārs un pavāri  seko līdzi datorā, 
kas notiek ēdināšanas blokā un tā re-
zultātā viņiem ir iespēja redzēt, kurš 
no ēdieniem tiek visātrāk izpirkts,  
kurš sortiments tūlīt jāpapildina un 
ko nekavējoties pavārs papildina. Ir 
atsevišķas vitrīnas   vegāniem  un 
veģetāriešiem, kā arī zivju un gaļas 
ēdieni.

Tā kā gatavojam ēdināšanas pa-
kalpojumu speciālistus un arvien 
svarīgāk ir izmantot ēdināšanā cilvē-
ka veselībai ekoloģisku pārtiku, tad 
apmeklējām un iepazināmies ar uz-
ņēmumu pieredzi ekoloģiskās pārti-
kas ražošanā „Biomarkt am  Reilch” 
Hallē un „Bio Mark” Leipcigā. Gu-
vām apstiprinājumu tam, cik svarīgi 
ir ekoloģiski tīru produktu lietošana 
uzturā.

Viesojamies profesionālās izglī-
tības centrā „Susanna Enger Schule”, 
kas apmāca ēdināšanas pakalpoju-
ma speciālistus dažādās profesijās, 
apskatījām kabinetus, iekārtas, salī-
dzinājām izglītības iespējas un mā-
cīšanas metodes. Iegūto informāciju 

izmantojām, aktualizējot izglītības 
programmu saturu un kvalitāti, tuvi-
not ES  darba tirgus prasībām. Par to 
liecina mūsu skolas izglītojamie, kas 
veiksmīgi jau piecus gadus praktizē-
jas Vācijas un Igaunijas uzņēmumos.

Apmeklējām Vācijas pilsētas – 
iepazinām Drēzdenes, Leipcigas, 
Berlīnes kultūrvēsturisko mantoju-
mu.

Savu jauniegūto pieredzi, inova-
tīvās idejas, projekta dalībnieki Zi-
nību dienā prezentēja kolēģiem un 
audzēkņiem.

Īstenojot Valsts izglītības aģen-
tūras administrētos ES Mūžizglītī-
bas programmu Leonardo da Vinci 
mobilitātes  projektus, starptautisku 

pieredzi kopā apguvuši 16 pedagogi, 
kuru iegūtās zināšanas novērtētas ar 
organizācijas „Vitalis” sertifi kātu un 
Nacionālās aģentūras  Europas Mo-
bolitātes apliecību.

Pieredzes apmaiņa turpināsies 
arī  2015. gadā, jo ir piešķirts fi nan-
sējums 36  222,00 EUR projektam 
„Mūsu mērķis –zināšanas, prasmes 
un pieredze”. Tajā paredzēta prak-
se audzēkņiem Vācijā un Igaunijā, 
un  pieredzes apmaiņa pedagogiem 
Igaunijā.  2015. gada martā IV kursa 
ēdināšanas pakalpojumu 5 audzēkņi 
praktizēsies ēdināšanas uzņēmumos 
Brēmenē, savukārt jūlijā  III kursa 5 
audzēkņi  dosies uz Tallinu, bet mai-
ja sākumā vienu nedēļu 6 skolas pe-
dagogi iepazīsies ar Igaunijas izglītī-
bas sistēmu, kas ir atzīta kā viena no 
labākajām Eiropā.

Lūk, tik vērtīgi mums sācies jau-
nais mācību gads.

Lai jums brīnišķīgs šis krāsainais 
un skaistais gadalaiks!

Ināra Bakmane,
Vecbebru Profesionālās 

un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas projektu 

koordinatore

Skolas pedagogi pie profesionālaā izglītības centra „Susanna Enger Schule", no 
labās: Anita Svoka, Regīna Kosmačevska, Ināra Bakmane, Ineta Gerasimova, 

Maija Ancāne, Dace Bernāne.

Mūsu mērķis - inovācijas 
mācību procesā

2.septembrī Bebru pagasta biblio-
tēkā pulcējās Bebru pamatskolas un 
Vecbebru Profesionālās un vispārizglī-
tojošās internātvidusskolas pirmklas-
nieki un viņu vecāki. Latvijas Sarkanā 
Krusta (LSK) Aizkraukles komitejas 
Kokneses novada Bebru pagasta SK 
nodaļas brīvprātīgās sveica pirmo klašu 
skolas gaitu sācējus ar pārtikas bankas 
„Paēdušai Latvijai” ietvaros sarūpētām 
dāvaniņām! Pirmklasnieki ne tikai sa-
ņēma sarūpētās dāvaniņas, bet arī gāja 
rotaļās, dziedāja, dejoja un atbildēja uz 
pasākuma iniciatores Lības Zukules 
sagatavotajiem jautājumiem par to, kā 
pirmklasnieks saprot vārdus „brīvprā-
tīgs darbs" un ko nozīmē LSK simbols 
- Sarkanais Krusts. Pasākumā visus 
klātesošos ar muzikāliem sveicieniem 
priecēja kapelas ”Aizezeres muzikanti” 
dalībnieces - Inese un Dzintra.

12. septembrī LSK brīvprātīgie Lība 
Zukule, Juta un Juris Karpovi, Marika 
Pavloviča, Liene Miezīte piedalījās  glā-
bējpaku vākšanas akcijā Rīgā ģimenēm 
ar bērniem. Šādas akcijas notiek reizi 
mēnesī Rīgas un citu pilsētu lielākajos 
tirdzniecības centros Maxima. Pateico-
ties cilvēku atsaucībai ir nokomplektēta 

61 pārtikas paka, katrā pa 5-6  pārti-
kas produktiem.  Ģimenes ar bērniem 
pārtikas pakas var saņemt Kokneses 
novada sociālajā dienestā, LSK Kok-
neses nodaļā Ģimenes dienas atbalsta 
centrā, Bebros - sociālās palīdzības is-
tabā un pie sociālā darbinieka. Paldies 
Kokneses novada domei par piešķirto 
transportu.

7. novembrī pulksten 18 Kokneses 
kultūras namā Pateicības dienas pasā-
kumā gaidīti donori,  visi brīvprātīgie 
LSK aktīvisti. Tuvāka informācija pa 
tālruni 26423431.

Lība Zukule,
LSK Aizkraukles komitejas Kokneses 

novada Bebru pagasta nodaļas 
vadītāja

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Aizkraukles 
komitejas Kokneses novada Bebru pagasta 
SK nodaļas brīvprātīgo aktivitātes

 Paldies glābējpaku vākšanas akcijas dalībniekiem!  

Pagājušajā mācību gadā Kokneses 
internātpamatskola – attīstības centrs 
iesaistījās vairākos eTwinning projek-
tos. Divi no tiem ir saņēmuši Kvalitā-
tes sertifi kātus par veiksmīgu projektu 
īstenošanu. Abos projektos aktīvi ie-
saistījās 6.klases skolēni.

Projektā „Europe so many faces”, 
jau ceturto gadu, darbojas 40 skolas 
no 35 dažādām Eiropas valstīm. Kā 
mūsu veiksmīgā projekta rezultāts ir 
izveidotas divas grāmatas - "Europe so 

many faces" un "European Cuisine ", 
kurās skolēni angļu valodā aprakstīja 
un ilustrēja 170 ievērojamas vietas un 
160 ēdienu receptes. Mēs gatavojām 
izvēlēto valstu ēdienus un izveidojām 
video “Cooking Show”. Katrā skolā, 
projekta ietvaros, notika Eiropas vir-
tuves vakari, kur tika gatavoti izlozē-
to partneru valstu ēdieni. Izveidotās 
grāmatas un projekta materiāli aplū-
kojami interneta vietnē: http://ej.uz/
skolasproj

Projektā “Сила маленъкой 
откритки” piedalījās 7 skolas. Skolē-
ni veidoja apsveikuma kartītes, kurās 
tekstu rakstīja dzimtajā un angļu va-
lodā. Rezultātā tapa e-grāmata ar visu 
dalībnieku darbiem.

Kokneses internātpamatskolas 
– attīstības centra skolēnu darbi ap-
skatāmi interneta vietnē: http://ej.uz/
kartina.

Lidija Kraukle, Maruta Urga, 
projektu vadītājas 

Kvalitātes sertifi kāti e Twinning projektiem

No 22.- 29. septembrim jau tra-
dicionāli Kokneses pagasta bibliotēkā 
notika Rudens nedēļa, kurā apmeklētā-
ji varēja iepriecināt citus un arī paši pa-
lepoties ar to, kas interesants un skaists 
izaudzis dārzā, mežā, dalīties ar iespai-
diem un receptēm. Paldies visiem, kuri 
dalījās savā priekā ar pārējiem!

Noslēdzot Rudens nedēļu un su-
minot Miķeli, atzīmējām Starptautisko 
kafi jas dienu, iepazīstoties ar kafi jas 
vēsturi un degustējot kafeju „Paulīne", 
kurā var sagaršot cigoriņus, ozolzīles 
un burkānus! Pirmie apmeklētāji jau ir 

izteikuši savu viedokli - garšīgi!
 27.septembrī, bibliotēkās bija At-

vērto durvju diena. Apmeklētāji varē-
ja uzzināt par iespējām, notikumiem, 
pasākumiem bibliotēkās, apskatīties 
bibliotēkas vecāko grāmatu izstādi 
(visvecākā ir 1891.g. izdota Dziesmu 
grāmata), biezāko un netradicionālāko 
grāmatu bibliotēkā, mēģināt lasīt vecajā 
drukā (bērniem tas bija īpašs izaicinā-
jums), izteikt savas vēlmes par to, ko 
viņi vēlētos bibliotēkā. Bērnu ieteiku-
mi: tehnisku istabu, dzīvnieku istabu, 
plazmas TV, baseinu aiz loga, vietu, kur 

vienam pašam lasīt klusumā, boksa un 
trenažieru telpu, mūzikas istabu… Pie-
augušie ir pieticīgāki savās vēlmēs, bet 
būtu priecīgi, ja varētu rīta pastu bau-
dīt kopā ar rīta kafi ju (par velti)! Diena 
pagāja sarunās par bibliotēku, Gaismas 
pili (daudzi pieaugušie šaubās, ka viņi 
tur ir gaidīti), lasīšanas tendencēm un 
tradīcijām. Paldies visiem par šo brīniš-
ķīgo sarunu dienu, kad vairāk atklājām 
viens par otru!

Ingrīda Grūbe, 
Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Rudens nedēļa un Atvērto durvju diena Kokneses 
pagasta bibliotēkā

Kokneses novada dome izsludina pieteikšanos uz
BŪVINSPEKTORA AMATU KOKNESES APVIENOTAJĀ PAŠVALDĪBU BŪVVALDĒ

(1 vakance uz nenoteiktu laiku, pilns darba laiks)

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV,  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un  būvprakses sertifi kāta 

kopiju pretendentiem jāiesniedz  Kokneses novada domes kancelejā 

(personīgi vai pa pastu (Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts, LV-5113), 

vai elektroniski dzintra.krisane@koknese.lv)  

līdz 2014.gada 17.oktobra plkst. 14.30. 

 Ar prasībām pretendentiem un amata aprakstu var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā – www.koknese.lv. Papildus informācija – Kokneses novada domes izpilddirektors 

Ilmārs Klaužs, tālr.65133644 vai 26435216.

Prasība pretendentiem:

– atbilstība 19.08.2014. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr.499 „Noteikumi par būvinspektoriem” 
prasībām;

Piedāvājam:

– Pilnu darba laiku ( 40 stundas nedēļā);
– Interesantu un atbildīgu darbu;
– Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
– Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

KOKNESES PAGASTA PENSIONĀRI 
vēl var iegādā  es biļetes (cena 12 eiro) 

uz Latvijas valsts dzimšanas dienai vel  tu svētku 
koncertu Austrumlatgales koncertzālē GORS 

12. novembrī pulksten 19. 
Izbraukšana no Kokneses plānota pulksten 15, 

braucējiem par precīzu izbraukšanas laiku  ks paziņots.

Biļešu iegāde un tuvāka informācija pie 
Maritas Radvilas, T. 26173691; 65161361.
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Kamēr vēl vasara dāsni dāvāja 
savu siltumu, Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas sākumskolēni 12.septem-
brī pasākumā „Atvadas no vasaras” 

devās takā pa Kokneses parku.  Sākot 
no pirmā punkta pie Fauna galvas, 
kurā skolēnus gaidīja viņu pašu vecāki 
(un ne tikai...), viņi izstaigāja pavisam 

deviņus īpašus un nozīmīgus punktus 
Kokneses parkā. Vienā no tiem viņi 
satika pat pašu Samu! Skolēnu vecāki 
bija ļoti atsaucīgi! Liels paldies viņiem! 

Katrā vietā bija sagatavoti dažnedažā-
di uzdevumi. Dažus no tiem, skolēni 
jau pildīja iepriekš, gatavojoties šai 
dienai, citus - turpat uz vietas. Bija gan 

jādejo, gan jādzied, gan jāstāsta stāsti, 
jāieklausās, jālec, jāmin, jāpin, jāiz-
smaržo, jāiejūtas u.t.t. Skolēni apmek-
lēja arī Kokneses pilsdrupas. Liels pal-

dies arī „Kokneses Tūrisma centram” 
par atbalstu šī pasākuma veicināšanai! 

Inguna Žogota, 
pasākuma iniciatore

Kokneses sākumskolas skolēni Kokneses 

parkā satiek Samu

Aizvadītā mācību gada pavasarī Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas  3. b 
klases skolēni, tagad 4. klases skolēni, 
kopā ar audzinātāju Ilutu Matušonoku 
pieteicās Latvijas Universitātes Da-
bazinātņu un matemātikas izglītības 
centra organizētajā spēlē  „Draugs 
podā vai Kartupeļa dienasgrāmata”. 
Spēle „Draugs podā vai Kartupeļu die-
nasgrāmata” ir daļa no projekta „Kar-
tupeļu opera” un ietilpst „Rīga 2014” 
programmā „Izdzīvošanas komplekts”.
Spēles mērķis bija rosināt  1.- 4. kla-
šu skolēnus  iepazīt klātienē gan 
kartupeļa audzēšanas prieku, gan 
apgūt virtuālo instrumentu izman-
tošanu un pieklājīgu uzvedību in-
terneta vidē, veidojot kopīgu drauga 
Kartupeļa virtuālo dienasgrāmatu. 
Piesakoties spēlei,   komandai tika 
rezervēts viens kartupelis podā. Ko-
pīgi sadarbojoties, vasaras laikā, no 
8.maija līdz 7.septembrim, bija jāi-
zaudzē jaunā raža, vienlaikus spēlē 
apgūstot prasmes veiksmīgai darbībai 
interneta vidē un sociālajos portālos.
Uzsākot spēli, ikviens komandas da-

lībnieks saņēma īpašu aproci, kas 
apliecināja iestāšanos Kartupeļu brā-
lībā. Beidzot spēli, ikviens komandas 
dalībnieks saņēma pildspalvu ar „Rīga 
2014” logo. 

Lūk, ko stāsta uzņēmīgie projekta 
dalībnieki: 

GUSTS: Šajā spēlē mūs „ievilka” 
skolotāja. Es esmu ļoti priecīgs, ka va-
rēju piedalīties kartupeļa audzēšanā 
podā, jo līdz šim tas tika audzēts tikai 
dārzā. Mēs izveidojām savu koman-
du 3b PLUSS un 15. maijā devāmies 
uz kartupeļu brālības svētkiem Rīgā. 
Katrs saņēmām piederības aproci un 
„iestādījām” savu jauno draugu. Kar-
tupelis ieguva vārdu Jautrais. Tas bija 
kaut kas jauns un aizraujošs!

ESTERE: Līdz jūnija beigām kar-
tupelis dzīvoja pie mums klasē. Bei-
dzoties mācībām,  kartupelis sāka ce-
ļojumu pa Kokneses novadu. Pie katra 
bērna viņš pavadīja vienu nedēļu. Tam 
bērnam, kam tika iedots kartupelis, 
vajadzēja viņu rušināt, apmīļot, izklai-
dēt un veikt ierakstus virtuālajā klasē. 
Mēs ar Jautro atradām trīs mazus put-

niņus, mēs domājām, ka tie nomirs, 
bet nē! Man tā likās jautra spēle!

ALISE: Kad kartupelis nonāca pie 
manis, es biju ļoti laimīga. Es rūpējos 
par kartupeli. Un interesantākais ir tas, 
ka nevis es viņu izklaidēju, bet viņš iz-
klaidēja mani. Man ļoti patika audzēt 
kartupeli, jo tas bija ļoti interesanti!

SANDIJA: Kad  Jautrais nonāca 
pie manis, es jutos nedaudz uztrauk-
ta, nezināju, ko īsti darīt. Taču vēlāk 
es visu sapratu.  Vedu viņu ekskur-
sijās, fotografēju, veidoju dienasgrā-
matā ierakstus. Nedēļa ātri pagāja, 
mēs mīļi atvadījāmies un Jautrais 
ceļoja tālāk. Man ļoti patika spēle, 
es nenožēloju, ka pieteicos audzēt 
kartupeli

SKOLOTĀJA: Man ir gandarī-
jums, ka mēs to izdarījām. Lielāka 
daļa bērnu spēli uztvēra  ar ļoti augstu 
atbildības sajūtu. Es esmu lepna par 
saviem bērniem. Paldies vecākiem par 
atbalstu, sapratni, audzējot mūsu kar-
tupeli, jo bez viņu palīdzības Jautrais 
nebūtu izaudzis tik liels.

Kokneses Novada Vēstis

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
četrklasnieki piedalījās spēlē 
„Draugs podā vai Kartupeļa dienasgrāmata”

„Jauniešu aktīvas līdzdalības un sa-
darbības ar pašvaldību veicināšana”

Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
lā, Parka ielā 27, Koknesē 24.oktobrī, 
plkst. 12:00 – 17:00 notiks seminārs 
„Jauniešu aktīvas līdzdalības un sadar-
bības ar pašvaldību veicināšana”

Balstoties uz Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas 
apņemšanos pastiprināti pievērst uz-
manību jaunatnes politikas attīstībai 
reģionālā līmenī, biedrība „Izdzīvo ide-
ju” un SIA „Civitta” sadarbībā ar Jau-
natnes Starptautisko programmu aģen-
tūru realizēs 10 izbraukuma seminārus 
Latvijas pašvaldībās par jauniešu aktīvu 
līdzdalību un jaunatnes politikas attīs-
tīšanu vietējā līmenī, kā arī sadarbības 
ar pašvaldību veicināšanu.

Semināra dalībnieki: pašvaldības 

darbinieki, izglītības iestāžu darbinie-
ki, vietējie jaunatnes politikas veidotāji, 
aktīvi jaunieši vecumā no 16 – 25 ga-
diem. 

Semināru vadīs: biedrības „Izdzīvo 
ideju” neformālās izglītības treneri Mā-
ris Resnis un Lauma Žubule, SIA „Ci-
vitta Latvija” eksperts Imants Breidaks. 
SEMINĀRA PROGRAMMA
12:00 – 12:15 Savstarpējā  iepazīšanās
12:15 – 13:00 Kas ir līdzdalība? Kādi 
ir pozitīvie ieguvumi – jauniešiem, 
pašvaldībai, sabiedrībai? Izpratne se-
mināra dalībnieku vidū, labās prakses 
piemēri
13:00 – 13:50 Dažādas aktīvās līdzda-
lības formas un iespējas vietējā un na-
cionālā līmenī
13:50 – 14:20 Kafi jas pauze
14:20 – 15:20 Iepazīstināšana ar jauno 

programmu „Erasmus +”
Līdzdalības ideju izstrāde nākotnei, sa-
darbojoties visu pušu pārstāvjiem
15:20 – 15:50 Gala ideju un priekšliku-
mu izvērtēšana un fokusēšana. Turp-
māko soļu apzināšanās
15:50 – 16:20 Izvērtējums un noslē-
gums

Pieteikšanās līdz ceturtdienai, 
23.10.2014., plkst.12:00, zvanot Mārai 
Bitānei, Kokneses novada dome, mob. 
20499940, T.65133636, vai elektroniski 
mara.bitane@koknese.lv 

Kontaktinformācija:
Imants Breidaks, SIA „Civitta 

Latvija”, 26553610
Lauma Žubule, biedrība „Izdzīvo 

ideju”, 26547246 
Māra Bitāne, Kokneses novada 

dome, 20499940

Seminārs Kokneses novadā

Tā kā tu izskaties, maina to, kā tu 
jūties! Izvēlies tieši sev piemērotākās 
krāsas un toņus apģērbā! Esi pats sa-
vas dzīves mākslinieks! Kā šīs atziņas 
īstenot dzīvē? Aicinām apmeklēt sti-
la konsultanta vadītos kursus!  Pēc 
kursu apmeklējuma frizūras un tērpa 

izvēle jums vairs nesagādās grūtības, 
jo pratīsiet atrast tieši sev vispiemē-
rotāko! Fotosesija pirms un pēc kur-
siem. Nodarbības notiks ceturtdienās 
no pulksten 19 – 20 Daugavas ielā 
6. Pieteikties pie Allas Svečikovas, T. 
29121154.

Esi pats savas dzīves 

mākslinieks!

Neticami ātri ir pagājusi vasara 
ne tikai dabā, bet arī Dienas centrā. 
Fotokluba „Kokneses kadrs" darbo-
šanās ir piesaistījusi vēl citu jaunu 
un talantīgu dalībnieku uzmanību. Šī 
fotoentuziastu kopa, kuru vieno ko-
pīgas radoši izzinošas nodarbības un 
fotoplenēri, gatavojas jaunai makro 
darbu izstādei, par kuru jūs uzzinā-
siet turpmāk.

Senioru klubiņa „Pīlādzītis" da-
lībnieces čakli darbojās arī vasaras 
periodā. Jaunas idejas, dažādu eks-
kursiju iespaidi, kopīgu problēmu un 
ierosinājumu apspriešana labestīgā 
gaisotnē, regulāri vieno šīs kundzes 
pulcēties Dienas centra zālē uz dažā-
dām aktivitātēm.

Sociālās rehabilitācijas program-
mas ietvaros, Benita Peciņa novadīja 
nodarbību par smilgu pušķu prak-
tisku izveidošanu, bet Dzidra Škoda 
jaunajām māmiņām uzsvēra pašno-
vērtējuma nozīmīgumu un iepazīsti-
nāja ar relaksācijas iespējām ikdienā.

Paldies visiem tiem koknesie-
šiem, kuri palīdzēja, lai Drēbju die-
nas varētu notikt.  Īpašs paldies: Gri-
netai, Maritai, Dzidrai, Ņinai, Ārijai, 
Līgai, Kristapam un Ievai. Pateica-
mies Kokneses kultūras nama direk-
torei Ingunai Strazdiņai par ilggadē-
ju sadarbību.

Skolēniem augustā tika piedā-

vātas divas ekskursijas. Likteņdārza 
apmeklējums, zinošās un atraktīvās 
gides Anitas Liepiņas vadībā, ilgi pa-
liks bērnu un pieaugušo atmiņā. Vai-
rākas stundas pagāja nemanot, jo pie 
katra Likteņdārza objekta bija kāds 
interesants Anitas stāsts. Pēc pārgā-
jiena un ekskursijas Anita vēlreiz cie-
mojās Dienas centrā, lai padziļinātu 
un nostiprinātu mūsu zināšanas par 
Kokneses vēsturi, mūsdienām un ie-

pazīstināja ar Likteņdārza nākotnes 
vīzijām. Mēs esam lepni, ka dzīvojam 
un strādājam Koknesē, Latvijas sirdī.

Otra ekskursija bija uz Seces ziv-
ju audzētavu „Purviņi". Tās īpašnieks 
Ojārs Daubers un viņa dēls Oskars 
Daubers tikšanās sākumā vēlējās 
uzzināt, vai Kokneses ekskursanti 
nākotni nesaistīs ar zivsaimniecību. 
Lietainā diena nespēja sabojāt mūsu 
prieku par samu, storu un tilapiju 
mazuļiem, kuriem bija atvēlēta zivju 
audzētavas lielākā platība. Bet pieau-
gušas stores, samus, tilapijas, karpas 
un citas „Purviņu" zivju audzētavas 
zivis varat iegādāties vai apskatīt Aiz-
kraukles tirgus kioskā. Paldies Kok-
neses Novada Domei par transportu 
un šoferim Valteram par atsaucību!

Akmeņu apgleznošana, galda 
klāšana, salvešu locīšana, meldru 
darbnīca, grāmatu lasīšana kopā ar 
centra darbiniekiem un vecākiem, 
gudrinieku konkurss pulcēja daudz 
skolas un pirmsskolas vecuma bēr-
nus ne tikai no Kokneses, bet arī no 
Jelgavas, Bebriem un Aizkraukles.

Pēc labi padarītiem darbiņiem, 
radošās virtuves dienās, paši gata-
vojām un degustējām dārzeņu raso-
lu, ābolu plātsmaizes, ceptu Āfrikas 
samu un stori ar dārzeņiem.

Centru vasarā apmeklēja arī cie-
miņi no Ķeguma novada un Anglijas 

latvieši. Tie mūsu centra viesu grā-
matā ierakstīja:

„Apbrīnojam Kokneses novada 
domi - perfekta attieksme pret sa-
viem cilvēkiem! Lai veicas visos dar-
bos!"

Kur vēl labāku novēlējumu?!
Lai mums visiem veicas šajā ru-

denī!
Ieva Jankovska,

Kokneses Dienas centra vadītāja

Darbīgā vasara Ģimenes 
dienas atbalsta centrā

Mums patīk darboties radoši!

Ceļā pretī pārsteigumiem!
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Labo darbu nedēļa 
Kokneses pagasta 
bibliotēkā

Jau otro gadu Kokneses pagasta 
bibliotēka piedalīsies Labo darbu ne-
dēļā – akcijā „Man reiz bija draugs”, 
kurā atbalstīsim Jēkabpils dzīvnieku 
patversmi. No 6. līdz 18 .oktobrim 
vari nest uz bibliotēku visu, kas pat-
versmes iemītniekiem noderētu -ro-
taļlietas, barību...! 

Turpinās akcija 
„Iepazīsti 
Kokneses novada 
bibliotēkas!”

 Aicinān ikvienu iesaistīties akcijā 
„Iepazīsti Kokneses novada bibliotē-
kas!” Pirmie viesi akcijas ietvaros jau 
sagaidīti Bebru pagasta bibliotēkā! 

Arī mēs no Kokneses pagasta 
bibliotēkām 8. septembrī piedalījā-
mies karnevāla gājienā Rīgā „Gribu 
iet uz bibliotēku” un modinājām 
Saulcerīti. Karnevāla gājienu organi-
zēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar 
nodibinājumu Rīga 2014.

Pirmdiena, 8. septembris, netika 
izvēlēts nejauši. Šī diena ir arī Starp-
tautiskā rakstpratības diena un, kad 
tad, ja ne šajā dienā uzrīkot svētkus 
bērniem un pateikties par ieguldī-
to darbu. Uz karnevāla gājienu tika 
aicināti gan LNB Bērnu literatūras 
centra rīkotā domrakstu konkursā 
„Kā atmodināt Saulcerīti” autori, jo 
īpaši uzvarētāji, gan projekta „Bēr-
nu/Jauniešu/Vecāku Žūrijas” uzticī-
gie un uzcītīgie dalībnieki un viņu 
ģimenes.

Karnevāla gājiens sākās Rātslau-
kumā, kurā pulcējās dalībnieki no 
visiem Latvijas novadiem. Viņi bija 
tērpušies dažnedažādos mīļāko pasa-

ku tēlu veidolos. Koknesi karnevālā 
pārstāvēja princese Zeltmatīte no A. 
Brigaderes pasakas Sprīdītis, Muša 
no O.Vācieša dzejoļa un arī Feja no 
pasakas par Pelnrušķīti un viņu uzti-
camie pasaku teicēji – mammas, tētis 
un bibliotekāres.

Laukumā mūs priecēja cirka 
mākslinieki un orķestris. Katram 
novadam bija savs liels, balts pasaku 
tēls, kurš palīdzēja nepazust lielajā 
jūklī un vadīja uz Stikla kalnu. Mums 
– Zemgalei, bija stiprais un bezbailī-
gais latviešu puika – Sprīdītis.

Pirms došanās ceļā mēs arī uz-
klausījām piecus izteiksmīgākos 
domrakstu fragmentus, kurus lasīja 
paši autori. Kokneses bērnu biblio-
tēkas lasītāja Laura Vasiļevska arī ir 
viena no 72, labākajiem autoriem, 
kuras domraksts uzvarēja konkursā 
un tika iekļauts jaunajā 21.gadsimta 
leģendu grāmatā "Atmodināt Saul-
cerīti".

Karaļa iedrošināti un uzaicināti, 

bungām rībot un uz-
mundrinošus saukļus 
skandinot, mēs devā-
mies ceļā. Izejot cau-
ri pazemei (tunelim), 
mūsu ceļš veda pāri 
Akmens tiltam uz Stikla 
kalnu jeb Gaismas pili.

Pilī pirmie tika ai-
cināti grāmatas autori, 
kuri devās uz visaugstā-
ko 11. bibliotēkas stāvu, 
lai katrs parakstītos zem 
savas leģendas, tādejādi 
veidojot vienu unikālu grā-
matas eksemplāru ar visu 
autoru autogrāfi em. Šī grā-
mata turpmāk glabāsies Lat-
vijas nacionālās bibliotēkas 
Tautas dāvināto grāmatu plauktā.

Visi autori sēdās arī tronī un at-
miņai no šīs dienas ieguva vizuālu 
apliecinājumu, ka viņi ir atmodinā-
juši Saulcerīti.

Noslēgumā mūs priecēja Dzelzs 

Vilka Jauno Jāņu orķestris, pie kuru 
mūzikas varēja izdziedāties, izbur-
ties, izkustēties un nobeigt šo dienu 
ar smaidu.

Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka

Foto - bibliotēkas arhīvs

Karnevāls „Gribu iet uz bibliotēku!”

Kokneses 
bērnu bibliotēkas lasītāja 

(no labās) Laura Vasiļevska - viena no 72, 
labākajiem autoriem, kuras domraksts uzvarēja 
konkursā un tika iekļauts jaunajā 21.gadsimta 

leģendu grāmatā "Atmodināt Saulcerīti".

Jau pusgadsimtu septembris nav ti-
kai viršu un silu mēnesis, tik ilgi Latvijā 
svētkus pirmajā rudens mēnesī svin 
dzejnieki un dzejas lasītāji. Par to pal-
dies septembrī dzimušajam lielākajam 
latviešu dzejniekam Rainim, kurš ar 
lepnumu teicis: „Aiz manis stāv zvaig-
znes, ko tu man padarīsi!” 

14. septembrī Kokneses kultūras 
namā radošās apvienības „Mazā taka” 
dalībnieki aicināja uz Dzejas svētkiem, 
kuros skanēja komponistes Maijas 
Kīnes radītās dziesmas ar apvienības 
autoru vārdiem Ivetas Laptevas un Ie-
vas Jankovskas izpildījumā. Pagājušajā 
rudenī pirmo reizi krājuma „Gaismas 
pieskāriens Koknesei” autori aicināja 
dzejas mīļotājus uz kopīgiem dzejas 
svētkiem. Šogad aktīvie domubiedri 
nodibināja radošo apvienību – biedrī-
bu „Mazā Taka” ar mērķi radīt krāsai-
nāku Kokneses kultūras dzīves ritēju-
mu, veicināt Kokneses novada radošo 
cilvēku literāro un citu māksliniecisko 
jaunradi, popularizēt Kokneses novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmī-
gumu mūsdienās.

Šī gada Dzejas dienu devīze „Dzeja 
pievelk!” sasaucas ar radošās apvienī-
bas „Mazā Taka” vadītājas Maijas Ste-

pēnas un komponistes Maijas Kīnes 
satikšanos šajā pavasarī Mātes dienai 
veltītā koncertā Kokneses Ģimenes at-
balsta dienas centrā. Koknesieši veltīja 
sirsnīgus pateicības vārdus komponis-
tei Maijai Kīnei par spēju katra autora 
dzejas vārsmām uzburt sirdī paliekošas 
melodijas. Dziesmas ar Maijas Stepē-
nas, Ārijas Āres, Olgas Kļaviņas, Dzid-
ras Čumakevičas, Jura Siliņa, Anitas 
Liepiņas un Sarmītes Rodes vārdiem 
iepriecināja gan pašus autorus, gan ska-
tītājus. Jēkabpiliete Maija Kīne ir Krust-
pils pamatskolas un Arvīda Žilinska Jē-
kabpils mūzikas skolas skolotāja. Viņai 
ir iznācis dziesmu krājums, kuru uzdā-
vinājusi visām Latvija vispārizglītojo-
šām skolām. Kopā ar dziedātāju Ivetu 
Laptevu viņas labprāt muzicē dažādos 
pasākumos, arī dievnamos. Maija Kīne 
atklāja, ka noteikti turpinās sadarbību 
ar koknesiešiem, jo bez pasākumā dzir-
dētajām septiņām dziesmām, viņa ir 
uzrakstījusi vēl daudzas citas melodijas 
ar mūsu autoru vārdiem.

Krāsainas kā rudens dālijas bija 
katra autora dzejas lasījums: dabas, dzī-
ves un rudens skaistums atklājās Ārijas 
Āres dzejā, dzīves gudrība un mīlestī-
ba uz Dieva pasauli – Maijas Stepēnas 

dzejas vārdos. Tēvzemes patriotisms 
un māka pasmaidīt par sevi priecēja 
Jura Siliņa dzejā. Sievišķība un laimes 
sajūta staroja no Dzidras Čumakevičas 
dzejas vārsmām, bet Olga Kļaviņa ik 
dzejoli uzbūra kā gleznu. Pirmo reizi 
savu dzeju koknesiešiem Dzejas dienās 
dāvāja Anita Liepiņa. Aicinājums uz-
drīkstēties dzīvot tā, kā liek sirds, nebūt 
vienaldzīgiem nevienā dzīves izpaus-
mē, izskanēja viņas kaismīgajā dzejā.

Koknesē mūžs ievijies itin dau-
dziem, kuri savas pasaules redzējumu 
izteic dzejas valodā. „Mazās Takas” da-
lībnieki ir apņēmušies viņus apzināt un 
neļaut zust aizmirstībā viņu radošajam 
veikumam. Patīkams pārsteigums bija 
Marijas Martinsones sveiciens Dzejas 
dienās. Sirmā kundze pastāstīja, ka 
dzejot sākusi pirms apmēram 40 ga-
diem. Savas dzejas rindas viņa veltījusi 
sev tuviem cilvēkiem, pārdzīvotajām 
grūtībām un prieka brīžiem. Ar mums 
kopā domās tikšanās reizē bija kokne-
siete Velta Eglīte, kura savu garo un ba-
gāto mūžu ir aprakstījusi dzejā. Anitas 
Liepiņas lasījumā atklājās, kā ikdieniš-
ķas dzīves situācijas, notikumus ģime-
nē un sabiedrībā Eglītes kundze prot 
izteikt trāpīgos, gan nopietnos, gan ne-
nopietnos dzejas pantos. Pasākuma ap-
meklētāju dāvātie ziedi un daudzie laba 
vēlējumi dzejas autoriem, komponistei 
un dziedātājām bija apliecinājums, ka 
Dzejas svētki bija izdevušies! Jaunas 
ieceres par nākamajiem pasākumiem 
virmoja gaisā, visiem kopā baudot Mai-
jas Stepēnas pašcepto kūku, kura bija 
izdevusies tik garda arī tāpēc, ka, tāpat 
kā dzeja, bija radīta ar mīlestību!

Sarmīte Rode 
Anitas Šmites foto

Svētki dzejniekiem un dzejas lasītājiem Kokneses novada domes sociālais dienests aicina pastāvīgā darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU/-CI 
darbam Kokneses novada Bebru pagastā

Galvenie darba pienākumi:
 Novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālās palīdzības;
 Organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta 
problēmu risināšanā;
 Sniegt klientam psihosociālu palīdzību sociālā gadījuma 
vadīšanas procesā;
 Veidot klientu personu lietas un nodrošināt to uzglabāšanu 
atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 Organizēt sociālā gadījuma risināšanu, piesaistot tajā 
nepieciešamos profesionāļus un citus resursus.

Prasības pretendentiem:
 otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā 
(var būt vēl nepabeigta);
 latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu 
valodu zināšanas vismaz saziņas līmenī;
 zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt mērķi, adekvātus 
uzdevumus;
 zināšanas lietvedībā;
 spēja strādāt komandā;
 labas datorprasmes, 
 precizitāte, komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta, spēja 
novērtēt savu darbu.

Piedāvājam:
 pilnu darba slodzi;
 intensīvu un atbildīgu darbu;
 iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba 
pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 

2014.gada 24.oktobrim iesniegt personīgi Kokneses novada domes Sociālajā 
dienestā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 

LV-5113, sūtīt pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz 
e-pastu soc.dienests@koknese.lv  

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65161812, 65161811. 

7. novembrī pulksten 18 
Kokneses kultūras namā 

LSK Kokneses 
novada brīvprā  go 

un Goda donoru 
pasākums. 

Laipni gaidī   visi LSK 
Kokneses novada 

brīvprā  gie un donori! 
(līdzi ņemt labu garastāvokli, 

dejojamos apavus un 
ja vēlme - groziņu).

Pirmo reizi savu dzeju koknesiešiem Dzejas dienās dāvāja Anita Liepiņa.

Aizkustinājuma pilna, saturīga 
un līdzpārdzīvojumu izraisoša izvēr-
tās Latvijas vēstures mācību stunda 
Bebru pamatskolas pagalmā 12. sep-
tembra pēcpusdienā. Rokās sadevu-
šies skolēni un skolotāji izveidoja dzī-
vu ķēdi, tieši tādu, kāda radās pirms 
25 gadiem, kad triju Baltijas republi-
ku iedzīvotāji savienoja Tallinu, Rīgu 
un Viļņu, paužot savu kvēlāko sapni 
par pašnoteikšanos, par savu valstu 
neatkarību.

Direktores vietniece audzināša-
nas un ārpusstundu darbā, sociālo 
zinību skolotāja Anna Romanovska 
sasaistīja Baltijas ceļa atceres pasā-
kumu ar šodienas pasaules politis-
kajiem notikumiem. Teicami izvēlēta 
mūzika klātesošos it kā iesēdināja 
lidmašīnā un ļāva no putna lidojuma 
noskatīties uz rudens ziediem izausto 
Latviju, Lietuvu, Igauniju, kas, skolē-
nu roku darinātas, košas sargāja sa-
vas ziedošas robežas skolas pagalma 

zālienā. Mēs domājām par tiem, kuri 
šobrīd nav Latvijā, par tiem, kuru de-
besis nav tik zilas un mierīgas, kādas 
tās plešas pār Baltiju. Iedegās svecītes, 
ietrīsējās sirsniņas, jo reta ir tā skolē-
nu ģimene, kuru nav skārusi ekono-
miskā emigrācija.

Kad skolas direktore L. Degtjare-
va sniedza roku, lai savas skolas dzīvo 
ķēdi vestu skolas dārzā, uzreiz neno-
jautām, ka esam ieskāvuši vairākus 
nozāģēto koku celmus. To vietā nā-

kampavasar zaļos jauna dzīvība, tā-
pat kā uzziedēs mūsu ticība un cerība 
par mieru pasaulē, par ikkatras valsts 
brīvību un drošību. Kopā ar dziedā-
tāju Ievu Akurāteri lūdzām: „Palīdzi, 
Dievs, visai latviešu tautai!” Viens 
otram nodevām vārdus: „Par dzimto 
valodu un dzimto zemi”. Šis teikums 
atkārtojās vairāk nekā astoņdesmit 
reižu, bet nebija divu vienādu intonā-
ciju, kādā tie tika izrunāti.

Bebru pamatskolas informācija

Par dzimto zemi un valodu
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 Pēc saulainās un darbiem bagātās 
vasaras, uz pirmo kopīgo pasākumu 
septembra sākumā Ģimenes atbalsta 
dienas centrā pulcējās senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” dalībnieki. Sirsnīgā gaisotnē 
raisījās sarunas par aizvadīto vasaru un 
jaunām iecerēm rudenī. Par tradīciju 
klubiņā ir kļuvusi apaļo dzīves gadskār-
tu jubilāru sumināšana. Tikšanās reizē 
visskaistākos rudens ziedus saņēma 
šī mēneša dižo gadu gaviļniece Mar-
ta Bremze. Klātesošos labām domām 
iedvesmoja Lības Zukules vēlējums: 
„Smaids neko nemaksā, bet dod daudz. 
Tas dara bagātāku saņēmēju, neko ne-
nolaupot devējam. Smaids ir veldze 

gudrajam, gaismas stars cerību zaudē-
jušam, saules gaišums bēdu sagrauztam 
un dabas dotas zāles grūtā brīdī.” 

Marita Radvila, senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” vadītāja savējo vārdā aicina: 
„Ja tu esi pensionārs, ja tev nepiecie-
šams draugu atbalsts vai vienkārši jūti 
vēlmi aktīvi darboties – nāc pie mums 
uz senioru klubiņu „Pīlādzītis”! Nāko-
šās tikšanās reizes  Ģimenes atbalsta 
dienas centrā plānotas 22. oktobrī, 5. 
novembrī, 19. novembrī  pulksten 12. 
Jau nolemts, ka lielā pensionāru balle 
būs 21. decembrī pulksten 14 Kokneses 
kultūras namā. 

Kokneses Novada Vēstis

Visi enerģiskie un darbīgie seniori 

gaidīti klubiņā „Pīlādzītis”! 

Kokneses senioru klubiņš „Pīlādzī-
tis” sadraudzējies ar citiem senioru klu-
biņiem un biedrībām Latvijā, kas nes 
„Pīlādzīša” vārdu. 

Marita Radvila, Kokneses senioru 
klubiņa vadītāja, stāsta: „Pērn Aizkr-
auklē aizsākās skaista tradīcija:  „Pīlā-
dzīšu” tikšanās jeb salidojums. Klubiņi 
un vecļaužu biedrības ar šādu nosau-
kumu darbojas Aizkrauklē, Skrīveros, 
Madona, Garkalnē, Olainē un Kokne-
sē. Šogad tika izlozēts, ka savās mājās, 
12. septembrī,  ciemos gaidīs „Pīlādzī-
tis” Olainē.” Koknesiete Ilze Kalvišķe, 
senioru klubiņa „Pīlādzītis” dalībniece 
dalās iespaidos par sirsnīgo tikšanos 
Olainē: „Šī diena ilgi paliks mūsu atmi-
ņās. Biedrības „Pīlādzītis” vadītāja Ras-
ma Upmale un pārējie aktīvie olainieši 
mūs viesmīlīgi uzņēma Jaunolaines 
kultūras namā, novada domes pārstāvji 
iepazīstināja ar pašvaldības darbu un 
sasniegumiem. Noklausījāmies ne-
lielu  vietējo pašdarbnieku koncertu, 
kurā uzstājās arī mazā Elizabete Siliņa, 
konkursa „Balss pavēlnieks” uzvarē-

tāja un Viktorija Jansone, uzvarētāja 
starptautiskos konkursos.  Apskatījām 
sociālo aprūpes centru, kas veidots pēc 
Zviedrijas parauga, interesantā stilā cel-
to brīvdabas estrādi Mežaparkā, kurā 
pasākumi notiek bez maksas.  Drosmī-
gākie no mums izmēģināja parkā izvie-
totos trenažierus. To ir daudz un kā par 
brīnumu, netiek salauzti. Gar Teodora 
Zeiferta reiz izveidoto skolu nokļuvām 
ev. luter. draudzes baznīcā, kas pama-
zām tiek atjaunota. Vēstures un māks-
las muzejā apskatījām Ed. Glūdiņa foto 
un A. Antmanes zīmējumu izstādi, 
vairākas ekspozīcijas par bijušajām un 
esošajām rūpnīcām (kūdras fabrika, 
plastmasas ražotne, „Olainfram”, „Bio-
lur”), daudz jauna uzzinājām par noti-
kumiem Olainē 1. un 2. Pasaules karā. 
Pie bagātīgi klāta svētku galda apmai-
nījāmies darbošanās pieredzē un sav-
starpējiem apsveikumiem. Visi kopā 
nodziedājām Olaines senioru biedrības 
himnu „Pīlādžu vīns”. Paldies par jauko 
tikšanos tās organizētājiem!”

Kokneses Novada Vēstis

„Pīlādzīši” draudzējas 16. oktobrī Starptautiskās Rīgas 
saksofonu dienas skanēs arī Koknesē. 
Kokneses kultūras namā plkst. 15.00 
notiks Saksofonu dienu pedagogu 
meistarklases, bet plkst. 18.00 Sakso-
fonu dienu koncerts, kurā piedalīsies 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas, Orhūsas Karaliskās Mūzikas 
akadēmijas Sibēliusa Mūzikas akadē-
mijas studenti. Pie klavierēm Sanita 
Glazenburga. Ieeja  brīva.

Pēdējo gadu laikā Rīga ir kļuvu-
si par pūšaminstrumentu izglītības 
centru Baltijā, vietu, kur regulāri tie-
kas labākie pūšaminstrumentu meis-
tari no Eiropas Mūzikas akadēmijām 
un orķestriem. 2015.gada pavasarī 
notiks jau 6. Rīgas Starptautiskais 
Brass Simpozijs, bet šoruden no 7. 
līdz 12.oktobrim – Otrais Starptau-
tiskais Koka pūšaminstrumentu 
Simpozijs un no 13. līdz 18.oktob-
rim – Starptautiskās Rīgas Saksofonu 
Dienas. Tās ir ne tikai meistarkla-
ses, bet arī lekcijas, semināri, darbs 
dažādos ansambļos, kurus veido 
simpozija dalībnieki - studenti kopā 
ar viesprofesoriem, koncerti, kā arī 

pazīstamu fi rmu mūzikas 
instrumentu izstādes. Šie 
pasākumi ir ļoti populāri ne 
tikai Latvijā, bet arī mūsu 
kaimiņvalstīs – katru gadu 
tajos piedalās Igaunijas un 
Lietuvas Mūzikas akadēmi-
ju studenti un pasniedzēji, 
bet Rīgas Saksofonu Dienās 
mūsu viesi būs arī Dānijas 
un Somijas studenti.

Visos šajos pasākumos 
gaidīti ir arī Latvijas mūzikas 
skolu pasniedzēji ar saviem 
audzēkņiem un visu profe-
sionālo orķestru mūziķi, bet šogad ar 
Kultūrkapitāla Fonda atbalstu esam 
ieplānojuši paplašināt šo pasākumu 
robežas, iepazīstinot vairāku Latvi-
jas reģionu mūzikas skolu audzēkņus 
ar starptautisku meistarklašu īpašo 
atmosfēru. Koka pūšaminstrumenti 
skanēs Siguldā 9.oktobrī, bet saksofoni 
– Koknesē 16.oktobrī. Savukārt metā-
la pūšaminstrumenti aprīlī pieskan-
dinās Cēsis. Rīgas Saksofonu Dienu 
starptautisko viesprofesoru komandu 
veido trīs izcili mūziķi – Johanness 

Torels (Johannes Th orell) no Dānijas, 
Jorgens Petersons (Jörgen Pettersson) 
no Zviedrijas un Rolfs-Eriks Nīstroms 
(Rolf-Erik Nystrom) no Norvēģijas.

No Latvijas puses šā projekta „dvē-
sele” ir saksofonists Arvīds Kazlausks – 
vairāku starptautisku konkursu laureā-
ts, lielisks koncertējošs mūziķis, kura 
kontā ir vairāki latviešu komponistu 
jaundarbu pirmatskaņojumi, saksofo-
na spēles pasniedzējs Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolā un Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Starptautiskās Rīgas saksofonu dienas būs arī Koknesē

Koknese arī var lepoties ar jauniem talantiem! 
Šovasar Likteņdārzā vairākās laulību ceremonijās  
muzicēja Kokneses meiteņu saksofonistu kvartets.  
No kreisās Laura Vilcāne, Līva Bitnere, Solveiga 

Vikšere un Elza Lācīte.

Kāpēc cilvēkiem vajag dziedāt? Mūzika un teksts viens 
otru pastiprina, dziesmas vārdi neapzināti palīdz stiprināt 
cilvēku. Kad dziedam, tas ir ne tikai ņemšanas, bet arī doša-
nas prieks, jo dziedātājs dod citiem - klausītājiem.

Vasaras siltās saules enerģijas sasmēlušies, senioru jauktā 
kora „Labākie gadi” dziedātāji 9. septembrī sapulcējās uz pir-
mo jaunās sezonas mēģinājumu mūsu diriģentes Silvijas Cī-
rules vadībā. Tas bija jauks satikšanās brīdis pēc īsām vasaras 
brīvdienām. Godinājām mūsu skolotāju Silviju un jubilārus, 
kurus brīvdienu dēļ nebijām sveikuši. Pārrunājām kora pa-
sākumu plānu un sākām mācīties jaunas, skaistas kora dzies-
mas. Tātad turpinām dziedāt un darām to nopietni.

Aicinām pieteikties mūsu korī jaunus dalībniekus. Bū-
sim priecīgi jūs uzņemt mūsu radošajā kolektīvā otrdienās 

un ceturtdienās plkst.9.00 Kokneses kultūras namā.
Olita Upmale, kora vecākā

Senioru jauktais koris „Labākie gadi” uzsāk 
jaunu sezonu

Būsim priecīgi par jauniem dalībniekiem!

Vai jūs zināt savas dzimtas vēsturi? 
Neļaujiet zust aizmirstībā savu senču 
piemiņai!

Pēc Lības Zukules ierosmes, 20. 
septembrī, Koknesē notika Zukulu 
un Pumpju dzimtu tikšanās. Tikpat 
mīļi gaidīti bija arī tie, ar kuriem Lību 
vienmēr vienos bērnības atmiņas par 
pārciesto izsūtījumā Sibīrijā. „Man 
ir svarīgi apzināties, ko mēs atstāsim 
mantojumā bērniem un mazbērniem. 
Cik daudz mēs zinām par saviem sen-
čiem un savu dzimtu pirmsākumiem? 
Tāpēc ļoti vēlējos sasaukt kopā savu un 
mūžībā aizgājušā vīra radu saimi, tuvus 
draugus, lai kopīgi apņemtos pētīt un 
rakstīt dzimtu vēsturi, rosināt mūsu 
jauno paaudzi turpināt mūsu iesākto,” 
stāsta Lība Zukule. Viņas māsas meita 
Agita Gavrikova dalījās iespaidos par 
tikšanos: „Pasākums iesākās Likteņ-

dārzā. Katram atbraucējam bija līdzi 
laukakmens, lai to noliktu savu mīļo 
piemiņai. Bruno Cīrulis tikšanās da-
lībniekiem ekskursijā par Likteņdārzu 
pastāstīja par paveikto un nākotnes ie-
cerēm. Lības krustmāte Skaidrīte Svik-
liņa, kura savus 89 dzīves gadus nes 
kā lielu dzīves balvu,  no sirds pateicās 
Bruno, kuru nebija redzējusi kopš viņa 
bērnu dienām. Viņa ir piederīga arī 
Cīruļu dzimtai. Saviļņojošs brīdis bija 
ozoliņa iestādīšana kā pagodinājums 
mūsu senčiem un sveiciens nākamībai. 
Izskanēja solījums ozoliņu apciemot 
katru rudeni. Patīkami pārsteidza Lības 
sarūpētie pārsteigumi: iesāktā mūsu 
dzimtu koka karte, kapelas „Aizezeres 
muzikanti” koncerts, fi lma par Likteņ-
dārza tapšanu. Viesu namā „Radzēs” 
turpinājās vakarēšana ar atmiņu stās-
tiem, dziedāšanu un dancošanu. Lība 

bija padomājusi par ikvienu, katram 
sarūpējot dāvaniņu. Nolēmām savu 
dzimtu vēstījumu – dzimtas koka karti 
un kausu, līdz brīdim, kad atkal tiksi-

mies, nodot tālāk sargāšanā un 
papildināšanā Aivaram Ķepītim 
un viņa dēlam Emīlam. Paldies 
Lībai par noorganizēto tikšanos!”

Tiekas dzimtu salidojumā

Lūk, tāda ir izdevusies mūsu dzimtas karte!  

Tikšanās dalībnieki Likteņdārzā pie iestādītā ozoliņa.

Septembra beigās un oktobra sā-
kumā Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas pirmo četru klašu skolēni un 
PII „Gundegas” vecāko grupiņu bērni 
kuplā skaitā viesojās Kokneses bērnu 
bibliotēkā uz aizraujošu tikšanos ar 
koknesieti, dzejnieci un pasaku mā-
miņu Maiju Stepēnu.

Daudzi Maiju Stepēnu zina kā dze-
joļu autori, jo pūrā jau vairāk kā piecas 
dzejoļu grāmatiņas, bet ne visi zina, ka 
viņa raksta arī pasakas bērniem.

Jā, jā viņa raksta arī aizraujošas 
pasakas, tajās ir Pasaku māmiņas un 
Rūķīšu piedzīvojumi Zilajā silā, kurā, 
ja ir vērīgs, mīl lasīt un klausīties pa-
sakas, var nokļūt ikviens. Pasaku tēli ir 
mums pazīstami - ir gan Sniegbaltīte 
un princis, rūķīši ir tie paši, pie kuriem 
patvērās Sniegbaltīte no ļaunās pamā-
tes, ir vilks, ir eņģeļi, ir Ziemsvētku 
vecītis, kosmoss un karaļvalstis, ir 
smiekli un asaras, detektīva cienīgi 
sižeti un fantastiski piedzīvojumi, bet 

viens ir skaidrs - visam cauri vijas kāda 
gudra pamācība un padoms mums vi-
siem.

Pagaidām Maijas kundzei izdotas 
ir divas pasaku grāmatiņas. Pirmā bija 
vairāk kā dāvana mīļajiem un radiem, 
bet otru grāmatu „Rūķīši pret raga-
nām” ir izdevusi izdevniecība Jumava 
un joprojām ir pieejama grāmatnīcās. 
Drīzumā iznākšot vēl vien grāmatiņa, 
bet kopā Stepēnas kundzei ir sarakstī-
tas tik daudz pasakas, ka varētu sanākt 

veselas desmit grāmatiņas.
Mūsu bērniem bija iespēja klausī-

ties rakstnieces pasakas, kuras vēl nav 
izdotas grāmatā un autore katrai vecu-
ma grupai bija pielāgojusi pasaku stās-
tījumu tā, lai interesanti būtu visiem.

Vislielākajā sajūsmā bija paši ma-
zākie, jo īstu rakstnieci redzēja pir-
mo reizi un autores statījums bija ļoti 
spilgts un aizraujošs, lielākie savukārt 
bija ļoti ieinteresēti, kā tehniski var 
nokļūt Zilajā silā un visu to piedzīvot, 

par ko Pasaku māmiņa stāstīja.
Mēs priecājamies, ka tepat Kok-

nesē mums ir Pasaku māmiņa, kura 
satin pasakas pasaku kamolā, lai vēlāk 
tās varam lasīt un priecāties.

Liels, liels paldies Stepēnas kun-
dzei par kopā 160 bērnu, skolotāju un 
bibliotekāru ievešanu aizraujošajā pa-
saku pasaulē. Lai Jums viss iecerētais 
izdodas!

Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bērnu bibliotēka

Pasaku māmiņa viesojas bibliotēkā
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26. septembrī visā Latvijā no-
risinājās „Olimpiskās dienas 2014" 
pasākumi. Arī Kokneses novada 
skolēni no Pērses pamatskolas, Beb-
ru pamatskolas, Kokneses internāt-
pamatskolas - attīstības centra un I. 
Gaiša Kokneses vidusskolas devās uz 

Kokneses Sporta 
centra halli, kur 
sportiskā noska-
ņojumā rītu sāka 
ar kopīgu vingro-
šanas kompleksu, 
bet vēlāk sacentās stafetēs un cīņas 

par uzvaru turpinājās basketbo-
la spēlē. Liels gods koknesiešiem 
bija ciemos sagaidīt Kokneses vi-
dusskolas absolventu un šīs dienas 
Olimpisko vēstnesi - vieglatlētu, 
trīssoļlēcēju, Pasaules un Eiropas re-
kordistu Māri Bružiku. „Man ir liels 
prieks būt Koknesē un redzēt, ka šeit 
ir viss nepieciešamais, lai sportotu 
un sportiski pavadītu brīvo laiku. 
Sporta halle, atjaunotais stadions un 
peldbaseins ir augstā līmenī. Jums, 

jaunieši, ir viss, lai sasniegtu labus 

rezultātus, tāpēc ceru, ka nākotnē ar 
kādu no jums sastapšos arī Olimpis-
kajā arēnā!" uzrunājot pasākuma da-
lībniekus, sacīja Māris Bružiks.

„Olimpiskās dienas 2014” pasā-
kumi notika vienlaicīgi visās norises 
vietās. Visā Latvijā pasākums sākās 
ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras 
mērķis ir dalībniekus pamodināt un 
sagatavot turpmākās dienas aktivi-
tātēm, kā arī atgādināt par pareizi 
veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu 
ikdienas sastāvdaļu.

Papildus vienojošajiem pasāku-
miem, organizētāji „Olimpiskās die-
nas 2014” norises vietās izstrādāja 
individuālo pasākuma programmu, 
lai plašāk popularizētu Olimpiskos 
sporta veidus un Olimpiskās idejas. 
Arī mūsu pirmsskolas izglītības ies-
tādēs „Gundega” un „Bitīte” bērni 
veica skolotāju sagatavotus vingri-
nājumus un par aktīvu sportošanu 
saņēma Olimpiskās dienas diplo-
mus.

Anitas Šmites teksts un foto

2. oktobrī Jaujās ar I.Gaiša Kokne-
ses vidusskolas komandas pārliecinošu 
uzvaru noslēdzās Aizkraukles novada 

Sporta skolas rīkotais rudens kross sko-
lu komandām. Koknesieši komandu 
cīņā vidusskolu grupā triumfē jau sesto 

sezonu pēc kārtas (astoņu 
labāko ieskaišu kopsum-
mā), uzvarot trijās indivi-
duālajās distancēs. Čem-
piona titulu izcīnīja Jana 
Fedotovska 1500m jaunie-
tēm, Ralfs Eiduks 2000m 
jauniešiem, Patrīcija Eiduka 
1000m meitenēm, sudra-
ba godalgas ieguva Otto 
Asmuss 1500m zēniem un 
Līna Gražule 1000m meite-
nēm, bronza - Agnei Matu-
šonokai 1500m jaunietēm. 
Vairākiem audzēkņiem 
pavisam nedaudz pietrū-
ka līdz goda pjedestālam, 
izcīnot ceturtās un piektās 
vietas savās vecuma gru-
pās (Linda Lielauza, Edijs 
Eiduks, Atis Āre, Otto Bēr-
ziņš). Pamatskolu grupā 

iepriekšējā gada uzvarētāji 
- Bebru pamatskolas koman-

da, šogad ierindojās trešajā vietā.
Viktors Ņuhtiļins

Uzvarētāji – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas komanda.

Jāņa Daliņa 
piemiņas sacensības 
soļošanā 2014

 27. septembrī Ogrē notika mūsu 
leģendārā soļotāja Jāņa Daliņa piemi-
ņas sacensības soļošanā, kurās piedalī-
jās kā pašmāju, tā arī sportisti no Lietu-
vas un Zviedrijas. Pieaugušie sacentās 
10 000 m, jaunieši un jaunietes 3000 m, 
zēni un meitenes 1000 m distancē. No 
Aizkraukles novada Sporta skolas Kok-
neses nodaļas startējošiem soļotājiem 
3000 m distancē meitenēm uzvarēja 
Līna Gražule, jauniešiem Kalvis Lāzers, 
ar personīgo rezultātu 16:32,1, 1000m 
distancē zēniem Dominiks Teodors 
Liopa trešais.

Viktors Ņuhtiļins

13. septembrī Kokneses spor-
ta hallē notika volejbola sacensības 
„Kokneses kauss 2014”, kur piedalījās 
9 jauniešu un pieaugušo komandas no 
visas Latvijas. Par sacensību uzvarētā-
jiem kļuva komanda Jēkabpils SS, kas 
fi nālā ar 2:0 pārspēja komandu „Ve-
cumnieki”.

Visas deviņas komandas tika sa-
dalītas divās grupās. A grupā spēlēja 
piecas komandas, bet B grupā – četras 
komandas. Ja B grupas komandām 
spēļu kalendārs bija „klasisks” četru 
komandu apļa turnīra ritmā ar nelie-
lām atpūtām starp spēlēm, tad A grupā 
komandas aizvadīja īstu spēļu marato-
nu, vienlaicīgi spēlējot uz diviem lau-
kumiem.

A grupā pēc visām cīņām noskaid-
rojās, ka pusfi nālā ar pirmo numuru 
iekļuva Jēkabpils SS, kas spēja uzvarēt 
visās apakšgrupas spēlēs, bet ar otro 
numuru iekļuva Ķegums, kam divas 
pārliecinošas uzvaras un divi minimāli 
zaudējumi. Trešajā vietā palika ko-
manda Madona, pateicoties uzvarām 
pār Ķegumu un Koknesi, ceturtie mā-
jinieki Koknese, kas, spēlējot ar jaunie-
šu sastāvu, spēja pieveikt Vecbebrus un 
paņemt punktiņu no Jēkabpils SS, bet 
piektajā vietā grupā turnīru noslēdza 
Vecbebri – vienīgā uzvara gūta pret 
Madonu.

B grupā visus pretiniekus apspēlēja 
Vecumnieki, kas nozīmēja pirmo vietu 
grupā un spēli pusfi nālā pret Ķegumu. 
Otrie apakšgrupas turnīru noslēdz 
Ozolnieki, kas pusfi nālā stājās pretī Jē-

kabpilij SS, bet trešajā vietā ierindojās 
komanda „Nekāda naida”, kas vienīgo 
uzvaru guva pret Neretu, kam šoreiz 
trīs zaudējumi tikpat spēlēs un 4.vieta 
grupā.

Pusfi nālus uzvaras spēja gūt abu 
grupu uzvarētāji. Jēkabpils SS diezgan 
viegli ar 25:19 un 25:16 apspēlēja Ozol-
niekus, bet Vecumnieki pēc sīva pirmā 
seta (24:26) pārliecinoši nospēlēja abus 
pārējos (25:13, 15:6) un ar 2:1 pārspēja 
Ķegumu.

Finālā abos setos Vecumnieki spē-
ja izvirzīties drošā vadībā ar vismaz 
pieciem punktiem, bet abas reizes Jē-
kabpils SS prata defi cītu atspēlēt un 
uzvarēt. Abi seti noslēdzās ar 25:22 
Jēkabpils SS labā un pirmā vieta. Spēlē 
par trešo vietu Ķegums ar 2:0 pārspēja 
Ozolniekus.

Pirmo trīs vietu ieguvēji tika ap-
balvoti ar kausiem, medaļām un diplo-
miem no Kokneses sporta centra.

Kokneses komandas sastāvā spēlē-
ja trenera Ivara Māliņa audzēkņi – Ed-
gars Glāznieks, Edijs Lutinskis, Niklāvs 
Vingris, Artis Dandēns, Reinis Otto, 
Krists Kučinskis un Lauris Larionovs. 
Kokneses sporta centrs saka lielu pal-
dies dalībniekiem par lielo atsaucību, 
tiesnešiem un sekretāriem par izturību 
visas dienas garumā un galvenajam 
tiesnesim Ivaram Māliņam par ļoti labi 
novadītām sacensībām.

Tiksimies nākamajā gadā septem-
brī volejbola svētkos Koknesē!

Dāvis Kalniņš,
 Kokneses sporta centra direktors

20. septembrī, Priekuļu slēpoša-
nas un biatlona kompleksā, Latvijas 
Slēpošanas savienības (LSS) un Cēsu 
Olimpiskā centra rīkotajā Latvijas 
čempionāta otrajā posmā rollerslē-
pošanā sacentās distanču slēpotāji 
un daži biatlonisti. Čempionātā pie-
dalījās arī Patrīcija, Ralfs un Edijs 
Eiduki, kuri mācās I. Gaiša Kokneses 
vidusskolā un Aizkraukles sporta 
skolā. Sacensību programmā bija ga-
rās distances brīvajā stilā ar intervāla 
startu. 

Patrīcija Eiduka izcīnīja divas 
zelta medaļas. Viņa uzvarēja savā 
junioru grupā un veiksmīgi startēja 
arī ar trīs gadus vecākām dalībnie-
cēm S18 grupā. Sieviešu konkurencē 
20,8km distancē (8x2,6km) jau pašā 
sākumā labākos laikus uzrādīja abas 
S18 grupu pārstāvošās Patrīcija Eidu-

ka un Krista Razgale no Cēsu pilsētas 
sporta skolas. Kaut arī pēc pirmajiem 
2,6km par 4 sekundēm priekšā bija 
Krista, tomēr ar katru nākamo apli 
līderpozīcijas nostiprināja Patrīcija. 
Pēc pusdistances Patrīcijas pārsvars 
sasniedza jau minūti, un fi nišā Kris-
tu apsteidza jau gandrīz par divām ar 
pusi minūtēm, izcīnot ļoti pārlieci-
nošu uzvaru (51:51,9).

Puišiem V18 grupā tāpat kā eli-
tei bija jāveic 31,2km, un tur savu 
pārākumu nodemonstrēja Patrīcijas 
brālis Ralfs Eiduks, distanci veicot 
1:11:11,8 un godam izcīnot zelta me-
daļu. Jaunākais brālis Edijs Eiduks 
V12 grupā, veicot 5,8km distanci, 
ieguva 3. vietu un bronzas medaļu.

Kokneses Novada Vēstis
Izmantota informācija no 

www.infoski.lv

Aizkraukles novada sporta skolas rudens 

kross skolu komandām

„Kokneses kauss 2014” 

aizceļo uz Jēkabpili

Ralfam, Patrīcijai un Edijam 

Eidukiem medaļas Latvijas 

čempionātā rollerslēpošanā

Olimpiskās dienas 2014 dalībniekus sveic Māris Bružiks

No 13. līdz 17. jūlijam Gēteborgā 
notika pasaulē vērienīgākais futbola 
čempionāts jauniešiem, kurā piedalījās 
vairāk kā 1500 dalībnieki no 71 valsts, 
kopumā 30 komandas. Komandas tika 
dalītas vairākās grupās un sacensībās 
bija iespēja piedalīties arī jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām. Latvijas koman-
dā startēja arī Kokneses internātpamat-

skolas – attīstības centra audzēkņi – Jā-
nis Ribakovs un Sandis Treikals. Turnī-
rā kopumā Latvijas komanda izcīnīja 5. 
vietu un saņēma medaļas. Kā labākais 
spēlētājs komandā tika atzīts mūsu sko-
las audzēknis Jānis Ribakovs.

 Guntis Atrasts
Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra sporta skolotājs 

Kokneses internātpamatskolas – 
attīstības centra audzēkņi piedalās 
Gēteborgas Pasaules Jauniešu 
kausā futbolā

Nodarbības 
Kokneses sporta 
centra peldbaseinā

2014./2015. gada sezonā Kokneses 
sporta centra peldbaseinā tiks piedā-
vātas vairākas nodarbības. Pirmdienās 
un trešdienās notiks peldēt apmācības 
nodarbības pie treneres Jolantas Gru-
gules (tālr.26440397). Nodarbību laiki 
no 17:00 – 18:45 mazajā baseinā un no 
18:45 – 20:15 lielajā baseinā (aizņemti 
3 celiņi). Notiks arī ūdens aerobikas 
nodarbības ceturtdienās no 18:00 – 
19:00 un svētdienās no 19:00 – 20:00 
pie treneres Allas (tālr.29121154). 
Atgādinām, ka otrdienās no 19:00 – 
20:30 galda spēļu telpā notiek aerobi-
kas nodarbības pie treneres Ausmas 
(tālr.26534373). 

Tāpat sezonas laikā iespējami da-
žādi nodarbību klāsta papildinājumi, 
tāpēc sekojiet līdzi informācijai un gai-
dāmajiem jaunumiem Kokneses sporta 
centrā.

Jautājumu gadījumā ,lūdzu, zvanīt 
pa tālr. 29360940.

Kokneses sporta centrs

30. oktobrī pulksten 18 
SIA „Kokneses Komunālie 

pakalpojumi” telpās uz  kšanos 
AICINĀTI KOKNESES 

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU 
VECĀKIE UN IEDZĪVOTĀJI.

PII "Bitītē".

Olimpiskā diena 
sporta hallē.
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  AURA  AICINA oktobrī - novembrī 2014
OKTOBRIS
Trešdienās – 1., 8., 15., 22. un 29. oktobrī  manuālā  terapeita, dziednieka  
Igora Civako  pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās 
programmu sastādīšana.Ceturtdienās – sāk pieņemt  masieris Elgars Tiltiņš 
(veic klasisko masāžu).Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
5.10. pl. 9.00 „AKVILONAS“ 1. un 3. kursa nodarbība: „Reiki 
pamatprincipi. Pakāpes. Reiki aplis“. 2. Tibetas dziedošie trauki“. 
Pasniedzējs Gunārs Narbuts.
12.10. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru vibrācijām 
). Pl.15.00 – Mantru meditācija. Ieeja par ziedojumiem. Pieteikties pa t.: 
22319558
18.10 . Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. Palīdz  atbrīvoties 
no  atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles). Dziedina  kaulu, locītavu, 
nervu slimības, strādā arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.
Palīdz sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa 
t.26499913)
19.10. 9.00 Valdis Svirskis. Semināra„Cilvēka iekšējā pasaule,tās 
kopšana,dzīves sūtība“  2. nodarbība. Informācija pa pa t.: 22319558
25.10. 9.00 „AKVILONAS“1.kursa nod.„Su–džok dziedniecībā“.
Pasniedzēja Olga Salova. 
26.10 pl. 9.00 „AKVILONAS“3. kursa  nod.“Astroloģija“. Pasniedzēja 
Žanete Korde.

NOVEMBRIS
02.11. 10.30  Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars 
Oļegs Demidovs.
4.11. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru  vibrācijām 
). Pl.17.30 –  Mantru meditācija. Ieeja par ziedojumiem.  Pieteikties pa t.: 
22319558
6.11.pl.18.00 Firmas „Tupperware“prezentācija „Gatavojam ātri, viegli un 
garšīgi“ notiks Kokneses KN  mazajā zālē. Vada Jūnija Vanaga. Esiet laipni 
gaidīti!
8.11.9.00„AKVILONAS“ 1.kursa nodarbība. 
9.11. 9.00. „AKVILONAS“ 3. kursa  nodarbība.
15.11. Pieņems Ērgļu dziedniece  Biruta  Fedotova. Palīdz  atbrīvoties no  
atkarībām (alkohols, smēķēšana, azartspēles).Dziedina  kaulu, locītavu, nervu 
slimības, strādā arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību. Palīdz 
sakārtot ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties pa t.26499913)
16.11.9.00. Valdis Svirskis. Semināra „Cilvēka iekšējā pasaule, tās kopšana, 
dzīves sūtība “ 3. nodarbība. Informācija pa pa t.: 22319558
22.11. 9.00. „AKVILONAS“ 3. kursa nodarbība.
23.11. 9.00„AKVILONAS“ 1.kursa nodarbība.
25.11. Dziednieka Dmitrija Guļajeva pieņemšana. Pl.17.30 – Mantru 
meditācija. Ieeja par ziedojumiem. Pieteikties pa t.: 22319558
30.11. 10.30 Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki meistars 
Oļegs Demidovs.
Sākam iepriekšēju pierakstu pie kustību ārsta, dziednieka, pedagoga 
Visvalda Bebriša (viņš ir arī grāmatas „Kā novērst spriedzi sevī“ autors) 
un spēcīgās enerģiju  dziednieces Rutas Erdmanes (no Limbažiem). 
Pieņemšanas datums tiks precizēts, līdzko būs pilns pieraksts. Pie  mums 
ir iespējams apgūt tradicionālā REIKI  pamatus  un saņemt I un II 
pakāpes iniciāciju pie REIKI meistara-skolotāja Oļega Demidova. Sīkāka 
informācija pa t.: 22319558
Trešdienās  pie mums var iegādāties Latvijas fi rmu „ES-SAULE“ 
dziednieciskās eļļas, uztura bagātinātājus, pasūtīt„PLANTA“ attīrošos pēdu 
plāksterus, fi rmu„ ELIĒR“, „AMWAY“, „NEWAYS“ produkciju. Tālrunis 
pasūtījumiem: 26386251 (Daina) 
„AURAS“ pasākumu plāni atrodami arī mūsu mājaslapā: 
http://centrsaura.wix.com/aura Par ierosinājumiem varat rakstīt arī uz 
e-pastu: centrs.aura@inbox.lv vai zvanīt: t.:  22319558,  26386251, 
29193931.
Laipni gaidām mūsu centrā!

6. septembrī Kokneses stadionā 
notika futbola turnīrs Kokneses nova-
da „Ielu sacensību 2015” ietvaros, kas 
aizsāka 17 sacensību maratonu līdz pat 
2015.gada maija vidum. Futbola turnī-
ram savu dalību pieteica 5 komandas 
– Blaumaņa iela, Bilstiņi, Parka iela un 
divas Indrānu ielas komandas. Turnīrs 
tika uzsākts ar spēli starp Blaumaņa un 
Indrānu ielas otro komandu. Spēle bija 
ļoti aizraujoša un dinamiska, bet rezul-
tāts nemainījās no pirmās līdz pēdējai 
minūtei, tāpēc neizšķirts – 0:0. Otrajā 
spēlē atkal neizšķirts, kad Bilstiņi spē-
lēja neizšķirti ar Indrānu ielas pirmo 
komandu – šoreiz gan komandas ap-
mainījās vārtu guvumiem, kad precīzs 
bija Dāvis Kalniņš Bilstiņiem un Edgars 
Groza Indrānu ielai. Trešajā spēlē bei-
dzot tika izcīnīta arī pirmā uzvara, kad 
Indrānu 2 ar 4:1 pārspēja Parka ielu. 

Andrim Rēķim šajā spēlē hat-trick.
Ceturtajā spēlē atkal fi ksēts bezvār-

tu neizšķirts, kur ne Bilstiņi, ne Blauma-
ņa iela nespēja gūt vārtus, bet piektajā 
spēlē Indrānu iela ar 2:0 pārspēja Parka 
ielu. Jāteic, ka šajā spēlē traumu guva 
viens no Indrānu ielas līderiem Edgars 
Groza, kurš laukumā vairs neatgriezās. 
Nākamajās spēlēs noskaidrojās, ka par 
pirmo vietu neklātienes cīņā cīnīsies 
Bilstiņi un Blaumaņa iela, jo Bilstiņi, pa-
teicoties Ilmāra Kalniņa sitienam pār-
spēja Indrānu 2, bet Blaumaņa iela, pa-
teicoties Egīla „Badija” Baltcera diviem 
goliem pārspēja Indrānu ielu ar 4:1.

Līdz ar to Bilstiņiem un Blaumaņa 
ielai bija pa 5 punktiem un spēle rezervē 
pret pastarīšiem Parka ielu. Pirmie cīņā 
devās Bilstiņi, kas spēja uzstādīt rezultā-
tu 14:0, kas viņiem deva vārtu attiecību 
+15. Lai panāktu neizšķirtu cīņā par 

pirmo vietu, Blaumaņa ielai bija jāuz-
var Parka iela ar vismaz 12 vārtiem, bet 
viņi iespēja vairāk – 20 vārti un pirmā 
vieta. Indrānu ielas duelī par trešo vietu 
Indrānu 2 pārspēja Indrānu ielu ar 2:0 
un ieguva trešo vietu.

Par turnīra labāko spēlētāju tika 
atzīts Indrānu 2 vārtsargs Klāvs Rein-
sons, kas kapitulēja tikai reizi (tāds pats 
rezultāts arī Blaumaņa ielas vārtsargam 
Niklāvam Vingrim un Bilstiņu vārtsar-
gam Aigaram Kalniņam). Pavisam tur-
nīrā visu komandu sastāvos laukumā 
izgāja 38 futbolisti un futbolistes (Bilsti-
ņu sastāvā bija pat divas dāmas).

Līdz ar to „Ielu sacensību 2015” 
kopvērtējumā 10 punktus ieguva Blau-
maņa iela, 8 punkti Bilstiņiem, 6 punkti 
Indrānu ielai, bet Parka ielai – 5 punkti.

Dāvis Kalniņš, 
Kokneses sporta centra direktors

„Ielu sacensības 2015” sākas ar 
Blaumaņa ielas uzvaru futbola turnīrā

20. septembrī Kokneses stadio-
nā norisinājās ikgadējās sacensības 
vieglatlētikas mešanu disciplīnās 
„Kokneses kauss 2014”, kas tika or-
ganizētas sadarbībā ar Kokneses no-
vada domi, Aizkraukles sporta skolu, 
Latvijas vieglatlētikas savienību un 
Latvijas šķēpmetēju klubu.

Sacensībās, kā jau ierasts, piedalī-
jās A, B un C grupu jaunieši, jaunie-
tes zēni un meitenes, kas kopš šī gada 
ir pārdēvētas par attiecīgi U-18, U-16 
un U-14 grupām, kas arī apzīmē, līdz 
cik gadu vecumam šajās grupās at-
ļauts startēt. Piemēram, U-18 grupā 

var startēt visi tie, kuri vēl nav sasnie-
guši 18 gadu vecumu (1997.gads un 
jaunāki).

Koknesi šajās sacensībās pārstā-
vēja vairāki vieglatlēti. Vislabāk vei-
cās vesera mešanā U-16 grupā, kur 
Otto Asmuss ieguva 1.vietu, Andrejs 
Grustāns ieguva 2.vietu, bet 4.vieta 
šoreiz Armandam Korekovam. 6.vie-
ta vēl vienam koknesietim Reinim 
Nunguram. Bet šķēpa mešanā U-18 
grupā 2.vieta Agnesei Vilcānei. Visu 
sportistu treneris ir Igors Lulle.

Otto Asmuss ieguva arī Kokne-
ses kausu par savu uzrādīto rezultā-

tu vesera mešanā, uzstādot arī jaunu 
sacensību rekordu – tieši 60.00 metri.

Sacensību uzvarētāji tika apbal-
voti ar medaļām, diplomiem, pirmo 
vietu ieguvēji tika arī pie jaunā di-
zaina Kokneses krūzēm. Bet katras 
disciplīnās labākais tika pie speciālā 
Kokneses kausa 2014. Paldies Aizkr-
aukles sporta skolas organizatoru ko-
mandai par lielisko darbu, SIA ABC 
JUMS par diplomiem, afi šām un sa-
censību programmām, kā arī sacen-
sību dalībniekiem par lielo atsaucību.

Dāvis Kalniņš, 
Kokneses sporta centra direktors

„Kokneses kausu 2014” vesera mešanā 

izcīna koknesietis Otto Asmuss

Ir aizvadīta karsta vasara, kura jo 
īpaši spilgtā atmiņā ir palikusi futbola 
treniņgrupu bērniem, kuri divas rei-
zes nedēļā arī karstajā vasaras tveicē 
devās uz Kokneses stadionu, lai apgū-
tu iemaņas futbola spēlē. 

Mazajiem koknesiešiem jau no šī 
gada pavasara tiek piedāvāta iespēja 
apgūt futbola spēli pie treneriem Mai-
jas Kuzņecovas un Antona Ciemat-
nieka. Treniņu nodarbības joprojām 
notiek Kokneses Sporta centrā otr-
dienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 
un aizvien tiek gaidīti bērni, kuri vēlas 
pievienoties treniņgrupām.

Lai nodarbībās iegūtās zināšanas 
liktu lietā, tiek rīkotas draudzības spē-

les un turnīri starp dažā-
du novadu mazajiem fut-
bolistiem. Arī koknesieši, 
trenējoties vien pāris mēnešus, pieda-
lījušies vairākās spēlēs.

Esam ciemojušies Ķeguma drau-
dzības spēlēs; 2007.g. dzimušie zēni 
– Aleksis Krūmiņš, Oskars Saulītis, 
Kristers Beļajevs piedalījās Vidzemes 
čempionāta futbola spēlēs, kur ieguva 
labus rezultātus un tika pie medaļām. 
2006.g. dzimušies zēni  Kristers Bite, 
Henrijs Kalniņš turpina piedalīties 
Vidzemes čempionātā, kur cīnās par 
godalgotām vietām, jo ir izredzes no-
pelnīt trešo vietu.

21. septembrī 2007.g. zēni - Alek-

sis Krūmiņš, Oskars Saulītis, Kris-
ters Beļajevs piedalījās Iecavas jaunā 
stadiona atklāšanas sezonas turnīrā, 
kur ieguva 1. vietu starp Iecavas 3 
komandām, „Auda”, Rīga, Ķegums, 
„Dinamo” Rīga, „Skonto” Rīga. Finālā 
vinnējām „Skonto” Rīga ar rezultātu 
3:0, kur divus vārtus iesita Kristers Be-

ļajevs un Aleksis Krūmiņš, bet visak-
tīvākais spēlētājs bija Oskars Saulītis.

Uz ziemu veidosim 2003.g. dzi-
mušo zēnu komandu un sāksim ga-
tavoties ziemas Vidzemes čempionā-
tam, kur Kokneses treniņgrupu bērni 
jau piedalīsies ar Kokneses nosauku-
mu, startējot kā SB “Koknesis”.

Laipni aicinām visus bērnus no 5 
gadu vecuma pievienoties treniņno-
darbībām! Sīkāka informācija pa tāl-
runi: 26726937 (Maija).

Maija Kuzņecova,
trenere

Aicinām bērnus no 5 gadu vecuma uz 

futbola treniņgrupu!

Garie rudens vakari ir īstais laiks, 
lai sāktu rūpēties par savu labsajūtu un 
stiprinātu veselību.

No 1. oktobra, otrdienās pulksten 
19, Kokneses sporta centra vingroša-
nas zālē laipni gaidītas daiļā dzimuma 
pārstāves. „ Novērtēsim to, ko varam 
iegūt Koknesē! Nāciet vingrot!” – teic 
aktīvās koknesietes, kuras atkal ar 
prieku atsākušas apmeklēt vingrošanas 
nodarbības pie treneres Ausmas Dan-
dēnas. 

Vienā nodarbībā, kas ilgst apmē-
ram pusotru stundu, tiek nodarbinā-
tas visas muskuļu grupas. Līdzi jāņem 
vingrošanas paklājiņš, ērts un spor-
tisks apģērbs. Ausma Dandēna ir spor-
ta pedagoģe, ārstnieciskās vingrošanas 
speciāliste un masiere. Pirmdienu un 
trešdienu vakaros viņa vada vingro-
šanas nodarbības Aizkrauklē, Bērnu 
un jauniešu centrā, bet ceturtdienu 
vakaros dodas uz nodarbībām Dau-

dzevā. Pagājušajā sezonā nodarbības 
notikušas arī Bebros, bet šajā sezonā 
bebrēnietēm būs jābrauc uz Koknesi. 
„Svarīgi, lai katru kustību mēs veiktu 
ar prieku. Arī smaids ir nozīmīgs vin-
grinājums!” teic Ausma Dandēna. Da-
lības maksa par nodarbību ir 2,50 eiro, 
kā arī Kokneses sporta centra kasē jā-
samaksā par zāles nomu 0,71 cents. 

Daudzas koknesietes, kas apmek-
lējušas Ausmas Dandēnas vingrošanas 
nodarbības, velta viņai sirsnīgus pa-
teicības vārdus. „Savu pārpūlēto roku 
izārstēju ar man individuāli sagatavotu 
vingrojumu programmu. Pateicoties 
regulārai vingrošanai, esmu ieguvusi 
labu fi zisko formu un lielisku pašsa-
jūtu!”, ar gandarījumu atzīst viena no 
nodarbību apmeklētājām.

Tātad, vingrošanas sezona ir sā-
kusies! Uz tikšanos otrdienu vakaros 
Kokneses sporta centrā!

Kokneses Novada Vēstis

Vingrošanas sezona sākusies!
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DZIDRA ČUMAKEVIČA

Cik maksā...

Cik maksā saujiņa laimes,
Ja tev to kāds sniedz no sirds!
Cik maksā asara sāļa
Uz vaiga, kā pērle, kas mirdz!
Un tā nu viss dzīvē mainās,
Veiksmes, te neveiksmes klāt!
Ir mirkļi, kad dvēsele klusē,
Bet lūpas grib parunāt!
Kā noteikt var dzīvības cenu,
Vai tad vien, kad briesmas draud?
Vai tā ir robeža mēram,
Kad acis vien liesmo, ne raud!
Cik tomēr sirds mūsu stipra,
Tik daudz tā izturēt spēj!
Kad liktenis brīžiem tajā,
Sāpes un skumjas vien sēj!
Bet tā tik ātri spēj uzplaukt,
Kad mīla klauvē pie tās!
Tad kūleņo, auļo un liesmo,
Un mirkst prieka asarās!
Cik dzīve tomēr ir raiba,
Daudz toņu tajā tiek austs!
To svilina vasaras tveice,
Un saldē ziemelis auksts!
Tā tomēr ir brīnum jauka,
Ar ilgām un sapņiem, kas aust!
Kopā ar katru rītu,
To tikai sirds spēj jaust!

Lai šodien uzzied sirdis... 

Lai šodien uzzied sirdis ziedu vietā,
Un atveroties kādam pretī steidz,
Jo tikai mīlestībā viss tā staro,
Vien tikai mīlestība lielas lietas veic! 
Dzied sirds, jo tā uz tevi raugās,
Caur saules gaismu pieskaroties klāt,
Tā saviļņota, jūtu plūdiem pilna,
To visu nepēj ilgāk sevī krāt. 
Lai jūtas šīs par okeānu pārtop,
Tu būsi krasts, kas neļaus tām,
No sevis pazaudēt ne pili,
Tās jāatstāj vēl daudzām 
priekšdienām! 
Ir diena šī tik bezgalīgi skaista,
Jo pati mīlestība skaista ir!
Tos kurus debesis reiz vieno,
Pat zemes spēks vairs neizšķir!
Jel ticiet, nepalaidiet garām,
Ko liktens sūtnis dāvā Jums!
Šo bezgalīgo mīlestības mirkli,
Lai paliek tas, kā siržu starojums!

OLGA KĻAVIŅA

Pārdomu vējš ….

Lai kā tas nebūtu,
Lai, kas mūs šoreiz bur,
Mēs esam, būsim tie,
Kas zemeslodi tur.

Lai kādi vēji pūš,
Pie jūras mūžs mums būs,
Mums zeme, jūra, gaiss
Būs vienmēr ziedošs maijs.

Kādēļ, lai dzīvotu,
Mēs kaut kur citur vēl,
Vai citur rozes zied,
Tik skaisti rīti kvēl.

Vai citur dzirdētu -
Dievs Svētī Latviju,
Vai citur sajustu,
Mēs - jūru Baltiju.

Vai citur izceptu
Tik gardu rupjmaizi,
Vai mālu veidotu,
Kā kaut ko īpašu.

Vai rakstos ieaustu
Mēs savu ausekli,
Vai sirdij pieglaustu,
Kā lielu dārgumu.

Virs Pēterbaznīcas,
Vai gailis dziedātu,
Vai Rainis uzrakstu,
Uz namiem lasītu.

Vai godā turētu
Mēs vārda brīvību,
Vai Čaks pa Vecrīgu,
Mums pretī iznāktu.

Vārdi .... 

Vārdi, kas no labestības nāk,
lai lielu vārdu guni aizkurināt māk,
lai tavs teiktais vārds ir tas , 
kas pirmais sāk,
skaisto vārdu ugunskuru kurināt!

Vasaras sveiciens rudenim .... 

Saulaini skaistu dieniņu,
ar krāsotām kļavu lapām,
lai jūti vēl blakus vasaru
jauku par rudeni sakām!

MAIJA STEPĒNA

***

Es - ceļinieks,
Kas noguris ceļa,
Jau tēva mājām tuvojas.
Uz pleca dāvanu pilnas nastas 
Tiem, kas gaida
Mani pārnākam. 

Tēvam nesu
Te atrasto māku -
Negaisos sevi nezaudēt.
Māmuļas mīļajās rokās nāku
Ielikt, ko solīju 
Atminēt.

Mīlestību
Uz debesīm tīrām - 
Ceļu uz mājām atpakaļ.
Mātei tiks sapņi piepildītie,
Par nepiepildītiem
Klusēšu.

Te cerība
Man solīja tumsā:
- Nāks pēc nakts vēl gaiši rīti.
Nu mātei pārnesu tos visus,
Kas bija saulītē 
Sagaidīti.

***

Es ieglaužos tavās
 Siltajās plaukstās,
Vasara, vasariņa!
Vēl, vēl neaizej -
Vēl vienu sprīdi garu
Vienu spožu staru!
Vēl sūti mākoni siltu,
Pārliec var`vīksnes tiltu!
Vēl zālē sudrabo rasu,
Manos dārzos nelaid
Rudensvēju asu!
Vien sprīdi garu vēl
Atsūti siltu staru!
Vēl!
Vasara, vasariņa!

***

Vai esmu turpat,
Kur biju vakar? 
Bet apkārt man cita pasaule, skat!

Ne strautu,
Ik malkā kur spridzēja veldze,
Ne kalnu,
Kuros prieks bija kāpt
Un kāpt...
Acīs vējš sviež saujām smilšu -
Drīz par raudošu
Radzi kļūšu.
Pasaulīt, pasaulīt,

Kur zudi, kur esi?
Atdod man tikai to -
Līdzaiznesto!

***

Ja tu būtu,
Ja tikai tu vēl būtu,
Kad ausmas pusē rīta zvaigzne riet,
Tad mana pasaule 
Vēl kāptu debess kalnā
Klausīties, kā vēji mākoņburās dzied.
Ja tu atnāktu,
Ja tikai vēlreiz nāktu,
Kad rieta saule kalnu sniegos degs,
Tad ticētu –
Kaut kur uz mākoņmalas
Eņģelis pār mani baltu mieru segs.
Ja tu dzirdētu,
Ja saklausītu mani,
Cik tukšas domas manas dienas dzēš,
Tad ticu es, 
Tu atnāktu kā sapnis,
Kas tumsas stundas gaismas gados 
vērš.

ANITA LIEPIŅA

Rudens

Kā briestoši pumpuri
Sirdis plīst,
izaicinājumā sviežot prom
maigumu slēpjošo čaulu.
Laužas saulē, alkaini tvīkst,
Nereti, aizmirstot kaunu.
Slēpto svaigumu snaiksta pret sauli,
Nemaz nedomājot 
par salnu.
Kas var piebremzēt -
Nedrīkst vai drīkst...
Negudrās sirdis 
Kā pumpuri plīst
Cerību pilnas...
Tieši pirms
Salnas.

Tepat starp, jums

Ierakumos.
Blindāžās.
Daudzstāvu būrīšu pēdējos stāvos.
Sastrēgumstundā 
pārbāztā tramvajā.
Par tiesībām domāt 
Mēs stāvam. 
Kanālmalas zālājos,
Patiltēs, patrepēs, pavārtēs,
Pludmales sāļajās smiltīs
Domām brīvi ļāvusies -
Trimdinieku cilts.

Latvis bez balss

Es mobilizējos izvēlei
Starp daudzu tautu himnām
Dziedāt savu latvju mēlē.
Vien apcerīgi ļaujos iztēlei,
Kā plauktu dzimtā Latvija,
Ja arī tu vēl būtu nācis vēlēt...
Tik sagrozīta gadu simtu griežos
Un saspaidota daudzo varu spaidos,
Bez ticības sen apdzisusi 
tava balss
Ir vienaldzīgi
Palikusi gaidot...

Tikai uzdrīkstēties

Nebīsties palikt dzeltens,
Simtiem tirāžas lappušu vazāts.
Gana dārgi, tomēr velti
Vāktas un mētātas drazas.
Ataust nākamais rīts,
Atmirdz Gaisma pār mākoņu malu.
Apvārsnis paveras pilnīgi tīrs-
Tāls un nepiepildīts
Bez gala...

ĀRIJA ĀRE

Es raugos uz rudens vēlīniem ziediem,
Kā viņi tik pareizi izziedēt prot?
Pretim tumšajiem vēja mākoņiem
Savā ziedlapu maigumā izstarot.

Dārzā ābele zarus man pretim liec,
Zaros ābolus pareizi salikusi.
Kāpēc es rudenī nespēju pareiza būt?
Ar mani viss notiek savādāk mazliet.

Kā lai spēju rudenī pareiza būt,
Ja acis vēl meklē jasmīna ziedus?
Ja apkārt jūtu liepziedu smaržu
Un sapņi dedz vasaras ugunskuru.

Es ieeju rudens krāšņajā dārzā,
Pie savas ābeles piestāju klāt.
Āboli lēni krīt manā plaukstā
Un čukst – sāc rudeni pieradināt.

Nolieku dārza malā vasaras dziesmu
Un ieklausos vēja nestajās šalkās,
Es ceru, es vēlos, varbūt, varbūt
Mācīšos rudenī pareiza būt.

Ar mārtiņrozēm un kļavu lapām
Es izeju rudens vējiem pretim.
Lūdzu sapņiem lidot rudens smaržās
Un klausīties gājputnu dziesmās.
Es sāku lēnām rudeni pieradināt.

***

Gājputnu atvadu dziesmas
Jau mākoņu maliņā skan.
Pīlādžoga iekrīt man plaukstā,
Jūtu, mana vasara lido gājputniem 
līdz.
Kurš gan spēs apturēt putnus 
mākoņos,
Kurš pavēlēs pīlādzim ogas nedalīt 
rudenī?
Lai kā es vēlētos vēl vasaras ziedošās 
pļavās
Plūkt ziedus un klausīties putnu 
dziesmas,
Raudzīties tauriņu saulainās dejās,
Tvert kādu mirkli laimei un mīlestībai
Un pieglaust pie vaiga magoņu ziedu 
liesmas,
Klausīties un klausīties, kā apkārt 
vasara pulsē.
Laiks visu paņem sev līdzi, neprasot – 
vēlies vai nē.
Vienīgi palūgšu savas dvēseles 
pastkastītei,
Vasaru kā vēstules saglabāt man.
Kad ziedus skārs pirmās salnas,
Asi vēji pār laukiem un pļavām trauks,
Es tiekšos pēc vasaras dvēseles 
pastnieka
Un meklēšu vēstules mīļas un 
ziedošas.
Es meklēšu vasaru dvēseles pastkastītē
Un zinu to atradīšu, atradīšu vēstulēs,
Vēstulēs no manas ziedošās vasaras,
Pati savas dvēseles pastkastītē.

ELĪNA PUKINSKA

Bebru pamatskolas 8. klases 

skolniece

„Dzejproza"

Dienas

Šķiet, ka man pietrūkt gaisa, domājot 
par dienām, kas uz maniem pleciem 
uzglūn kā smags maiss. Kāda bija 
vakardiena? Asa kā guba siena. Kāda 
ir šodiena? Balta kā bļoda biezpiena. 
Bet kāda būs rītdiena? Kā zaķis 
lēcienā. Vai mēs to pārvarēt spēsim? 
Ņemsim un to mīklu minēsim!

„Haiku"

Laiks

Rīts pienāk ātri.
Ēnas mūs tomēr atradīs.
Saule pamet mūs.

„Trioleta"

Āboli

Ak, šie sulīgie āboli,
Kuri veido ābelei kleitu.
Tie ir tik kārdinoši.
Ak, šie sulīgie āboli!
Kur šogad tos liks?
Vai kompotā un čiks?
Ak, šie sulīgie āboli!
Stāvi un acis boli.

Ceļš

Ceļš var aizvest uz mājām,
Kur mīlestību krājām.
Gaužas asaras lējām,
Bet darījām, ko spējām.
Ceļš var aizvest krustcelēs,
Kur vecmamma auž stellēs.
Var saspiest stipri,
Bet tomēr izlausties var ņipri.
Ceļš var aizvest aiz horizonta,
Kur sapņi paliek nebijuši.
Acīm priekšā nav neko aizvijuši.
Atvērt acis piespieduši.

Rudenīga trioleta

Ārā šodien lapas krīt.
Tās tik košas kā vakara saulriets.
Bet kas tās sagrābs un čupās liks? 
Ārā šodien lapas krīt.
Dancodamas uz zemes piezemējas,
Zemi košās krāsās nokrāsojušas.
Ārā šodien lapas krīt.
Jāraugās tās nesamīt.

JURIS SILIŅŠ

Noplūc to ziedu, kas spītējot salnām
Vēl manā dārzā tik brīnišķi zied.
Izsmaržo, noglāsti ar siltām delnām
Un no sirds debesu plašumā svied.
Kur gan citur, ja ne tavā attēlā
Vadīt tam ziemu, kad puteņot sāks?
Mūzikā, dzejā un mīlā kaut vēlā
Kā pavasaris tas atpakaļ nāks!

SARMĪTE RODE

Haikas

Vai tālums izšķir?
Sirds pie tevis ceļu jūt
Tikai atmiņās.
***
Kā graudus klētī
Rudens sijā dvēseles.
Saule nenoriet.
***
Dievnama rūtī
Par mazu stikliņu būt.
Gaisma tik tuvu.

Dzejas lappuse
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LĪDZJŪTĪBA
Tu esi katram viena, tikai viena,
Pie kuras, kā pie saules bērni 
turas klāt,
Un tāpēc ir tik grūti zaļām 
skujām birstot
Uz mūžu smagai zemei, 
tevi atdot, māt.
/V.Zariņš/

Skumju brīdī noliecam 
galvas un izsakām līdzjūtību 

tuviniekiem, 
Līgu Ziediņu 

aizsaules ceļā pavadot.

Iršu pagasta pensionāru 
padome „Vālodzīte”

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS
Dzimtene, lai tev tas paldies!
Kad par tavu zemi kļūšu,
Tu jau tālāk aizvedīsi
Baltus manu bērnu mūžus.
/D.Avotiņa/

Kokneses novada Dzimtsarak-
stu nodaļā septembrī reģistrēti 
mirušie:

BRIGITA HELLA SPROĢE (1931.G.)
LĪGA ZIEDIŅA (1931.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem.

SLUDINĀJUMI
„Anima” aicina jaunas dalībnieces! 
Kokneses sieviešu koris „Anima” un 
diriģente Lelde Kamzole-Gagaine 
gaidīs Tevi Kokneses Mūzikas skolā 
trešdienās no plkst. 18.30.

Pārdod apbūves gabalu 1408 m2 
pla  bā Koknesē, 
Melioratoru ielā. Laba vieta, ir 
piebraucamais ceļš. 
T. 26172863.

Latviešu ģimene no Īrijas vēlas 
iegādā  es Latvijā nekustamo īpašumu 
ar iespēju norēķinā  es pakāpeniski, 
ik mēnesi pārdevējam sūtot konkrētu 
naudas summu pēc vienošanās. 
Ideālajā variantā īpašumam jāatrodas 
tuvu pie jūras, pie kādas upes vai 
ezera ne tālāk kā 100 km no Rīgas, 
bet  ks  izska  t visi piedāvājumi. 
Ģimene neplāno pārcelšanos uz Lat-
viju tuvākajos gados, tāpēc īpašums 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas 
nebūs jāatbrīvo. Lūdzu raks  et uz 
mezurga@inbox.lv, vai arī zvaniet 
00353873170114, Liānai Goldštremai. 

Ģimenes ārsts Ziedonis Mauliņš 
atradīsies ikgadējā atvaļinājumā 
no 17.11. – 30.11. Šajā laikā ārsta 
praksē turpinās strādāt medicīnas 
māsa Mirdza Beļinska. Ģimenes ārstu 
atvaļinājuma laikā aizvietos ārstes 
Daina Eglīte un Anda Elste savā darba 
laikā.

Atvēris durvis jauns zooveikals 
Zoobums t/c Maxima, Koknesē. Labas 
cenas. Liela izvēle. Profesionālas 
konsultācijas.Palu  nāsim savus 
mīluļus!

Atvērts lietoto preču veikals Bebru 
pagastā, “Papardēs”, 2. stāvā. Darba 
laiks darba dienās no plkst. 9 – 13. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26161225.

Pārdod Latvijas ķiplokus, var ar 
piegādi. T. 25648675

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 

NODAĻĀ SEPTEMBRĪ
reģistrētas 5 laulības.

ES NOVADAS NOVADA

11. oktobrī 
plkst. 11.00

Dižo ogu parāde un Kokneses novada pašdarbības kolektīvu 
sezonas atklāšana “Un sākas viss no gala”. 

Programmā: rudens tirgus, spēles ar ķirbjiem, ķirbju parāde un sumināšana, 
kolektīvu priekšnesumi un

 jaunu dalībnieku “vervēšana”.

Zaļā tirgus 
laukumā

14. oktobrī 
plkst. 14.00

“Valmieras kinostudijas” jaunā izrāde bērniem “RIO RIO”. 
Ieeja: 3 euro (biļešu iepriekšpārdošanā).

Kokneses 
kultūras namā

16. oktobrī 
plkst. 18.00

Starptautiskās Rīgas Saksofonu dienas koncerts. 
Koncertā piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Orhūsas 

Karaliskās Mūzikas akadēmijas Sibēliusa Mūzikas akadēmijas studenti. Pie 
klavierēm Sanita Glazenburga. Ieeja  brīva.

Kokneses 
kultūras namā

18. oktobrī 
plkst. 22.00

BALLE. Muzicē grupa „Ka tik ne tā”. 
Ieejas biļetes cena 3 EUR.

Iršu klubā

24. oktobrī 
plkst. 19.00

Muzikāla programma “VIŅŠ UN VIŅA”. 
Viņš - franču saksofonists, komponists Freds Ormēns. 

Viņa - latviešu saksofoniste Ilze Lejiņa. 
Ieeja: 4 euro; pensionāriem 3 euro;skolniekiem 2 euro.

Kokneses 
kultūras namā

26. oktobrī 
plkst. 12.00

CIRKS. 
Ieeja 1 eiro - bērniem, pieaugušajiem -  1,50

Kokneses 
kultūras namā

30. oktobrī 
plkst. 18.00

VEĻU VAKARS 
Atnāc arī Tu ar saviem un savas dzimtas stāstiem! 

Stāstīsim un klausīsimies. Kurināsim ugunskuru, vārīsim putru, 
paņem līdzi bļodiņu un karoti! Noderēs arī svecīte trauciņā! 

Par pasākumu interesēties pa tālr.26575499 (Inguna Žogota)

Kokneses 
pilsdrupās

31. oktobrī 
plkst. 19.00

Jaunā Andra Gaujas spēlfi lma “IZLAIDUMA GADS”.
Filma pirmizrādi piedzīvoja 2014.gada 27.augustā Toronto kino 
festivālā. Tas ir patiess stāsts par vidusskolas klases attiecībām 
ar jauno skolotāju. Ieteicama vidusskolēniem un pedagogiem 

pedagoģiskos nolūkos. 
Filmu ieteicams skatīties no 16.g.v. Ieeja: 2 euro.

Kokneses 
kultūras namā

11. novembrī 
plkst. 18.00

LĀČPLĒSA dienai veltīts LĀPU GĀJIENS un piemiņas brīdis 
Kokneses pilsdrupās “IEDEGSIM SVECĪTI LATVIJAI...”

Koknesē

13. novembrī 
plkst. 19.00 Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums. VPIV zālē

14. novembrī 
plkst. 20.00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltīts pasākums.

Iršu klubā

16. novembrī 
plkst. 14.00

Latvijas Republikas proklamēšnas dienai veltīts pasākums 
“TU ESI LATVIJA !”

 Kokneses goda pilsoņu godināšana; 
 Vīru ansambļa “Dobeles zemessargi” koncerts. 

Kokneses 
kultūras namā

16. novembrī 
plkst. 21.00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar “Latvijas Šlāgeraptaujas 2014” 
uzvarētājiem - grupu “GINC UN ES”. 

Ieeja: 4 euro, pasākuma dienā 5 euro. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu 
rezervēšana kultūras namā.

Kokneses 
kultūras namā

22. novembrī 
plkst. 12.00

Rūķu skola lieliem un maziem 
“NĀC PIE RŪĶIEM SKOLOTIES….”

Pasākumā: dāvanu un kartiņu veidošanas klase; ziemassvētku 
kompozīciju veidošanas klase; piparkūku apgleznošanas klase; 

šokolādes brīnumu klase; konfekšu veidošanas klase; ziepju 
vārīšanas klase; sejiņu apgleznošana. Ierašanās Rūķu cepurēs!

Skolas maksa: 1 euro (bērniem, skolniekiem); 
2 euro (pieaugušajiem). 

Kokneses 
kultūras namā

27. novembrī 
plkst. 18.00 SENO ZIŅĢU VAKARS.

Kokneses 
kultūras namā

4. decembrī 
plkst 19.00

Izrāde “DZEJNIECE. Mirdzas Ķempes mīlestība.” 
Lomās: Raimonda Vazdika, Andris Bulis, Ģirts Šolis.

 Ieeja: 6 euro, 7 euro (iepriekšpārdošanā), izrādes dienā dārgāk.

Kokneses 
kultūras namā

5. decembrī 
plkst. 18.00

Lielās egles iedegšanas pasākums 
“DEDZI SPOŽI, DEDZI GAIŠI...” 

un labdarības tirdziņš.

Zaļā tirgus 
laukumā

6. decembrī
Mazo talantu atrastuves 

“Kokneses novada KNĪPA UN KNAUĶIS” 
noslēguma pasākums. 

Kokneses 
kultūras namā

13. decembrī 
plkst. 17.00

Pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku labdarības koncerts. 
Pēc koncerta pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku balle. 

Spēlē grupa “Ka tik ne tā”.

Kokneses 
kultūras namā

11.,18. decembrī 
plkst. 18.00 ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCAS.

Kokneses 
kultūras namā

26. decembrī 
plkst. 12.00

Ziemassvētku eglīte bērniem 
“SVĒTKI - TAS IR LABAIS!” 

kopā ar dziedošo Kraševsku ģimeni, 
Ziemassvētku vecīti un citiem.

Kokneses 
kultūras namā

27. decembrī 
plkst. 21.00

Ziemassvētku balle „Sniegpārslu virpulī” 
kopā ar grupu „Velves”.

Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz 22. decembrim. 
Ieejas biļetes cena 5 EUR. Informāciju par pasākumu saņemsiet pie kultūras 

darba organizatores I. Riekstiņas, Tel. 28377943, 65163673.

Iršu klubā

Apsveikums
....un zeltains taurenis no 
tavas plaukstas
tik ilgi projām 
neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām 
rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu 
brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta 
spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs 
varavīksne koša,
un taurenis uz tavas plaukstas-
drošs.
/M.Laukmane/

Sirsnīgi sveicieni 
JUTAI UN JURIM KARPOVIEM 

20. dzimšanas dienā!

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) 
Aizkraukles komitejas 

Kokneses novada Bebru 
pagasta SK nodaļas brīvprātīgie

Kokneses pagasta 
BAZNĪCAS KAPOS
5. oktobrī plkst. 18.00

Kokneses pagasta 
ŪSIŅU KAPOS
18. oktobrī plkst. 18.00

Kokneses pagasta 
ATRADZES KAPOS
4. oktobrī plkst. 18.00

Kokneses pagasta 
KAPLAVAS KAPOS
11. oktobrī plkst. 18.00

Bebru pagasta 
ZUTĒNU KAPOS
1. novembrī plkst. 16.00

IRŠU KAPOS
18. oktobrī plkst. 17.00

SVECĪŠU VAKARI 
KOKNESES NOVADA 
KAPOS 2014. GADĀ Likt visam gavilēt 

Var maza cilvēkbērna sirds.
/E.Zālīte/ 

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
SEPTEMBRĪ REĢISTRĒTI  3  
JAUNDZIMUŠIE: 

Haralds Patriks, Mārtiņš, 
Jēkabs Dāvis.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus un vecvecākus!

Kultūras pasākumu plāns


