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KOKNESE BEBRI IRŠI

Novada
Vēstis
KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Pateiksim paldies cilvēkiem, kuri palīdz uzplaukt Kokneses novadam!

2017. gada 12. OKTOBRĪ

Kokneses novada domes informatīvs izdevums Nr. 90 (377)

Aicinām pieteikt pretendentus
Kokneses Goda pilsoņa nosaukumam!
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 fiziska
persona vai fizisku
personu grupa, tai ir
jāiesniedz par sevi šādas
ziņas:
1. Vārds, uzvārds,
2. Pilna adrese un tālruņa numurs;
3. Ja ierosinājumu iesniedz fizisku
personu grupa, tālruņa numuru
jānorāda tikai vienai personai.
Ja ierosinājuma
iesniedzējs ir juridiska
persona, tai ir jāiesniedz
par sevi šādas ziņas:
1. Nosaukums;
2. Pilna adrese un tālruņa numurs.

Kokneses novada iedzīvotāji līdz
2017. gada 3. novembrim pulksten
14 aicināti iesniegt ierosinājumus par
Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma
pretendentiem! Ierosinājumus jāiesniedz Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1. Ierosinājumu iesniegšanas kārtību nosaka Kokneses Goda
pilsoņa nosaukuma piešķiršanas noteikumi (pieejami www.koknese.lv).
Lēmumu par Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Kokneses novadā pieņem Kokneses Goda
pilsoņa nosaukuma piešķiršanas
komisija, ievērojot pretendenta darbību un personīgos nopelnus Kokneses novada labā, atbilstoši Kokneses
Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas Nolikumam. Kokneses
Goda pilsoņa nosaukumu piešķir
ne vairāk kā pieciem pretendentiem
gada laikā par īpašiem nopelniem
Kokneses novada labā. Nopelni var
izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, sociālajā vai saimnie-

ciskajā darbībā. Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu var piešķirt ne tikai
Kokneses novada iedzīvotājiem, bet
arī citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem nopelniem
uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un
panākumiem bagāta darbība, kā arī
atsevišķi izcili darbi Kokneses novada labā.

Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu piešķir vienreiz gadā.
Komisija neizskata ierosinājumus, kuru autors ir anonīms vai lūdz
apbalvot sevi.
Jaunie Kokneses Goda pilsoņi
tiks sveikti Latvijas valsts svētku pasākumā 17. novembrī pulksten 17
Kokneses kultūras namā.

Piedalies biznesa ideju konkursā
„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”
Ir izsludināts ikgadējais biznesa
ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”. Aicinām konkursā
piedalīties ikvienu fizisku vai juridisku
personu, kurai ir biznesa ideja un kura
ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai
produktu radīšanai Kokneses, Bebru
vai Iršu pagastā.
Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji
savu biznesa ideju realizācijai saņems
naudas balvas (1.vieta – 1500 eiro,
2.vieta – 1200 eiro, 3.vieta – 700 eiro).
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
šogad ir garāks: no 2017. gada 2. oktobra līdz 2018. gada 15. janvārim.
Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši
konkursa nolikuma prasībām un jāie-

sniedz Kokneses novada domē (2.stāvs,
2.kab.), Melioratoru ielā 1, Koknesē vai
pa pastu līdz 2018. gada 15. janvārim.
3.novembrī, plkst. 13:00 Kokneses
novada domē tiks rīkota informatīva
diena par biznesa ideju konkursu, lai
interesentiem sniegtu informāciju par
pieteikuma veidlapas aizpildīšanu, kā
arī pasākumā piedalīsies finanšu institūcija ALTUM un vietējie uzņēmēji ar
labās prakses piemēriem uzņēmējdarbībā. Aicinām visus, kuri apsver iespēju
iesniegt savu ideju konkursā, apmeklēt
šo pasākumu!
Jautājumu gadījumā var vērsties
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļā (11.kab.), mob. 20499940,
T.65133636, mara.bitane@koknese.lv.

Informatīvā diena 3.novembrī par biznesa ideju konkursa pieteikumu
iesniegšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu
3.novembrī, no plkst. 13:00 līdz
15:00 Kokneses novada domes lielajā zālē būs informatīva diena saistībā
ar izsludināto biznesa ideju konkursu. Attīstības nodaļa interesentiem
sniegs informāciju par konkursa pieteikuma veidlapas aizpildīšanu. Finanšu institūcijas “ALTUM” pārstā-

ve Aivija Vītola stāstīs par ALTUM
valsts atbalstu biznesa uzsācējiem.
Savukārt vietējā uzņēmēja un amatu centra “Mazā kāpa” vadītāja Inese
Kāpiņa dalīsies ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā. Aicināti visi interesenti
– ne tikai iedzīvotāji, kuri plāno iesniegt pieteikumu biznesa ideju kon-

kursā “ESI UZŅĒMĒJS KOKNESE
NOVADĀ!”, bet arī visi, kuri vēlas gūt
pamudinājumu saimnieciskās darbības uzsākšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
šogad ir daudz garāks – no 2017.gada
2.oktobra līdz 2018.gada 15.janvārim.
Konkursa nolikums pieejams

KOKNESES NOVADA IEDZĪVOTĀJI TIEK AICINĀTI UZ TIKŠANOS AR KOKNESES NOVADA
DOMES VADĪBU, SPECIĀLISTIEM UN PAGASTA PĀRVALŽU DARBINIEKIEM:
12. oktobrī plkst. 17:30 Kokneses novada domes zālē;
19. oktobrī plkst. 14:00 Iršu pagasta pārvaldes zālē;
19. oktobrī plkst. 16:00 Bebru pagasta pārvaldes ēkā „Papardes” 3.stāva zālē.
Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar pašvaldības darba aktualitātēm,
kā arī varēs uzdot sev interesējošus jautājumus.
Papildus informācija: Kokneses novada domes Attīstības nodaļa T.65133636,
Bebru pagasta pārvalde T.65164275, Iršu pagasta pārvalde T.65163538

„Kokneses Novada Vēstis” oktobra
numurā un novada mājaslapā www.
koknese.lv (sadaļā “Uzņēmējdarbība”).
Vairāk informācijas: Kokneses
novada domes Attīstības nodaļā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, T.65133636,
mara.bitane@koknese.lv.

Kokneses Novada Vēstis sveiciens oktobrī, kad rudens ar savu
mākslinieka otu dāvā mums visskaistākās gleznas Daugavas un
Pērses krastos!
Lai arī šis rudens nav bijis labvēlīgs lauksaimniekiem un arī Kokneses novads ir to daudzo Latvijas
novadu vidū, kas lūdzis Zemkopības ministrijai izsludināt ārkārtas
situāciju plūdu postošo seku novēršanai, ko izraisīja spēcīgās lietavas
augustā un septembrī, ir laiks, kad
piepildās rudens ražas pūrs. Par
pašvaldības piepildīto ražas pūru
stāstām mūsu izdevuma lappusēs.
Tradicionāli oktobra mēnesī
aicinām novadniekus izteikt ierosinājumus par Kokneses Goda
pilsoņa nosaukuma pretendentiem
– cilvēkiem, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbošanos sabiedrības labā
palīdz uzplaukt Kokneses novadam. Par tādiem cilvēkiem stāstām
arī šajā numurā. Liepājnieks Andris
Kristons, Bebru pamatskolas absolvents, savai bērnības skolai un
tēlnieka Voldemāra Jākobsona muzejam aizvadītajā mēnesī ziedojis
3000 eiro, lai arī nākotnē turpinātos
pēc viņa ierosmes aizsāktais skolēnu jaunrades konkurss. Savukārt
jaunā māksliniece Elīna Māliņa,
piedaloties mākslas plenērā Kokneses sadraudzības pilsētā Vitingenā,
par Koknesi vēstījusi krāsu valodā.
Atliek tikai pavērties apkārt,
un ieraudzīt, cik bagāti un radoši
esam! Sagaidot Miķeļdienu, novada
izglītības iestādēs noritējuši rudens
svētku pasākumi un Miķeļdienas
tirdziņi, par kuru norisi var izlasīt
pašvaldības mājaslapā. Arvien lielāku atsaucību iegūst projekts „Koknese – veselīgākā vieta visiem”, kas
apliecina, ka dzīvot veselīgi un aktīvi ir vislabākā dzīvesprieka recepte!
Bet oktobris ir arī Zemliku jeb
Veļu mēnesis, kad kapsētās svecīšu
vakaros, iededzot sveču liesmiņas,
pieminam savus mīļos aizgājējus.
Un varbūt tieši garie rudens vakari ir brīdis, kad uzrunājot savējos,
rakstīt savus dzimtas stāstus, lai
ciešā pavedienā sasaistītu paaudzes
un apzinātos savu vietu bezgalīgajā
laika tecējumā.
Sarmīte Rode

Izgriez šo kuponu un iegūsti 1 eiro atlaidi cirka izrādei
Kokneses kultūras namā 23. novembrī pulksten 18.
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2017. gada 27. septembrī Kokneses
novada dome NOLĒMA:

Amata vienības nosaukums

Slodze

1 Mikroautobusa 1
vadītājs
2 Apkopēja
1

Piezīmes

Vecbebru
tehnikuma
kompleksā

12. Lai nodrošinātu ugunsdrošības prasības atbilstoši Ugunsdrošības
noteikumiem Nr.238 un novērstu
Valsts ugunsdrošības un glābšanas
dienesta 21.03.2017 pārbaudes aktā
Nr. 22/11.2–3.1/11 konstatētos trūkumus Pērses sākumskolā, no pašvaldības budžeta iedalīt 1000,00 euro
(vienu tūkstoti euro).
13. Ar 2017. gada 9. novembri
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar
Kokneses novada pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs” direktori Dainu Liepiņu saskaņā ar DL 114.
pantu – Darbinieka un darba devēja
vienošanās.
14. Apstiprināt pretendentu atlases konkursa nolikumu uz Kokneses
novada pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs” direktora amatu (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
15.1. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali novada vispārizglītojošajām
skolām un pirmsskolas izglītības ies-

1.pielikums lēmumam Nr.9.4 (protokols Nr.12)
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kokneses
novada Bebru pagasta pārvaldē

No samaksas tiek atbrīvota novada dome, novada domes iestādes un struktūrvienības, novada pašdarbības kolektīvi par 2.un 3.punktā minētajiem
pakalpojumiem.

mu saglabāšanu līdzšinējā apjomā un
kārtībā.
18.1. Iznomāt Kokneses novada
domei piederošo neapdzīvojamo ēku
– Vecbebru tehnikuma kompleksa
Sporta angāru ( turpmāk tekstā –Objekts) ar platību 485,5 m2 un kadastra apzīmējumu 3246 006 0110 005,
ar adresi “ Sporta angārs”, Vecbebri,
Bebru pagasts, Kokneses novads, uz
10 (desmit) gadiem.
18.2. Noteikt Objekta nomas cenu
un Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
19.1. Iznomāt Kokneses novada
domei piederošo neapdzīvojamo ēku
– Vecbebru tehnikuma kompleksa
Mehanizācijas angāra daļu (turpmāk
tekstā –Objekts) ar platību 509,60 m2
un kadastra apzīmējumu 3246 006
0110 004, ar adresi “Mehanizācijas angārs”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads uz 5(pieciem) gadiem.
19.2. Noteikt Objekta nomas cenu
un Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
20. No pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu 200,00 euro (divi
simti euro) apmērā Kokneses Sporta
centra spiningošanas komandai, lai
piedalītos Baltijas kausa sacensībās
spiningošanā no laivām.
21.1. Atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Starpintitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu jautājumos Anitu Gavari.
21.2. Apstiprināt Starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes
lietu jautājumos sastāvā jaunu locekli
– Bebru pamatskolas direktori Lidiju
Degtjarevu.

tādēm, valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām 2017.gada septembra decembra mēnešiem (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
15.2. Apstiprināt mērķdotācijas sadali novada interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2017.gada septembra – decembra mēnešiem (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
15.3. Apstiprināt mērķdotācijas
sadali Kokneses internātskolas–attīstības centra internātskolu programmu
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un uzturēšanas izdevumiem 2017.gada septembra – decembra mēnešiem (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
15.4. Atbalstīt naudas līdzekļu

Nākošā Kokneses novada domes sēde notiks 2017.gada 25.oktobrī
plkst.14.00 novada domē, Melioratoru
ielā Nr.1, Kokneses pagastā un tajā tiks
izskatīti šādi pamatjautājumi:
1) Par ģimenes atbalsta centra
“Dzeguzīte” darbu
2) Par Sociālā dienesta un Ģimenes
atbalsta dienas centra darbu
3) Par bāriņtiesas darbu
4) Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu trīs ceturkšņos
5) Par ziemas dienestu un pašvaldības ceļiem
6) Par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu
7) Par meliorācijas sistēmām
8) Par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības pakalpojumiem
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

1. Apstiprināt maksu par Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes
autotransporta izmantošanu:
Nr.p.k.

Izcenojums
Mēr- (par vienību)
Apraksts
vienībez PVN
ba
EUR
0,48
1. Transportlīdzek- Braukšana km EUR/
km
ļa VW Transporter
izmantošana
Maksa stundā EUR/h
3,92
par stāvēšanu
0,63
2. Transportlīdzek- Braukšana km EUR/
km
ļa Mersesedes
Benz izmanto- Maksa stundā EUR/h
3,92
šana
par stāvēšanu
Maksas pakalpojuma veids

Maksa
kopā
(ar PVN)
EUR
EUR
0,10
0,58

PVN
21%

0,82

4,74

0,13

0,76

0,82

4,74

Pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbinieki, izmantojot autotransportu (kāzas, bēres, ekskursijas u.c), sedz tikai maksu par patērēto degvielu.
Autotransporta izmantošanai Kokneses novada skolēnu ekskursijām, pensionāriem un politiski represētām personām piemērojama maksas atlaide 50%.

2.pielikums lēmumam Nr.9.4 (protokols Nr.12)
1. Apstiprināt maksu par Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru tehnikuma kompleksa izmantošanu saskaņā ar iepriekš noteiktajiem izcenojumiem
(17.12.2014. Kokneses novada dome lēmums Nr. 3.9, protokols Nr.16):
Izcenojums
Maksas pakalpojuma Mērvie- (par vienību) bez PVN
veids
nība
EUR
1. Dienesta viesnīcas
EUR/
4,70
izmantošana
dienn.
2. Aktu zāles
EUR/h
14,11
izmantošana
EUR/h
5,88
3. Atskaņošanas
aparatūras
izmantošana
Nr.p.k.

Darba likuma 101.panta pirmās daļas
9.punktu.
7.1. Izsludināt konkursu uz vakanto izglītības darba speciālista amatu Kokneses novada domē.
7.2. Apstiprināt pretendentu atlases konkursa nolikumu uz Kokneses
novada domes izglītības darba speciālista amatu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
8. Pagarinātās dienas grupas skolotājiem Kokneses novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs darba samaksu veikt atbilstoši 25.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 436
„Grozījumi Ministru kabineta 2016.
gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””.
9. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Kokneses novada
Bebru pagasta pārvaldē saskaņā ar
1.un 2.pielikumu.
10. Komandēt Kokneses novada
domes priekšsēdētaju Daini Vingri uz
konferenci “Celtspēja“, kas norisināsies 2017.gada 20.oktobrī, Liepājā.
No pašvaldības budžeta apmaksāt
viesnīcas izdevumus.
11. Apstiprināt šādas amata vietas
Bebru pagasta pārvaldē:
Nr. p.k.

1.1. Pieņemt zināšanai SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi valdes
locekļa Aigara Zīmeļa sagatavoto informāciju par gatavību apkures sezonai.
1.2. Pieņemt zināšanai Bebru pagasta pārvaldes informāciju par gatavību apkures sezonai.
1.3. Pieņemt zināšanai Iršu pagasta pārvaldes informāciju par gatavību
apkures sezonai.
2. Pieņemt zināšanai Kokneses
novada domes izglītības darba speciālistes Laumas Āres sagatavoto informāciju par izglītības darbu novadā.
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas darbu (informācija pašvaldības
mājas lapā www.koknese.lv).
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju par Bebru pamatskolas darbu
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
3.3. Pieņemt zināšanai informāciju par Pērses sākumskolas darbu
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
3.4. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses internātpamatskolas–
attīstības centra darbu (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).
3.5. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses Mūzikas skolas darbu
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
3.6. Pieņemt zināšanai informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes
“Gundega” darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
3.7. Pieņemt zināšanai informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes
“Bitīte” darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
4.1. Apstiprināt Kokneses Mūzikas skolas nolikumu (nolikums pievienots pielikumā).
4.2. Nolikums stājas spēkā ar
2017.gada 2.oktobri.
5.1. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES
NOVADĀ!” nolikumu (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).
5.2. Konkursa īstenošanai 2017.
gadā pašvaldības budžetā paredzētais
finansējums ir EUR 5000,00 (pieci
tūkstoši euro 0 centi).
6. Ar 2017.gada 29.septembri
lauzt darba līgumu un izbeigt darba
tiesiskās attiecības ar Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas direktoru Jāni Bakmani saskaņā ar Latvijas Republikas

PVN
21%

Maksa kopā
(ar PVN)

EUR
0,99

EUR
5,69

2,96

17,07

1,23

7,11

piešķiršanu no pašvaldības budžeta mācību procesa nodrošināšanai
Kokneses novada izglītības iestādēs
(informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
16.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.
10/2017 “Par grozījumiem Kokneses
novada domes 25.01.2017. saistošajos
noteikumos Nr.1” Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2017.gadam” (informācija pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv).
17.1. Pieņemt zināšanai informāciju par paredzamo Iršu pasta nodaļas darba reorganizāciju, sākot ar
20.10.2017.
17.2. Nosūtīt vēstuli Satiksmes
ministrijai, VAS „Latvijas Pasts”, Ministru kabinetam, Latvijas Pašvaldību savienībai par Iršu pasta nodaļas
darba režīma un sniegto pakalpoju-

ApstiprinātS ar Kokneses novada domes
2017.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.12)

Biznesa ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!” KONKURSA NOLIKUMS
I.Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā
Kokneses novada dome (turpmāk –
Pašvaldība) organizē biznesa ideju konkursu „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES
NOVADĀ!” (turpmāk – Konkurss).
2. Konkursa nolikumu apstiprina
Kokneses novada domes sēdē.
3. Konkursa īstenošanai 2017.gadā
ir piešķirts finansējums 5000,00 EUR
(pieci tūkstoši euro 0 centi) apmērā
no Kokneses novada domes budžeta
līdzekļiem.
4. Konkursa mērķis ir sniegt Paš-

valdības atbalstu fizisku un juridisku
personu biznesa ideju realizācijai, sekmēt saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kokneses, Bebru un Iršu pagastos un motivēt realizēt savas biznesa
idejas jaunu produktu vai pakalpojumu
radīšanai.
5. Biznesa ideju pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības naudas
balvu piešķiršanu pieņem ar novada
domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprinātās konkursa vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājs. Pārējo komisijas locekļu
vērtējumam ir ieteikuma raksturs. Ko-

misiju veido pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un uzņēmējdarbības eksperti.
6. Konkurss norit divās kārtās:
6.1. 1.kārtā konkursa dalībnieki
iesniedz pieteikumus līdz norādītajam
termiņam;
6.2. 2.kārtā konkursa dalībnieki,
kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiek aicināti prezentēt
savu biznesa ideju konkursa vērtēšanas
komisijai.
7. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji (ja vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs nelemj citādi) saņem naudas

balvas savu biznesa ideju realizēšanai.
8. Pieteikuma iesniegšanas termiņš
– no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.
gada 15.janvārim plkst. 18:00. Pieteikuma iesniegšanas vieta – Kokneses
novada dome (2.stāvs, 2.kab. pie domes
sekretāres Dzintras Krišānes), Melioratoru ielā 1, Koknesē. Jautājumu gadījumā konkursa dalībnieki var vērsties
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļā, mob. 20499940, T.65133636,
mara.bitane@koknese.lv
9. Pašvaldība paziņojumu par
konkursa uzsākšanu un konkursa no-

likumu ievieto pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv un publicē vietējās
avīzes “Kokneses Novada Vēstis” oktobra numurā.
10. Kokneses novada dome 2017.
gada 3.novembrī plkst.13:00, Melioratoru ielā 1, Koknesē, rīko informatīvo
dienu, kuras mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus un potenciālos biznesa ideju
konkursa pieteikuma iesniedzējus ar
pieteikuma veidlapas aizpildīšanas prasībām un ar citu uzņēmēju piemēriem
iedrošināt uzsākt saimniecisko darbību
Kokneses novadā.
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II.Pretendentam noteiktās
prasības
11. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona (ne jaunāka par
18 gadiem) vai juridiska persona, kurai
ir biznesa ideja un kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai
Kokneses, Bebru vai Iršu pagastā.
12. Viens konkursa dalībnieks
drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pieteikumu.
13. Konkursā netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota
kādā no nozarēm, kas Konkursā netiek
atbalstītas:
13.1. darbaspēka meklēšana un
nodrošināšana ar personālu;
13.2. operācijas ar nekustamo īpašumu;
13.3. azartspēles un derības;
13.4. ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība;
13.5. tabakas ražošana un tirdzniecība;
13.6. alus un alkoholisko dzērienu
ražošana un tirdzniecība.

III. Pieteikumu
iesniegšana
14. Konkursa pieteikumam ir šādas
sastāvdaļas:
14.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. Pielikums);
14.2. aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas
(nolikuma 2.pielikums);
14.3. naudas plūsma 1 gadam
(3.pielikums);
14.4. pretendenta CV;
14.5. citi dokumenti pēc Konkursa
dalībnieka ieskatiem.
15. Konkursa pieteikuma veidlapa
(1.pielikums), biznesa idejas apraksta
veidlapa (2.pielikums) un 3.pielikums
jāsagatavo datorrakstā, latviešu valodā
(fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12).
16. Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:
16.1. konkursa pieteikumu ievieto
aizlīmētā aploksnē ar norādi „Biznesa ideju konkursam” un personīgi iesniedz Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē (2.stāvs, 2.kabinets, pieteikumus pieņem domes sekretāre Dzintra Krišāne). Uz aploksnes
jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds,
uzvārds un kontaktadrese; konkursa
pieteikums iesniedzams līdz norādītajam termiņam – 2018.gada 15.janvārim plkst. 18:00.
16.2. konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses nov., LV–5113, ar norādi
“Biznesa ideju konkursam”. Tiks izvērtēti tikai tie pieteikumi, kuri Kokneses
novada domē tiks saņemti līdz 8.punktā norādītajam datumam ieskaitot.
16.3. vienlaikus ar konkursa pieteikuma iesniegšanu papīra formā, pieteikums jāiesniedz arī elektroniski uz
epastu mara.bitane@koknese.lv (visi
pieteikuma dokumenti MS Word, MS
Excel, PDF vai JPEG formātā).
17. Projekta pieteikums (projekta
pieteikuma veidlapa un visi pielikumi)
papīra veidā ir jāiesniedz vienā oriģināleksemplārā, cauršūtā vai saskavotā
veidā.

IV. Konkursa pieteikumu
vērtēšana un rezultātu
paziņošana
18. Lēmums par konkursa uzvarētājiem tiek pieņemts piecpadsmit darba dienu laikā no konkursa pieteikuma
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iesniegšanas beigu termiņa.
19. Vērtēšanas komisijas locekļi
paraksta Objektivitātes un informācijas
neizpaušanas apliecinājumu.
20. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtiem pieteikumiem,
nosaka laiku, kad konkursa dalībnieki klātienē sniegs savas biznesa idejas
prezentāciju un atbildes uz konkursa
komisijas uzdotajiem jautājumiem.
Par biznesa ideju prezentēšanas laiku
katram konkursa dalībniekam tiek paziņots individuāli.
21. Pieteikumus vērtē katrs komisijas loceklis atsevišķi, katrai biznesa idejai piešķirot punktus pēc
nolikuma 25. Punktā norādītajiem
vērtēšanas kritērijiem. Komisijas lēmumam ir ieteikuma raksturs. Par
konkursa uzvarētāju kļūst tas, kurš,
saskaitot visu vērtēšanas komisijas
locekļu punktus, ir ieguvis vislielāko
punktu skaitu, attiecīgi sadalot arī
nākamās vietas.
22. Ja divi vai vairāk konkursa
dalībnieki, kuri pretendē uz kādu no
pirmajām trim vietām, saņem vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju
lemj konkursa vērtēšanas komisija
balsojot klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsošanā radies vienāds
vērtēšanas komisijas locekļu balsu
sadalījums, izšķirošās balss tiesības
ir komisijas priekšsēdētājam. Komisijas locekļu lēmumu apstiprina
Komisijas priekšsēdētājs vienpersoniski.
23. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā
pieci komisijas locekļi.
24. Konkursa vērtēšanas komisijas
lēmums par konkursa rezultātiem tiek:
24.1. publicēts pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv un vietējā avīzē
“Kokneses Novada Vēstis”;
24.2. rakstiski paziņots visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz
konkursa pieteikumā norādīto kontaktadresi.

V. Vērtēšanas kritēriji
25. Iesniegtos pieteikumus vērtē
pēc šādiem kritērijiem:

sa dalībniekiem tiek piedāvātas pašvaldības apmaksātas uzņēmējdarbības
konsultācijas pie uzņēmējdarbības specialist.

VII. Naudas balvu
piešķiršanas kārtība
31. Pašvaldība slēdz Līgumu ar
konkursa uzvarētājiem (turpmāk– Līgums) par piešķirtās naudas balvas izlietošanas kārtību.
32. Piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pašvaldība uz konkursa uzvarētāja norādīto bankas norēķinu kontu pārskaita pusi no piešķirtās
naudas balvas apjoma.
33. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums izlietot 31.punktā minēto pusi
no piešķirtās naudas balvas apjoma savas biznesa idejas īstenošanas uzsākšanai trīs mēnešu laikā no pārskaitījuma
saņemšanas dienas. 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc puses no piešķirtās
naudas balvas apjoma izlietošanas konkursa uzvarētājs iesniedz Pašvaldībā
izdevumus apliecinošus dokumentus
(rēķinus, čekus utml.) un atskaiti par
ieskaitītās naudas balvas izlietojumu
(atskaites forma – Līguma pielikumā).
34. Pēc izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas
Pašvaldība piecu darba dienu laikā
izmaksā uzvarētājam otru pusi no piešķirtās naudas balvas.
35. Ja Konkursa uzvarētājam nav
iespēju sākotnēji izmantot tikai pusi
no piešķirtās naudas balvas apjoma,
bet ir pamatota nepieciešamība izlietot uzreiz visu piešķirto summu, piemēram, viena paredzētā pamatlīdzekļa iegādei, uzvarētājs iesniedz Pašvaldībai avansa rēķinu, uz kā pamata
Pašvaldība veic piešķirtās naudas
balvas izmaksu uzvarētājam pilnā apmērā. Konkursa uzvarētājs pēc naudas
balvas izlietošanas iesniedz Pašvaldībā
attaisnojošos dokumentus (pavadzīmju, čeku, maksājumu uzdevumu kopijas) un atskaiti par ieskaitītās naudas
balvas izlietojumu (atskaites forma –
Līguma pielikumā).
36. Viena gada laikā pēc naudas
balvas piešķiršanas Pašvaldība intervē

Vērtēšanas kritēriji
25.1. Uzņēmējdarbības mērķa izklāsts
25.2. Esošās situācijas apraksts
25.3. Produkta vai pakalpojuma apraksts
25.4. Nepieciešamo resursu apraksts
25.5. Noieta tirgus analīze
25.6. Plānotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū, mārketinga
aktivitāšu izklāsts
25.7. Uzņēmējdarbības risku novērtējums
25.8. Biznesa idejas oriģinalitāte, jauninājums
25.9.Konkursa dalībnieks nav bijis un uz pieteikuma iesniegšanas
nav uzņēmuma īpašnieks vai līdzīpašnieks
25.10. Biznesa idejas dzīvotspēja, ilgtspēja
25.11 Biznesa idejas aizstāvēšana un pamatojums, naudas plūsmas aprēķins
Kopā

VI. Konkursa balvu
fonds un uzvarētāju
apbalvošanas kārtība
27. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirtas šādas naudas
balvas:
a) 1. vieta –1500 eiro
b) 2. vieta –1000 eiro
c) 3. vieta –700 eiro
28. No naudas balvas jau ir ieturēts
Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis.
29. Komisijai ir tiesības palielināt
vai samazināt naudas balvas apjomu
starp vietām un noteikt papildus uzvarētājus atkarībā no iesniegto biznesa
ideju vērtēšanas rezultātiem.
30. Komisija lemj, kuriem konkur-

Maksimālais punktu
skaits
5
10
10
10
10
10
10
5
15
10
20
115

Konkursa dalībniekus, kuri saņēmuši
naudas balvas, un sagatavo publikāciju
par Konkursa dalībnieka izveidoto uzņēmumu, kuru ievieto novada mājaslapā www.koknese.lv un novada avīzē
“Kokneses Novada Vēstis”.
37. Pašvaldībai ir tiesības atprasīt
piešķirto finansējumu, ja konkursa
uzvarētājs viena gada laikā nav uzsācis uzņēmējdarbību un biznesa idejas
īstenošanu un nav izpildījis Līgumā
noteiktās prasības saistībā ar piešķirtās
naudas balvas izlietojumu.
Pieteikuma veidlapa, pieteikuma
veidlapas Naudas plūsma un Līguma
paraugs pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv

APSTIPRINĀTI ar Kokneses novada domes 2017.gada 30.augusta
sēdes lēmumu Nr.5.6 (protokols Nr.10)

Kokneses novada domes 2017.gada 30.augusta
saistošie noteikumi Nr.9/2017
„Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada
30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15
„Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras
„Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Publisko aģentūru likuma
17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:
1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
“9. PELDBASEINS
9.1. Apmeklējuma
reizes

Pieauguša- Pārējiem *
jiem maksa maksa euro
euro par
par vienu
vienu reizi, reizi, t.sk.
t.sk. PVN
PVN

9.1.1.Viena reize baseina
apmeklējums 1h 15 min
9.1.2. Viena reize baseina +SPA
zonas apmeklējums 1h 30 min
9.1.3. Viena reize baseina
+ SPA zonas apmeklējums 2h 15
min
9.1.4.Mēneša
abonements – četras reizes
9.1.5.Mēneša
abonements – sešas reizes
9.1.6. Mēneša
abonements – astoņas reizes
9.1.7. Abonements
uz sešiem mēnešiem
9.1.8. Abonements uz
deviņiem mēnešiem
9.1.9. Abonements
uz divpadsmit mēnešiem
9.1.10 Celiņa noma 1h
(līdz 10 cilvēkiem)
9.1.11. Celiņa noma 1h
(līdz 10 cilvēkiem) + SPA zona
9.1.12. Peldbaseina
noma 1h (līdz 40 cilvēkiem)
9.1.13. Peldbaseina
noma 1h (līdz 40 cilvēkiem) +
SPA zona
9.1.14. Mazā baseina
noma 1h (līdz 15 cilvēkiem)
9.1.15. Mazā baseina
noma 1h (līdz 15 cilvēkiem) +
SPA zona
9.1.16. Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 vai 2 bērni) baseina
un SPA zonas apmeklēšanai 1h
30 min
9.1.17. Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 vai 2 bērni) baseina
un SPA zonas apmeklēšanai 2h
15 min
9.1.18. Peldēt apmācības
grupas dalībniekiem
9.2. Baseina apmeklējuma atlaide
darba dienās no plkst. 1600 līdz plkst.
1800 – 25%;
9.3. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 10–20 cilvēki
– 20%;
9.4. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 21–40 cilvēki
– 25%;
9.5. Kopējais baseina apmeklējuma laiks 1 stunda 15 minūtes kopā ar
ģērbšanos;
9.6. Viena mēneša abonementos
ietilpst tikai baseina apmeklējums;
9.7. Par katrām baseina apmeklējuma pārtērētajām 15 minūtēm tiek
piemērota papildus maksa 2 euro no
apmeklētāja.
9.8. SPA zonā ietilpst sauna, tvaika pirts, džakuzi un mazais baseins ar

5.00

2,50

7.50

5,00

9.00

6.00

18.80

9.40

25.20

12.60

30.00

15.00

160.00
215.00
265.00

Piezīmes

Abonementa
uzrādītājam
Abonementa
uzrādītājam
Abonementa
uzrādītājam
Abonementa
pircējam
Abonementa
pircējam
Abonementa
pircējam

20.00
40.00
70.00
120.00
25.00
50.00

15.00

18.00

1.40
strūklaku un zemūdens masāžu.”
2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Sporta infrastruktūras
noma treniņnometnēm:
13.1. stadiona un sporta halles
noma 2.20 euro. t.sk. PVN no dalībnieka par vienu diennakti;
13.2. peldbaseina noma 1.80
euro, t.sk. PVN no dalībnieka par
vienu baseina apmeklējumu (1
stunda);
13.3. Ja nometnes dalībnieku
kopskaits sasniedz 50 un vairāk,
tad sporta infrastruktūras nomai
un naktsmītņu nomai tiek piemērota 10% atlaide.”
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) 05.09.2017.
D.Vingris
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Kokneses Tūrisma
Kokneses novada kultūras kolektīvi
centram jauna mājaslapa piedalās Rokišķu pilsētas festivālā
Atraktīvie deju kolektīva „Kāpēc” jaunieši
žilbināja ar savu dejot prieku!

Viena no koknesiešu lielākajām
vērtībām ir novada kultūrvēsturiskais mantojums, ainavas un vietējo
produktu loki, kas tiek mērķtiecīgi
saglabāti un saudzēti nākamajām
paaudzēm. Mūsdienās aizvien mazāk cilvēku spēj atrast informāciju
un normāli funkcionēt bez globālā
tīmekļa un tā instrumentiem. Pareizi
izstrādāta virtuālā reklāma vispirms
nozīmē atpazīstamību, vienkāršāku
informācijas pārskatīšanu un reģiona
izzināšanu, ne tikai tūristiem, bet arī
vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Lai veicinātu tūristu piesaisti,
informētu par atpūtas iespējām un
saglabātu vērtīgo informāciju vienkopus, Hanzas projekta ietvaros esam
izveidojuši jaunu tūrisma informācijas mājaslapu – www.visitkoknese.lv
Mājaslapā ir pieejama aktuāla
informācija par tuvākajiem pasākumiem, kultūrvēsturiskiem objektiem,
vietējiem ražotājiem, aktīvo atpūtu,
ēdināšanu, naktsmītņu iespējām, gidu
pakalpojumiem un iecienītākajām apskates vietām.

Izveidojot mājaslapu, esam parūpējušies par to, lai katram lapas apmeklētājam būtu pieejama jaunākā
produktu un pakalpojumu informācija četrās valodās – latviešu, angļu,
vācu un krievu.
Mājaslapa kalpos kā virtuāls ieskats un informācijas materiāls ekskursijām tūristiem, kā informācijas
avots vietējiem iedzīvotājiem un kā
vienkāršs ieskats tam, ko mūsu attīstībai dod vietējie ražotāji un uzņēmēji.
Mājaslapas tehnisko specifikāciju
izstrādāja SIA “Kebbe IT Latvija”. Mājaslapas izveidi veica SIA “Softikom”
saskaņā ar Kokneses novada domes
veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem. Fotogrāfijas mājaslapai veidoja
Ainārs Briedis.
Kokneses tūrisma centra mājaslapa www.visitkoknese.lv izstrādāta
pārrobežu projekta Nr.CB110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai
(HANSA)” ietvaros.
Par Centrālbaltijas jūras reģiona
programmu: www.centralbaltic.eu
Informācija par projektu: https://
www.facebook.com/ExploreHANSA

Kapela „Aizezeres muzikanti” ar latviskām melodijām aicināja festivāla
dalībniekus uz dančiem!

Šogad, sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas, ir uzsākts jauns Latvijas – Lietuvas programmas 2014–2020 finansēts projekts
Nr.LLI–211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”
(AttractiveFORyou). Viena no projekta aktivitātēm ir piedalīšanās visu
projekta partneru lielākajos kultūras
pasākumos, lai popularizētu partneru
pilsētas un vecinātu tūrisma attīstību,
kā arī sadarbību starp projektā iesaistītajām Lietuvas un Latvijas pašvaldībām, sekmētu vietējā tradicionālā
kultūras mantojuma izplatīšanu, informētu sabiedrību par projektu un tā
ietvaros īstenotajām aktivitātēm.
23.septembrī Rokišķos notika

ikgadējais tradicionālais pilsētas festivāls, kurā Kokneses novadu pārstāvēja jauniešu deju kolektīvs “Kāpēc”
Laimas Antonevičas vadībā, kapela
“Aizezeres muzikanti” ar vadītāju Inesi
Skuju un Kokneses tūrisma centrs.
Četru tautas deju garumā jauniešu
kolektīvs priecēja Rokišķu iedzīvotājus, savukārt „Aizezeres muzikantu”
izpildītās dziesmas lika celties kājās un
dejot ne vienam vien festivāla apmeklētājam.
Organizatori bija parūpējušies
arī par pilsētas iepazīšanas ekskursiju
festivāla dalībniekiem. Gida pavadībā
Kokneses novada pārstāvji iepazinās
ar Rokišķu muižas vēsturi un reģionālā muzeja ekspozīciju, kas atrodas
kādreizējās muižas teritorijā: 16 au-

tentiskās ēkās, vairāk nekā 28 ha plašā
parkā ar daudziem dīķiem. Koknesieši
apskatīja arī Rokišķu pilsētas centrā
esošo Rokišķu Sv.Mateja ev. baznīcas
ansambli, kas ir viens no oriģinālākajiem un iespaidīgākajiem neogotikas
pieminekļiem Lietuvā, kā arī uzzināja
dažādas pilsētas leģendas un stāstus.
Pateicamies atraktīvajam jauniešu deju kolektīvam “Kāpēc”, kapelai
“Aizezeres muzikanti” un pašvaldības
aģentūrai “Kokneses Tūrisma centrs”
par atsaucību un piedalīšanos projekta
pasākumā.
Projekta vadošais partneris ir
Kokneses novada dome, partneri –
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu
tūrisma un tradicionālās amatniecības
informācijas un koordinācijas centrs
un Pluņģes rajona pašvaldība.
Projekta īstenošanas ilgums ir
no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada
31.decembrim.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par publikācijas saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja
Māra Bitāne, Kokneses novada
domes Attīstības nodaļa
Foto: Ingus Pugačovs, Māra Bitāne

Mākslas plenērā Vitingenā arī māksliniece no Kokneses
Jau vairāk kā 20 gadus Koknesi vieno
sirsnīga draudzība ar sadraudzības pilsētu
Vācijā Vitingenu. Šajos sadraudzības
gados mākslinieki no Kokneses vairākkārt
piedalījušies Vitingenas kultūras biedrības
organizētajās starptautiskajās mākslas
izstādēs un plenēros. Šovasar, no 21. jūlija
līdz 30. jūlijam, starptautiskā mākslas
plenērā Vitingenas ciemā Lībenā satikās
mākslinieki no daudzām pasaules valstīm,
viņu vidū arī koknesiete Elīna Māliņa.
Sarmīte Rode
Foto no Elīnas Māliņas personiskā arhīva
„Joprojām dzīvoju vasaras spilgtākā notikuma noskaņās,” teic Elīna,
kuru saucam par savējo – koknesieti,
lai arī tagad studijas un darbs aizsaucis uz Rīgu. Te, dzimtajā vietā, iedegusies pirmā radīt prieka dzirksts,
par ko jāpateicas gan Elīnas vecākiem, kuri apzināti meitu virzījuši uz
mākslas pusi, gan skolotājam Aldim
Dobenbergam, jo skolas gadi Koknesē pagājuši darbojoties viņa vadītajā
mākslas studijā.
Pēc vidusskolas absolvēšanas Kokneses meitene devusies uz Rīgu ar vēlmi studēt Latvijas Mākslas akadēmijā,
bet sanācis tā, ka vispirms Latvijas

Universitātē ieguvusi vizuālās
mākslas skolotājas diplomu,
bet pēc tam sekojis spraigais
studiju laiks Latvijas Mākslas
akadēmijā, kad bijusi izdevība pabūt restaurācijas prakses ietvaros piecus mēnešus
Horvātijā un astoņus – Maltā.
Pašreiz Elīna LMA otro gadu
turpina studijas maģistratūrā
mākslas zinātnes nodaļā, restaurācijas apakšnodaļā. Zaļenieku arodskolā viņa jaunajiem censoņiem – topošajiem
mākslas restauratora asistentiem pasniedz zīmēšanu,
gleznošanu un kompozīciju,
kā arī veic savu individuālo
darbu kā māksliniece restauratore. Savukārt brīvais
Elīna iedvesmas brīdī Lībenā.
laiks paiet pie molberta, jo tā
ir Elīnas īstā būtība, turot rokā otu un dzes gūšanu. „Tā bija vienreizēja iespēja
krāsu paleti, katru reizi no jauna pie- satikt tik daudz māksliniekus no dažādzīvot radīšanas brīnumu. Pagājušajā dām valstīm un kopā ar viņiem baudīt
gadā Koknesē, atsaucoties uz Radošās vitingeniešu viesmīlību. Plenēra tēma
mājas aicinājumu, Elīna vadīja meistar- bija ar intriģējošu un daudznozīmīgu
klases gleznošanā iesācējiem. Uzaicinā- nosaukumu: „Reducēt”. Man patīk izjumu pārstāvēt Koknesi mākslinieku pausties ar spilgtiem toņiem, pārsvarā
plenērā Vitingenā, Elīna uztvērusi gan strādāju ar eļļas krāsām, gleznoju ainakā pagodinājumu, gan kā jaunas piere- vas, cilvēku portretus, bet šoreiz ļāvos

Foto mirklis no izstādes.

izaicinājumam būt savādāka. Ar akrila
krāsām tapa 20 neliela formāta darbi,
kuros dominēja melnā krāsa – tas bija
mans redzējums par šo tēmu. Svinīgajā
izstādes atklāšanā piedalījās ļoti daudz
vietējie iedzīvotāji, viņi ir pieraduši, ka
ik pēc diviem gadiem Lībenā notiek
šis grandiozais mākslinieku plenērs
un viņiem tie ir svētki, kuros klātienē
var iepazīt dažādu mākslas žanru pārstāvju darbus. Mana izstāde bija skatāma kopā ar itāļu fotogrāfa darbiem.
Izstādes var teikt bija „izkaisītas” pa
visu Lībenas ciemu dažādās mājvietās:

šķūņos, noliktavu telpās un cituviet, kas
arī bija interesanti apmeklētājiem, jo tā
bija kā savdabīga mākslas pastaiga. Trīs
mani darbi tika izstādīti kopējā izstādē
ar citiem dalībniekiem un gadu ceļos
pa citām izstāžu zālēm, šobrīd tos var
apskatīt Vitingenā, ” stāsta jaunā māksliniece.
Ir laiks, kad rudens ļaujas krāsu
priekam. To dara arī Elīna. Vēlam viņai tikpat iespaidiem bagātu rudeni kā
vasaras dienās Vitingenā, cerot, ka arī
mēs Koknesē sagaidīsim viņas darbu
izstādi.
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Aktualitātes
Ogres Tehnikuma
izglītības
programmu
īstenošanas vietā
Vecbebros
• 9. novembrī Vecbebru
tehnikuma zālē notiks Latvijas Biškopības biedrības (LBB)
rīkotais seminārs, kurā piedalīsies biškopji no Aizkraukles,
Ogres, Madonas un Jēkabpils.
• 22. novembrī tradicionālo pasākumu „Medus brokastis” organizēs Ogres Tehnikums, aicinot piedalīties
biškopības interesentus, Bebru
pamatskolas skolēnus un novada iedzīvotājus.
• 2018. gadā tiks aktualizēta tālmācības Izglītības
programma „Lauksaimniecība”, jau gada sākumā plānots
komplektēt
lauksaimnieku
grupu, informē tālmācības koordinatore Anita Svoka.

NR. 90 377 2017. GADA 12. OKTOBRĪ

Ogres tehnikums turpina
Vecbebru biškopības tradīcijas
Ogres tehnikuma (OT) izglītības
programmu īstenošanas vietā Vecbebros 16.septembrī mācības pieaugušo
tālākizglītības programmā uzsāka 24
biškopji.
OT direktore Ilze Brante, uzrunājot
audzēkņus, sacīja: "Esmu pārliecināta,
ka mums šis kopsadarbības gads būs
ļoti jauks, jo mēs turpinām Vecbebru
tradīcijas, un mēs kopā mācīsimies."
Mācību programma ir plaša un
daudzveidīga. Audzēkņi apgūs teorētiskās un praktiskās zinības. Piemēram, bišu saimes bioloģija, biškopības
inventārs, dravošana, bišu slimības un
kaitēkļi, biškopības produktu ražošana
un pārstrāde, barības bāze, plānošana
un uzskaite dravā, uzņēmējdarbības
pamati – tas viss tiks vispusīgi izskatīts.
Mācību dravas vadītājs ir Ēriks
Mozga. Tas ir jauns amats OT štatu sarakstā. Mācību dravas vadītāja pārziņā
jau nākamajā pavasarī būs 70 bišu sai-

mes.
Anita Svoka kļuvusi par OT muzejpedagogu Vecbebru Biškopības muzejā. I.Brante plāno, ka izdosies muzeju
attīstīt tālāk, lai tas kļūtu par valsts atzītu jeb akreditētu muzeju, kuram būtu
lielākas iespējas piesaistīt finansējumu.
Šis gads lauksaimniekiem nav
viegls, jo laika apstākļi rada daudz
problēmu un, iespējams, tālākizglītībai
nav kad pievērsties. Ja nu kāds potenciālais biškopības programmas audzēknis vēlas uzsākt mācības vēl šajā gadā,
tad līdz nākamajai tikšanās reizei, kura
būs oktobrī, to vēl var izdarīt, piesakoties OT.
Atbildīga par tālmācības Izglītības programmu „Biškopība” ir Linda
Caune, Ogres Tehnikuma direktores
vietniece Izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros.
Informācija no Ogres Tehnikuma
mājaslapas

Latvijas profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu krosa un vieglatlētikas
sacensības Vecbebros

Goda apli godam noskrēja gan jaunieši, gan sacensību organizētāji.

Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris
un Ogres Tehnikuma direktore
Ilze Brante sporta sacensību
atklāšanas brīdī.

Vairāk kā 500 audzēkņi no 24 Latvijas
profesionālās izglītības iestādēm savu
sportisko garu un izturību 28. septembrī
visas dienas garumā apliecināja Kokneses novada Bebru pagastā, Vecbebru
stadionā, kur norisinājās Profesionālās
izglītības sporta kluba „AMI” un Ogres
Tehnikuma organizētās Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu krosa un
vieglatlētikas sacensības.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
„Ar jauno mācību gadu Ogres
tehnikuma profesionālās izglītības
programmu īstenošanas vieta ir
arī Vecbebros. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Kokneses novada

domi, nolēmām sacensības šoruden
rīkot teicami renovētā stadionā Vecbebros,” stāsta Ogres Tehnikuma direktore Ilze Brante.
„AMI” sporta kluba vadītāja
Irēna Bukovska ar saviem domubiedriem jau 28. reizi aicināja profesionālo skolu un tehnikumu audzēkņus piedalīties rudens krosa un
vieglatlētikas sacensībās.
Rīta pusē, kad sākās rudens krosa
skrējiens, sportistiem veiksmi vēlēja
Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Tradicionāli
„AMI” rīkotais rudens kross notika
Ogrē, Zilajos kalnos, bet šoreiz krosa dalībnieki varēja iepazīt sakopto
Vecbebru centra apkārtni un rudens zeltā rotāto Vecbebru muižas
parku. Puišiem krosa distances
garums bija 3 km, bet meitenēm 1
km. Jaunieši pēc skrējiena atzina, ka
viņiem palīdzējusi gan saulainā diena, kā radīta šādām sacensībām, gan
līdzjutēju atbalsts.
Uz sacensību svinīgu atklāšanu
sportisti, spēļu rīkotāji un atbalstītāji pulcējās pēc krosa, kad jau bija
zināmi skrējiena uzvarētāji.
Ilze Brante, Ogres Tehnikuma

direktore, sirsnīgi sveicot klātesošos,
sacīja: „Mēs visi kopā veidojam un
attīstām Latvijas profesionālo izglītību, jo tikai spēcīgi sportisti, rūdīti
treniņos, spēj arī izpildīt profesionālās kvalifikācijas prasības. Lai katrs
jūsu starts ir izaugsme jūsu turpmākajā attīstībā un karjerā!” „Priecājamies, ka šogad sacensības notiek
mūsu novadā! Paldies Ogres Tehnikumam un sporta klubam „AMI” un
visiem skolu audzēkņiem, kuriem ir
svarīgs sportisks un veselīgs dzīvesveids!” – savā uzrunā uzsvēra Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris. Savukārt Irēna Bukovska, sporta kluba „AMI” valdes
priekšsēdētāja, novēlēja: „Būt veselam un mundram ir moderni! Varat
sevi uzskatīt arī par Eiropas Olimpiskās nedēļas dalībniekiem!”
Par godu spēļu atklāšanai mastā tika uzvilkts sporta kluba „AMI”
karogs, bet skolu jaunieši pēc kopīgi
noskrietā goda apļa turpināja sacensības dažādās vieglatlētikas disciplīnās.
Cerams, ka arī turpmāk Vecbebros ar Ogres Tehnikuma ierosmi notiks tikpat vērienīgi pasākumi!

Grāmatas uz mājām
Ingrīda Grūbe, Kokneses pagasta
bibliotēkas bibliotekāre, teic: „Seniori ir mūsu bibliotēkas mugurkauls,
bet bieži viņi saka, ka ir liela lasīt

gribēšana, bet veselības problēmas
nav ļāvušas atnākt uz bibliotēku. Tādēļ piedāvāju iespēju saviem brīnišķīgajiem senioriem nepieciešamības

gadījumā sazināties ar mani telefoniski (65161719), vienoties par interesējošo lasāmvielu, vēlamo laiku un
vietu. Visu ar prieku nogādāšu!
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Andra Kristona ziedojums nākotnei

Andris Kristons un 2015. gada konkursa apbalvoto darbu autori.
Dzintras Sniedzes foto.

Andris Kristons, ārsts un komponists no
Liepājas, ir 1959. gada Bebru pamatskolas
absolvents, kuram klases audzinātājs bija
tēlnieks Voldemārs Jākobsons. Lai arī dzīves un darba ceļi aizveduši uz pilsētu vēju
krastā, Andris Kristons nav zaudējis saikni
ar savu bērnības skolu, gluži otrādi – pēc
viņa ierosmes un ar finansiālu atbalstu jau
sešus gadus par tradīciju ir kļuvis skolēnu
jaunrades konkurss, kura noslēgumā labākie darbu autori iegūst naudas balvas.
Sarmīte Rode
Konkursa ilglaicīgai nākotnei septembra mēnesī Kokneses novada domes ziedojumu kontā saņemts Andra
Kristona ziedojums 2500 eiro, bet
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajai mājai – muzejam viņa dāvinājums 500 eiro ar mērķi augstvērtīgi
saglabāt apbalvoto skolēnu darbus, kas
iekļauti muzeja krājumā. 2011. gadā
konkursa sākotnējai organizēšanai tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajai mājai – muzejam Kristona kungs
ziedoja 1300 latus.
Voldemāram Jākobsonam veltītajos jaunrades konkursos ar moto:
„Mans lepnums – Bebru pagasts” sko-

las bērni atklāj savas prasmes un talantu vizuālajā mākslā, literatūrā un citos
mākslas žanros. Konkursa noslēguma
pasākumos jaunajiem māksliniekiem
ir priecīgs satraukums sajust Andra
Kristona ciešo rokas spiedienu un saņemt godam nopelnītas balvas.
Šo sešu gadu laikā Andris Kristons
ar grupu „Helikons” vairākkārt koncertējis pasākumos Bebru pamatskolā
un „Galdiņu” muzejā, vienmēr dāsni
dāvājot savu dziesmu nošu krājumus
vietējām izglītības iestādēm un pašdarbības kolektīviem. Pavisam drīz Bebru
pamatskolas absolvents atkal mēros
ceļu uz dzimto pusi. 21. oktobrī pulksten 15 Kokneses kultūras namā jauktā kora „Alaine” un diriģentes Silvijas
Cīrules rīkotajā koncertā skanēs viņa
komponētās dziesmas ar novadnieku
dzeju. Pasākumā laipni gaidīti visi novada iedzīvotāji!
Kokneses novada dome un Bebru
pamatskola pateicas Andrim Kristonam par labo gribu palīdzēt savai skolai
un veicināt jaunajai paaudzei to radošo garu, ko savulaik saviem skolēniem
rosināja izcilais pedagogs Voldemārs
Jākobsons.

Kokneses novadam sava
tūrisma mobilā lietotne
Kokneses novadam ir izveidota
bezmaksas mobilā lietotne “KokneseHanzas pilsēta”, pateicoties pārrobežu
projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai
sadarbībai” finansējumam.
Mobilajā lietotnē jebkuram lietotājam ir pieejama Kokneses novada
tūrisma informācija par katru apskates objektu, to kontaktinformāciju un
precīzu atrašanās vietu, autobusu pieturām, informācijas punktiem, atpūtas zonām, naktsmītnēm un tirdzniecības vietām. Lietotnē iespējams iziet
arī tematiskās tūres, kas iekļauj populārākos tūrisma galamērķus Kokneses
novadā.
Viens no galvenajiem lietotnes
mērķiem ir nodrošināt lietotāju ar
informāciju arī tad, ja mobilajā telefonā internets nav pieejams izbraucot
no mājām. Informācija tiek ielādēta
pieejamajā Wi–Fi punktā un uzsākot
ceļu, ielādētie faili saglabāsies arī bez
interneta savienojuma. Lietotnē ir pieejama arī plaša karte, lai ceļotājs varētu veiksmīgi nokļūt Kokneses novadā
braucot no jebkuras citas pilsētas.
Mobilā lietotne veidota tā, lai to
viegli varētu lietot gan ārzemju, gan
vietējais tūrists, kā arī jebkurš, kuram
informācija šķiet noderīga. Ir iespējams ērti pārslēgties starp 4 valodām

– latviešu, angļu, krievu un vācu. Nākotnē paredzēts papildināt mobilo
lietotni ar igauņu valodas versiju, kā
arī jaunām tematiskajām tūrēm un
iespējamiem apskates objektiem. Lietotne pieejama bez maksas iPhone un
Android viedtālruņiem. Ja, izmantojot
mobilo lietotni, tiek konstatētas kādas
nepilnības, lūdzam par tām ziņot Kokneses tūrisma centram, T.65161296,
turisms@koknese.lv
Mobilo lietotni izveidoja igauņu
firma “Idakoidlik OÜ“ ko tās izstrādei
piesaistīja Hanzas projekta partneris –
Pērnavas pašvaldība. Teksta ievadi visās valodās veica firma SIA “Softikom”.
Hanzas projekta ietvaros lietotnes izveidotas arī citām mazajām Hanzas
pilsētām Latvijā – Cēsīm, Valmierai,
Kuldīgai, Straupei un Limbažiem, kā
arī Pērnavas, Vīlandes pašvaldībām
Igaunijā un Zviedrijas pilsētai Visbijai.
Par Hanzas projektu: Sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, no 2015. gada oktobra
līdz 2018. gada decembrim tiek ieviests projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”. Vairāk par projektu http://koknese.lv/projekts_hansa.
Kristiāna Ancelāne
Kokneses Tūrisma centra
informācijas konsultante
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Ilgu mūžu dievnamam Daugavas krastā
Paldies par
kalpošanas
gadiem Koknesē!

Draudzes sveiciens mācītājam Valdim Baltrukam par ilgajiem kalpošanas
gadiem Koknesē.

24. septembrī Kokneses evaņģēliski
luteriskā baznīcas draudze svinēja sava
dievnama 330. dzimšanas dienu. Svētku dievkalpojumā piedalījās gan tie,
kuriem ierasts svētdienas rītu iesākt ar
ceļu uz sirmo dievnamu Daugavas krastā, gan daudzi citi, kuri retāk pārkāpj
baznīcas slieksni, bet šajā dienā vēlējās
būt kopā ar savu draudzi.
Sarmīte Rode
Mārča Briškas foto

bet baznīca gadu simtos. Kā cilvēks
ar nodzīvotajiem gadiem liecina par
savu dzīvi, tā baznīca var liecināt par
savu mūžu – par gadiem, kad ļaudis
svētdienas rītus iesāka ar lūgšanu, kā
arī par laiku, kad pastāvošā iekārta
tiecās iznīdēt lielāko vērtību – cilvēka godbijību Dieva priekšā,” svētrunā
sacīja mācītājs Valdis Baltruks.

Sirsnīgi gaidīti šajā dienā bija arī
draudzes atbalstītāji un ciemiņi. Ar
Kokneses pagasta jauktā kora „Alaine” un sieviešu kora „Anima” dziesmām iesākās svētku dievkalpojums,
apliecinot, ka dziesmai piemīt tikpat
brīnumains spēks kā lūgšanai.
„Tāpat kā katram no mums, tā
arī baznīcai ir sava dzimšanas diena. Mēs tās skaitām gadu desmitos,

„Paldies par svētdienas rītiem!”
– kādas kundzes pirms vairākiem
gadiem pasacītos vārdus mācītājs
veltīja arī mums, īpaši pieminot
tos, kuri devuši nesavtīgu ieguldījumu baznīcas un draudzes dzīvē. Valda Baltruka siltie pateicības
vārdi izskanēja mūžībā aizsauktajiem: bijušajam Kokneses novada
domes priekšsēdētājam Viesturam

Lielākā bagātība – tā,
ko dodam citiem

„Daudz mācītāji ir kalpojuši Kokneses luterāņu
baznīcas draudzē, bet nepārspējams līderis jau 28 gadus
ir mācītājs Valdis Baltruks,”
draudzes vārdā sacīja Anna
„Kad Dievs zied tavā dvēselē” – šī un daudzas
Zālīte. Par pašaizliedzīgu kalcitas koru „Anima” un „Alaine” dziedātās
dziesmas saviļņoja ikvienu baznīcēnu.
pošanu draudze mācītājam
dāvināja pateicības rakstu ar
Cīrulim un Pēterim Zālītim, kurš
daudzus gadus rūpējās par baznī- foto, kas viņam vienmēr atgādinās
cas sakoptību un siltumu. „Paldies par dzīves bagātajiem gadiem Kokpar sadarbību un nekad neatteiktu nesē.
Domās ar savu draudzi svētku
palīdzību Kokneses novada domei
un priekšsēdētājam Dainim Vin- dienā bija koknesiete Aina Bluzgrim, kā arī visiem atsaucīgajiem mane, kura kopā ar atsūtīto apsveicilvēkiem, kuri ar savām čaklajām kumu dāvina arī savu ziedojumu
rokām, ziedojumiem vai radošām draudzes vajadzībām.
Lielajā baznīcas jubilejā draudzi
idejām dod savu ieguldījumu: Malatkovsku ģimenei, Kārkliņu ģime- sveica Latvijas Evaņģēliski Luterisnei, Kalausu ģimenei, Dzintaram kās Baznīcas virsvaldes pārstāve
un Ilzei Višķeriem, Bruno Cīru- Anitra Vanaga, kuras bērnība palim, Andrim Lipskim un Ritvaram gājusi Koknesē. Viņas apsveikumā
Jakubovskim. Paldies diriģentēm izskanēja personisks stāsts: „DievSilvijai Cīrulei un Leldei Kamzolei– kalpojuma laikā pamanīju lidinoGagainei, kuru vadītie kori koncer- ties melnu taurenīti, tas man atsautē mūsu dievnamā. Pateicība mūsu ca atmiņā fotogrāfiju no ģimenes
draudzes stiprajam kodolam: drau- albuma, kurā savā iesvētību dienā
dzes priekšniekam Edgaram Vei- pie Kokneses luterāņu baznīcas stāv
guram, zvaniķim Normundam Bo- jaunas meitenes baltās kleitiņas, bet
tam, ērģelniekam Raitim Kveskam, mana mamma ir tērpusies melnā, jo
sekretārei Vijai Bērziņai, kasierei viņai ir tikko nomiris tētis. Šis tauAnnai Zālītei, ikdienas darbu veicē- renītis man lika atgriezties tik senās
jiem Mārtiņam un Sanitai Zālīšiem. dienās. Es visu mūžu dzīvoju ar saLielākā bagātība ir nevis tā, ko mēs jūtu, ka mēs esam Dieva mīlestības
saņemam, bet tā, ko mēs dodam,” – un gaismas aptverti. Pateicībā, ka
jūs esiet, ka jūs kopiet savu dievsacīja mācītājs.

Novembris Likteņdārzā
Likteņdārzā mūsu tautas vēsturei ir nozīmīga loma – pagātnē
piedzīvotais un mācības no traģiskajiem 20.gadsimta notikumi saplūst
tagadnē, šī brīža Latvijā un vērš skatu uz mūsu tautas nākotni, mūsu nākamajām paaudzēm.
Novembrī oficiāli sāksies gads
līdz Latvijas simtajai dzimšanas
dienai nākamā gada 18.novembrī.
Latvijas mēnesī ieplānoti divi notikumi – Lāčplēša dienas svinīgais
pasākums un tradicionālā saulrieta
sagaidīšana 18.novembrī, kad notiks 18 ugunskuru iedegšana “Sasildi
Latviju” ietvaros.
11.novembrī, Lāčplēša dienā,
Kokneses novada skolēni, iedzīvotāji
un ikviens Likteņdārza apmeklētājs
tiek aicināti atcerēties Latvijas valsts
vēsturi. Strēlnieku pulku dibināšanas 100. gadadienas piemiņas vietā
Likteņdārzā plīvos Latvijas karogs
un būs iespēja nolikt svecītes par
mūsu tautas brīvības cīnītājiem pie
piemiņas vietas. Visiem kopā dziedot Latvijas himnu, godināsim karavīrus un tos, kas par mūsu valsti
atdeva savas dzīvības. Plānots Kokneses novada mākslinieku muzikāls
priekšnesums, būs iespēja fotografēties dažādos armijas formastērpos,
kā arī sildīties ar siltu tēju.
Ikvienam interesentam būs iespēja iziet Likteņdārza digitālo ekspozīciju Liktens gāte gidu pavadībā – citāda formāta vēstures stundu
par 20.gadsimta notikumiem mūsu
tautas vēsturē. Tā īpaši rosina jaunās
paaudzes interesi par pagātnes noti-

namu, gribu novēlēt, lai šis Kristus
pamats paliek mūžīgi nākamām paaudzēm.”

Labākā koncertzāle
Koknesē
Kora „Anima” pārstāve Antra Vasiļevska sava kolektīva vārdā pauda jau
labi zināmo – luterāņu dievnams ir vislabākā koncertzāle Koknesē. Kokneses
novada domes priekšsēdētājs Dainis
Vingris, sveicot draudzi svētkos, atzina,
ka pašvaldībai rūp dievnama nākotne,
un, ka pašlaik tiek gaidīti rezultāti par
domes Attīstības nodaļas iesniegto projektu baznīcas iekštelpu renovācijai.
Daudz laba vēlējumus izteica arī
citas pašvaldības iestādes un draudzes locekļi. Un kā jau svētku reizē,
visus gaidīja jubilejas kliņģeris un
draudzes sarūpēts cienastu galds.
Rudens ziediem izgreznotajā
dievnamā ikviens pamanīja Mārtiņa
Zālīša veidoto dekoru ar baznīcas
dzimšanas dienas skaitli. Mārtiņš
turpina sava tēva Pētera Zālīša iesākto tradīciju – baznīcas apaļajās dzimšanas dienās veidot šādu oriģinālu
svētku zīmi. Jau zināms, ka nākamās
jubilejas svinības būs pēc trim gadiem. „Zīmīgā 333. gadskārta mums
noteikti būs jāsvin!” teic Anna Zālīte.
Bet, lai būtu svētki, lai ikdienā
dievnams un tā apkārtne būtu sakopta, ir vajadzīgs daudz lielāks draudzes
locekļu atbalsts kā līdz šim. Ikviens ir
aicināts palīdzēt ar savām darbīgajām
rokām vai ziedojumu, lai mēs patiesi
varētu lepoties ar savu baznīcu.

Dzejas dienas Eduarda
Veidenbauma zīmē
Iršu sieviešu
vokālā ansambļa
izpildījumā Andra
Kristona dziesmas ar
novadnieces Ārijas Āres
vārdiem.

Svētku pasākumos
Likteņdārzā.

kumiem un liecībām,
cilvēku likteņiem un
ieguldījumu Latvijas
kā neatkarīgas valsts
pastāvēšanā. Sākums
Liktens gātei ir Likteņdārza informācijas
centrā, tālāk tā turpinās no viduspunkta
Likteņdārza
draugu
alejā un takas veidolā līkumo līdz paaugstinājumam netālu no amfiteātra.
18.novembrī aicinām uz pasākumu “Sasildi Latviju”, kopīgi visiem
iededzot 18 ugunskurus Likteņdārzā
kā simbolu Latvijas simtajai dzimšanas dienai 2018.gada 18.novembrī
un tradicionāli sagaidot saulrietu,
kas šogad Koknesē būs pulksten
16.01. Kokneses novada pašvaldības
un “Kokneses fonds” pārstāvju uzrunām sekos Latvijas himna, muzikāls priekšnesums un Jūrmalas jauniešu tautas deju kolektīva “Zālīte”

28. septembrī Iršos – saulainajā stūrītī –
Magazinas laukumā skanēja dzeja. Šogad
Dzeju dienu norisēs tiek godināts Eduards
Veidenbaums, akcentēta dzejnieka 150.
gadskārta. Par šī pasākuma moto tika
izvēlēti stiprie Veidenbauma vārdi: ”Dzīve
ir laba, kad mērķis ir labs.”
Dace Grele,
Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja
koncerts. Kopā ar koknesiešiem un
jauniešiem saulrieta laikā iedegsim
visus 18 ugunskurus, godinot Latvijas neatkarību un brīvību, savukārt
amfiteātra vidū veidosim Latvijas siluetu no līdzņemtajām svecītēm un
sasildīsim Latviju ar gaišām domām,
gaišiem vārdiem un darbiem. Radīsim kopīgi gaismu cīņai ar tumsu!
Aicinām sekot jaunākajai informācijai par Likteņdārzu arī sociālajos medijos: Facebook, draugiem.
lv, Instagram, Twitter vai Youtube
kanālā, kā arī mājaslapā www.liktendarzs.lv.

Dzejas stundas pirmā daļa pagāja
dzejnieka Veidembauma gaisotnē –
iepazīstot viņa biogrāfiju, daiļradi un
dzejoļus, kurus deklamēja Pērses sākumskolas vecāko klašu skolēni.
Otrā daļa tika veltīta novadnieku
dzejai. Šoreiz tika skandēti Ārijas Āres
dzejoļi. Iršu sieviešu vokālā ansambļa
meitenes piedāvāja iespēju noklausīties Ārijas Āres dzejoļus un tad tos sadzirdēt Andra Kristona komponētajās
dziesmās. Izrādās, ka bērniem labāk
patīk klausīties dziesmas, nevis dzejas
lasījumi.

Goda vietā šī gada dižā jubilāra foto.

Prieks, ka arī paši mazākie skolas
bērni droši ar izteiksmi deklamēja sev
tuvos dzejoļus.
Pasākuma gaitā lieliem un maziem
dzejas cienītājiem bija dota iespēja piedalīties dzejas konkursā un papildināt
zināšanas par dzejas dienām. Lai arī cik
tas dīvaini neliktos, bet dzejas dienas
ieinteresēja arī žagatu, kura ilgu laiku
sēdēja uz Magazīnas jumta un ar interesi vēroja laukumā notiekošo.
Paldies visiem, kas atnāca uz šo
jauko pasākumu, paldies ansambļa
meitenēm un sadarbības partneriem –
Pērses sākumskolai!
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Ciemos uz kaimiņu novadu

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Paldies par palīdzību!

Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses novada nodaļa septembra vidū donoriem
un brīvprātīgiem rīkoja ekskursiju uz
Odzienas pili, Pļaviņām un maiznīcu
„Liepkalni”.
Lība Zukule
Ekskursijā piedalījās arī Bebru
pamatskolas skolēni, kuri visu vasaru
bija cītīgi trenējušies un piedalījušies
sportiskās aktivitātēs, kā arī pirmās
skolas dienas pasākumā pareizi atbildēja uz LSK biedru sagatavotajiem
jautājumiem.
Vietalvas pagastā ciemojāmies
saimniecībā, kur divi jauni un uzņēmīgi cilvēki nodarbojas ar trušu
audzēšanu. Interesanti bija apskatīt
Odzienas pili, kur enerģiski ļaudis
pārvaldnieka Aivara Skābarnieka
vadībā rūpējas par pils atdzimšanu.
Aizraujoša bija gides Guntas Lazdas
vadītā ekskursija pa Pļaviņu novadu,
īpašs pārsteigums bija pie Gostiņu
baznīcas uzstādītie akmeņi ar agrākajiem Gostiņu nosaukumiem. Tāpat
daudz jauna uzzinājām par „Liepkalnu” maiznīcu, degustējām tur cepto
maizīti. Mums bija lieliska iespēja pabūt arī uz saliņas Daugavā, kur netālu

Viena no akcijas organizētājām
Lība Zukule un Mārcis Briška
veikalā „Ataudze” akcijas
noslēguma dienā.

Ar LSK Kokneses novada nodaļas atbalstu
līdz 25. septembrim norisinājās akcija
"Ziedosim, lai palīdzētu Hermaņu ģimenei atjaunot nodegušo kūtiņu!"
Lokstenes svētnīca – seno tradīciju iedzīvināšana ar latvisko dzīvesziņu,
tautasdziesmām, latvju rakstu zīmēm, balstoties dainu dievestībā.

no maiznīcas pēc „Liepkalni” īpašnieka Dagņa Čākura ierosmes atklāta
Lokstenes svētnīca. Gids un pārcēlājs
Māris mūs "ieveda" citā dvēseliski garīgā pasaulē. Arī skolēni tur pieklusināti un uzmanīgi ieklausījās Māra
vārdos. Pēc tam mielojāmies kafejnīcā, lai ar jaukām domām dotos mājās. Paldies SIA „Eidz transports” un

šoferim Aldim par jauko braucienu!
Bebru pamatskolas 7. klases skolniece Linda Dumpe raksta: „Ekskursijā uzzināju daudz jauna. Vislabāk
patika braukt ar kuģīti uz Lokstenes
svētnīcu. Tāpat sajūsmināja ciemošanās trušu audzētāvā, jo garaušus
varēja samīļot un tikt pie kopīga foto.”

„Esmu iemīļojusi katru grāmatas
autoru un Koknesi!”
sacīja dzejniece Anna Rancāne.

Rudens ir ražas laiks, kad padarītais tiek
svaros svērts, siekiem mērīts un virtenēs
siets, neskaitot ne noietās jūdzes, ne
sviedros mērcētos kreklus. Un tad nāk
svētki!
Maija Stepēna,
biedrības "Mazā taka" vadītāja
Mārča Briškas foto
Radošajai kopai „Mazā taka” svētku svinēšana notika 23. septembrī
Kokneses kultūras namā pēc darba
cēliena divu gadu garumā. Lasītāji saņēma dāvanā otro Kokneses dzejnieku
izdoto grāmatu, kuras nosaukums arī
ir MAZĀ TAKA. Vai līdz svinēšanai
„Mazā taka” būtu tikusi, ja viņai nebūtu uzticams draugu un atbalstītāju

loks? Tiem visiem mēs gribam pateikt
paldies. Katram, kas deva to, ko spēja
un palīdzēja kā varēja.
Grāmatas redaktore dzejniece
Anna Rancāne no zvaigznes pārtapa
par mīļu, tuvu un saprotošu cilvēku. Bibliotekāre Ingrīda Grūbe... Nē,
nav iespējams uzskaitīt visu, teikšu īsi
– nekad mēs nejutāmies vieni un pamesti – Ingrīda vienmēr bija ar mums
visos kritiskos un veiksmes brīžos. Kā
īstena gaismas nesēja.
Grāmatas vizuālo tēlu veidoja
Linda Stepēna un Dace Rēķe. Un es
nepārspīlēšu, ja teikšu – izdevās! Un
kā vēl izdevās! Grāmatiņu ir patīkami
paņemt rokās un vairs nelaist vaļā.
Mārcis Briška ar saimnieku laipnu

Latvijas Sarkana krusta darbiniecēm,
Kokneses novada Sociālajam dienestam, NVA Aizkraukles darbiniecei
Sintijai, kā arī radiem un draugiem,
labiem paziņām par kopā ziedotajiem
800 eiro, kā arī tiem cilvēkiem, kas
ziedoja celtniecības materiālus (jumta
segumu u.c.). Par šo ziedojumu iegādātie gāzbetoni jau ir izmantoti kūts
celtniecībai. Jāpaveic vēl daudz, jo
savu pajumti gaida "Taurupes modernie dārzi" uzdāvinātie 25 cālēni, un citi
iemītnieki (fazāni, zosis, pīles, pērļu
vistiņas un aitas, kazas). Optimistiski
skan Svetlanas sacītais: "Laukos bez
saimniekošanas neiztikt, par spīti grūtībām turpināsim iesākto."

Izstādē „Daugavai būt”
Voldemāra Jākobsona
skulptūra „Salst”

Dāvana Dzejas svētkos

Jaunās grāmatas atklāšanas dienā biedrības
„Mazā taka” autori, draugi un atbalstītāji.

Ziedot varēja Bebru pamatskolā
un veikalā "Ataudze" Koknesē novietotajās ziedojumu kastītēs. Kopumā
akcijas laikā būvmateriālu iegādei
kūts atjaunošanai saziedoti 160 eiro.
Svetlana Hermane pateicas visiem
atsaucīgajiem cilvēkiem par sniegto
palīdzību. "Ir labi apzināties, ka cilvēks
savā nelaimē nav viens," teic Svetlana.
Viņas ģimenes pateicība arī Bebru pagasta pārvaldei, Aizkraukles, Bebru

Ar ziedotāju atbalstu top
jauna kūtiņa.

atļauju atrada skaistākos stūrīšus Latvijas Valsts Mežu sakoptajā dārzā, kur
iemūžināt fotogrāfijās grāmatas autorus. Paldies!
Paldies Kokneses novada domei
par sniegto atbalstu un pretimnākšanu grāmatas izdošanā. Paldies Kārlim
Baltrukam, kas ne viena nelūgts un
nemudināts, pats atnāca un piedāvāja
savu atbalstu, jo Kārļa kungs ir caur un
cauri skaistuma pielūdzējs. Arī dzejas
skaistuma.
Ar mūzikas skaistumu svētkos visus lutināja Kaspars Krastiņš un Jānis
Dzenis. Jānim teikšu dubultu paldies,
viņš bez lūgšanas bija klāt vienmēr,
kad to vajadzēja. Un vajadzēja daudzkārt.
Jauno dzejas krājumu drīzumā saņems arī Kokneses novada bibliotēkas.

23. septembrī Koknesē norisinājās rudens sacensības mešanu disciplīnās vieglatlētikā „Kokneses
kauss 2017”, kurās piedalījās sportisti no visas Latvijas un Lietuvas pilsētas Rokišķiem,
sacenšoties lodes grūšanā, šķēpa, diska un vesera mešanā.

No 21. septembra līdz 17. decembrim Latvijas Nacionālajā vēstures
muzejā (LNVM), aplūkojama izstāde
"Daugavai būt". "Uz nozīmīgo izstādi
no tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja Bebru pagasta
„Galdiņiem” kā deponējums aizceļojusi mākslinieka skulptūra ar nosaukumu „Salst”. Savukārt Lindas Šmites
grāmata "Āmurbrālis, akmens cietais"
ir muzeja "Galdiņi" dāvinājums," stāsta Justīne Pastore, tēlnieka Voldemāra
Jākobsona memoriālās mājas – muzeja
vadītāja.
No 1938. gada līdz 1965. gadam šī
nelielā granītā veidotā skulptūra koknesiešus un tūristus priecēja pie Kokneses zudušā dārguma – Pērses upes
ūdenskrituma. Vietējie iedzīvotāji un
Pērses apjūsmotāji to dēvēja par Pērses
meiteni. Vecākās paaudzes koknesieši
stāsta, kā bērnībā ar vecākiem devušies
uz Pērses krastu, kur mīļākā vieta bijusi
pie ūdenskrituma un Jākobsona granīta meitenes. Kad sākās Pļaviņu HES
celtniecība un Pērses ūdenskritumam
draudēja iznīcība, Voldemārs Jākobsons koknesiešu iemīļoto skulptūru
pārveda uz mājām – "Galdiņiem", kur
tā joprojām dzīvo savu dzīvi un glabā
atmiņu stāstus par laiku, kad klausījās,
kā čalo tēlnieka mīļākā upe Pērse.
Irina Zeibārte, LNVM direktora
vietniece zinātniskajā darbā, teic: „Izstādes „Daugavai būt” pamatā ir divi
ar latviešu likteņupi Daugavu saistīti
notikumi: 1958.–1959. gada sabiedrības cīņa par Kokneses kanjona un Staburaga saglabāšanu, ceļot Pļaviņu hidroelektrostaciju (HES) un 1986.–1987.
gada kampaņa par Augšdaugavas glābšanu no Daugavpils HES celtniecības
rezultātā draudošās ielejas applūdināšanas. Izstāde tapusi sadarbībā ar Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju,
Daugavas muzeju, tēlnieka Voldemāra
Jākobsona memoriālo muzeju, Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeju, ga-

leriju “Jēkabs”, Latvijas Valsts arhīvu,
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu, Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Jāni
Ivaru Padedzi, Andreju Verhoustinski,
Arvīdu Barševski. Tās veidotāji ir Dainis Īvāns, Aleksandrs Mirļins un Liene
Andrejsone.
Izstādes atklāšanā piedalījās arī Justīne Pastore, „Galdiņi” muzeja vadītāja.
Viņa stāsta, ka bijis liels prieks daudzo izstādes apmeklētāju vidū sastapt
Voldemāra Jākobsona skolnieku, NBS
atvaļināto Gaisa spēku pulkvedi Uldi
Filipsonu. Tikpat patīkami bija dzirdēt
izstādes veidotāja Daiņa Īvāna atzinīgos vārdus par sadarbību ar tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālo māju
– muzeju.
Atklāšanas brīdī Dainis Īvāns pastāstīja, ka viņam esot arī tīri personīgas attiecības ar Daugavu, proti, viņa
vectēva mājas esot netālu no Daugavas – pie Pļaviņām. Viņam izdevies vēl
pusapzinīgā vecumā redzēt, kā Daugavas tarzāni lec no upes kraujas ūdenī.
Tāpat atminoties, kā sēdējis ekskursantu mašīnā, kas braukusi uz Staburagu, un kā daudzi raudājuši, atvadoties
no tautai tik nozīmīgās vietas. Tikpat
skumjas bijušas atvadas no Pērses ietekas Daugavā un akmens skulptūras
Pērses meitene, kas šobrīd skatāma izstādē.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Ciemos pie Latgales darbīgajiem
ļaudīm

Bebrēnieši pie viesmīlīgās Igauņu
ģimenes Gaigalavā.

23. septembrī Bebru pagasta pensionāru padome organizēja ekskursiju uz
Rēzekni un citām Latgales vietām.
Aija Rīderere
Pa ceļam visiem interesēja apskatīt applūdušos Latgales laukus.
Žēl, ka daudzi sējumi palikuši nenopļauti. Skatam pavērās arī Teiču
purvs, kas ir dabas rezervāts.
Vispirms devāmies uz Atašienu, kur apskatījām muižas ēkas un
parku. Muiža piederējusi grāfam
Borham. Redzējām arī Atašienes
baznīcu ar diviem torņiem. Apstājāmies pie retro motociklu muzeja,
kurā ieejot acu skatam paveras plakāts: „Visu zemju, motociklisti, apvienojaties!” Muzeja īpašnieks Jānis
Zalāns rādīja un atraktīvi stāstīja ne
tikai par motocikliem, bet arī par
daudzām citām senlietām, ko savācis (radioaparāti, pulksteņi, lukturi,
pletīzeri, svari, rokas dzirnavas no
koka, piena seperatori, ragi, „samovāri”, pūra lāde, vecas burtnīcas
ju.c.). Pagalms pilns ar neredzētiem
braucamrīkiem un dažādu tehniku.
Vienu kundzi pat izvizināja ar īpašu
kājminamu mašīnu. Pēc tam mūs
ieveda otrā „šķūnī”, kur pilns ar militāriem eksponātiem – gan rinda
dažādu laiku karavīru apģērbi, cepures un visādi šaujamieroči – pistoles, šautenes, granātas, patronas
u.c. Zalāna kungam ir arī pateicība
no NBS par sniegto palīdzību militārajā pārgājienā. Atašienē bijām

arī pie keramiķes Inetas Dzirkales
„Zaļbirzēs”.
Gaigalavā ciemojāmies Igauņu ģimenes mūzikas instrumentu
muzejā. Saimnieks Gunārs Igaunis
aicināja muzeja telpās, kur rindām
vien stāv visdažādākie mūzikas instrumenti, vismaz 100. Igauņa kungs
gan par visu pastāstīja, gan dziedāja
un spēlēja. Mācīja arī mums apgūt
spēlēt kādu mūzikas instrumentu.
Vairums instrumentu sadāvināti –
akordeoni, balalaikas, cītaras, kokles, bajāni, ermoņikas u.c. Dažam
instrumentam vairāk kā 100 gadu.
Igauņu ģimenei pieder arī Šmakovkas muzejs. Dzirdējām interesantus
stāstus par šmakovkas vēsturi un
gatavošanu. Kolekcijā ir vismaz 15
destilēšanas aparāti: lielākā daļa
dāvināti vai savākti no apkārtnes
iedzīvotājiem. Pagalmā ir liela telts,
kur varējām apsēsties un atpūtināt
nogurušās kājas un nodegustēt stipro Latgales dzērienu – šmakovku,
bet Igauņa kundze piedāvāja uzkost
gurķīšus un sieru. Varēja arī iegādāties dažādus uzlējumus, bet maksa
diezgan dārga – 6 eiro par 200 g pudelīti. Tomēr pircēju netrūka.
Rēzeknē vispirms apmeklējām
Austrumlatgales koncertzāli GORS.
Gides pavadībā apskatījām lielo
2000 sēdvietu plašo zāli, kurā notiek koncerti, teātra izrādes, kinoseansi un semināri un citi pasākumi.
Zāli var transformēt (izņemt krēslus), ir akustiskie paneļi. Apskatī-

jām arī mēģinājumu zāli ar skaņas
izolāciju, tehniskās un mākslinieku
telpas.
Pie Latgales Māras uzkavējāmies ilgāk, jo tā ir visas Latvijas
Māra, trīs reizes iesvētīta. Šis piemineklis dzīvojis kopā ar mūsu
zemi tās smagākajos brīžos līdz
gaišākiem laikiem. Pirmo reizi tēlnieka Kārļa Jansona veidoto pieminekli atklāja 1939. gadā. Padomju
vara Māru nosauca par tautai naidīgu elementu, nakts tumsā nogāza un aizveda uz lopkautuvi, kur
tā gulēja trīs gadus. 1943. gadā to
nolika vietā un no jauna iesvētīja.
1950. gadā pieminekli likvidēja
(bronzu izkausēja), tā vietā uzstādīja Ļeņina pieminekli. Tikai
1992. gadā Māra atkal varēja izstiept roku pret debesīm. Pie viņas
kājām noslīgušais vīrs simbolizē
neatkarību, meitene – tautas ticību, bet pati Māra ir brīvā Latgale. Visi kopā – „Vienoti Latvijai”.
Interesants ir arī jaunizveidotais
piemineklis par godu latgaliešiem
un Latgalei kā Latvijas sastāvdaļai.
Pie daudzajām strūklakām iekalti
Franča Trasuna vārdi: „Varai pīder
laiceiba, taisneibai myužeiba.”
Ekskursija beidzās ar kāpšanu
pilskalnā un jaunatnes centra „Zeimuļa” apskati (zīmuļa veida celtne).
Noguruši, bet apmierināti ar visu
redzēto un dzirdēto, braucām mājās. Paldies ekskursijas organizētājiem un šoferītim Jānim!

Svarīga informācija kaķu
saimniekiem
Ņemot vērā koknesiešu sūdzības
pašvaldībai par klaiņojošiem kaķiem,
oktobra mēnesī Koknesē, Indrānu un
Parka ielās, regulāri notiks bezsaimnieku un klaiņojošo kaķu izķeršana,
tos aizvedot uz dzīvnieku patversmi
„Mežvairogi” Ķekavas novadā. Lai
ievērotu visas dzīvnieku labturības
prasības un ļautu dzīvnieku ķērājam
atšķirt mājas kaķi no bezsaimnieka
kaķa, saimnieki tiek aicināti ievērot
dažas vienkāršas prasības.
1) Saimnieka kaķus nepieciešams apzīmēt ar kakla siksnu, uz kuras norādīts arī saimnieka telefona numurs un adrese. Šādos gadījumos jūsu
kaķis noteikti netiks aizvests un nodots patversmē, kā arī to būs vieglāk
atrast gadījumos, kad kaķis būs aizklīdis tālāk no mājām un nevarēs atrast
ceļu atpakaļ. Kakla siksna ar telefona
numuru ir paša saimnieka drošībai, ka
kaķi vienmēr varēs atrast. Dzīvnieku
ķērājs nav atbildīgs par gadījumiem,
kad tiek noķerts saimnieka kaķis, kurš
nav bijis apzīmēts.
Kaķus iespējams apzīmēt arī ar
mikročipu. Šādu apzīmēšanu ar kakla
siksnu (vai mikročipu) nosaka Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta
2.punkts: Dzīvnieka īpašniekam ir
pienākums nodrošināt sterilizēta kaķa

apzīmēšanu, ja kaķis uzturas pilsētā
vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo
māju tuvumā.
2) Lai ierobežotu nekontrolētu
kaķu pavairošanu, nesterilizētus kaķus ārā laist NEDRĪKST! Tas attiecas
gan uz runčiem, gan kaķenēm – uz
jebkuru kaķi, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu.
Saskaņā ar 2006. gada 4. aprīļa MK
noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 21. punktu, kaķis, kas ir vecāks
par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas,
ja kaķis ir sterilizēts. Tātad, ja runcis
vai kaķene tiek laisti ārā, tiem obligāti jābūt sterilizētiem. Nepieļaut nekontrolētu vairošanos ir arī viens no
saimnieka pienākumiem Dzīvnieku
aizsardzības likuma 5.panta 2.punktā.
Īpašniekiem, kuru kaķi nonāks
patversmē, par dzīvnieka atgriešanos
mājās būs jāsamaksā 84 eiro.
Kokneses pašvaldības vecākais
policijas inspektors Dainis Ginters
informē, ka personas par klaiņojošu
kaķu piebarošanu var tikt administratīvi sodītas.

KOKNESES NOVADA DOME (reģ. Nr.90000043494)
IZSLUDINA KONKURSU UZ ŠĀDIEM AMATIEM:
AMATS: izglītības darba speciālists (profesijas kods 2422 42)
IESTĀDE – Kokneses novada dome
DARBA VIETA – Kokneses novada dome
DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku
Dokumenti pretendentiem līdz 2017.gada 17.oktobrim plkst.16.oo personīgi
jāiesniedz Kokneses novada domes kancelejā (2.stāvs), Melioratoru ielā Nr.1,
Kokneses pagastā vai jānosūta pa pastu uz adresi:
Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts, Kokneses novads,
LV-5113, vai e-pastu: dzintra.krisane@koknese.lv
Ar pretendentu atlases konkursa nolikumu un amata aprakstu var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.
Papildus informācija: izglītības darba speciāliste Lauma Āre, tālr.28640383.
AMATS: direktors (profesijas kods 1431 15)
IESTĀDE – Kokneses novada pašvaldības aģentūra “Kokneses Tūrisma centrs”
DARBA LAIKS – uz pieciem gadiem
Dokumenti pretendentiem līdz 2017.gada 13.oktobrim plkst.14.oo personīgi
jāiesniedz Kokneses novada domes kancelejā (2.stāvs), Melioratoru ielā Nr.1,
Kokneses pagastā vai jānosūta pa pastu uz adresi:
Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts, Kokneses novads,
LV-5113, vai e-pastu: dzintra.krisane@koknese.lv
Ar pretendentu atlases konkursa nolikumu un direktora amata aprakstu var
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.
Papildus informāciju var saņemt: domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, tālr.26435216.

“Meža dienas 2017” Kokneses novadā

Mazi un lieli koknesieši priecājas par vēl vienu glītu stūrīti parkā.

Darbojas rosīgie Iršu pagasta iedzīvotāji.

Latvijas pašvaldības Meža dienās
2017 turpina tradīciju (2016–2018)
– padarīt Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem un/vai mazo koka arhi-

tektūras objektu izvietošanu parkos
gatavojoties Latvijas simtgadei.
2017.gada 22. septembrī Kokneses novadā notika Latvijas Pašvaldību

savienības projekta ”Pašvaldību labie
darbi parkos Latvijas simtgadei” Meža
dienas 2017, kurās kopā piedalās 68
pašvaldības no visas Latvijas un viena
no tām ir arī Kokneses novada dome.
Meža dienu 2017 pasākumu ie-

tvaros Kokneses pagastā tika labiekārtots Kokneses parks. Pasākuma
ietvaros iestādīti dažādi dekoratīvie
koki – piecas tūjas, astoņi kadiķi, viena priede, četras egles, divas īves, sešas
bārbeles, divas klintenes, viena goba,

viena mahonia, viens fizokarps un
divas bārbeles. Iršu pagastā labiekārtota Muižas magazīnas atpūtas vieta,
iestādīti dažādi dekoratīvie stādījumi
– viens bērzs, pieci kadiķi, seši kārkli,
sešas hortenzijas, trīs tūjas un piecas
peonijas. Bebru pagastā tika turpināta
pilnveidot “Veselības taku” Mežaparkā. Uzstādīts līdzsvara baļķis, rāpšanās
stabi un spēka baļķi.
Kokneses novada parku un atpūtas vietu sakārtošanai un vizuālā tēla
pievilcības uzlabošanai kopumā izlietoti EUR 499,40. Projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība ar Lauku
atbalsta dienesta finansējumu.
Informāciju sagatavoja:
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
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Rudens velobraucienā iepazīst “Kokneses novada dārgumus”

Par piemiņu no vējainā brauciena cauri kūdras purvam
tapa izturīgo ceļotāju kopbilde.

Pirmajā apstāšanās pieturvietā – Ozolkalnu šautuvē gaidīja
aizraujošs stāsts par mednieku kluba „Ķepainis” darbošanos

Vissaulainākajā rudens dienā, 16. septembrī, aktīvās atpūtas cienītāji devās Kokneses Tūrisma centra rīkotajā velobraucienā
“Kokneses novada dārgumi”.
Kristiāna Ancelāne,
Kokneses Tūrisma centra
tūrisma informācijas konsultante
Velobrauciens šogad norisinājās
jau ceturto reizi. No Kokneses pilsdrupām ceļu uzsāka 84 dalībnieki no
visas Latvijas. Braucienā piedalījās gan
pamatskolas vecuma bērni, gan ģimenes un individuālie velo entuziasti, kas
braucienu atbalsta jau otro un daži pat

Krustvārdu
mīklu
minētāji
tiekas Kokneses pagasta
bibliotēkā
11. novembrī
plkst. 13.00!
Stundu minam, tad paši
izvērtējam un apkopojam
rezultātus!

Velo entuziasti Kokneses pilsdrupām
pirms brauciena sākuma.

trešo gadu.
Braucēju pirmais pieturas punkts
bija Ozolkalnu šautuve, kurā mednieku kluba „Ķepainis” pārstāvis ceļotājus
iepazīstināja ar dažādajām priežu šķirnēm un Ozolkalnu darbību kopumā.
Ceļš turpinājās cauri Aklajam
purvam, kurā savu darbību veic uzņēmums SIA “Kūdras enerģija”. Purvā
dalībnieku spēkus pārbaudīja stiprs
pretvējš, kuru veiksmīgi izturēja pat
mazākie braucēji. Mazā atpūtas pauzē varēja uzzināt par kūdras enerģijas
ieguvi un laukiem. Spēku atjaunošanai un enerģijai lieti noderēja pasāku-

mu organizētāju sarūpētās rozīne un
ūdens.
Lielākoties ceļa posmi bija grants
ceļi un takas, tāpēc ceļš kļuva mazliet
patīkamāks dodoties cauri Aizkraukles
stacijai līdz brīvdienu mājai “Lejas Bitēni”. Viesmīlīgie brīvdienu mājas saimnieki iepazīstināja ar plašo saimniecību, cienāja ar pašu audzētiem āboliem,
bet, izrādot eksotiskos dzīvniekus, ļāva
pašiem izmēģināt spēkus velkot zirga
ratus. Patīkams pārsteigums mūs sagaidīja ekskursijas noslēgumā. Vērīgākie velo brauciena dalībnieki, atbildot

Nāc izkrāso rudeni!
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā visu oktobri

NĀC ZĪMĒ RUDENI VAI KRĀSO
"Jautrās lapiņas",
lai rudens krāsas ienāk arī bibliotēkā un,
IZPĒTOT IZZINOŠU GRĀMATU IZSTĀDI 
"Krāsainais un bagātais rudens!",
ATRISINI RUDENĪGU UZDEVUMU MĪKLU
un iegūsti noderīgu balvu!

Pieteikšanās obligāta!
e-pasts:
ingrida37@inbox.lv
t. 65161719

uz saimnieku sagatavotajiem
viktorīnas jautājumiem, ieguva īpašas balvas: vizināšanos
ar poniju vai zirgu, bet vēl
kādam laimējās mājās pārvest saimniecībā audzētu gaili.
Noslēgumā iestiprinājāmies ar
pīrādziņiem, karstu kafiju un
tēju, lai patīkamā noskaņojumā
dotos tālāk.
Kad lielākais ceļa posms jau bija
pievarēts, viesojāmies Kokneses pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā “Janavas”. Saimniece Anta Kučere
mūs sirsnīgi uzņēma aicinot nobaudīt
bioloģiski audzētās tējas, bet Tūrisma
centrs cienāja ar gardajiem Torņu ielas zefīriem. „Janavās” tuvākajā laikā
plānots atvērt baskāju taku, tāpēc braucējiem bija ekskluzīva iespēja izbaudīt
taku jau šajā dienā. Ikviens varēja iegādāties Z/S “Janavas” ražotos tonikus,
bioloģiskās tējas un losjonus. Dalībnieki ikkatram iesaka braukt ciemos un
izjust šo dabas doto enerģiju, kas patie-

šām dara brīnumus.
Brauciens noslēdzās sākumpunktā
Kokneses viduslaiku pilsdrupās. Kamēr gaidījām vakariņas, stiprākie velo
tūristi varēja sekot brauciena vadītājam
Artim Zvejniekam un doties papildus
7 kilometru braucienā līdz Likteņdārzam un atpakaļ. Pēc lieliski pavadītās
dienas pilsdrupu priekšpilī, daloties
emocijās par brauciena laikā gūtajiem
iespaidiem, izturīgie ceļotāji baudīja
SIA „Kokneses miesnieks” gardo un
sātīgo zupu. Vakariņu laikā Kokneses
Tūrisma centrs ar pateicībām un nelielām balvām teica paldies katram, kurš
palīdzēja pasākuma rīkošanā. Pateicības un nominācijas tika pasniegtas arī
dalībnieku starpā, kā arī mazākie braucēji saņēma saldumu balvas.
Liels paldies par atsaucību un organizētību brauciena dalībniekiem, kas ar
savām zināšanām un idejām palīdzēja
braucienu padarīt vēl neaizmirstamāku! Esam aktīvi pavadījuši vasaru un
sagaidījuši rudeni!

Vingrošanas nodarbības 2017./2018.
gada sezonā Kokneses peldbaseinā
Diena Laiks

Nodarbība

Trenere

Cena

Tel.

OTRDIENA
KSC

Ārstnieciskā vingro18.30 šana ūdenī, iedzīvotājiem virs 50 gadiem

Anda

KSC

20.00 Ūdens aerobika visiem

Zane

Bezmaksas! 26380368
3,00 EUR

28314921

CETURDIENA
Ūdens vingrošana
grūtniecēm

KSC

16.45

Anda

Bezmaksas! 26380368

KSC

18.00 Ūdens aerobika visiem

Zane

KSC

vingrošana jau19.15 Ūdens
najām māmiņām

Anda

Bezmaksas! 26380368

Anda

Bezmaksas! 26380368

3,00 EUR

28314921

PIEKTDIENA
KSC

Ārstnieciskā vingro19.00 šana ūdenī, iedzīvotājiem virs 50 gadiem

Norādītās bezmakas nodarbības ir pilnīgi bezmaksas. Uz nodarbību "Ūdens
aerobika visiem"papildus norādītajāi cenai ir jāiegadājas baseina biļete (ar 25% atlaidi). Ja jums ir kādi jautājumi par nodarbībām, tad droši zvaniet nodarbību treneriem pa norādītajiem telefona numuriem, vai arī sazinieties ar Kokneses sporta
centru pa telefonu 29360940, sportacentrs@koknese.lv vai ar sociālo tīklu palīdzību.

Lūdz izsludināt ārkārtas situāciju Kokneses novadā
20. septembrī Kokneses novada
domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu lūgt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Kokneses
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, izdarot grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta
rīkojumā Nr.455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un papildināt rīkojuma pirmo punktu, iekļau-

jot tajā Kokneses novadu.
Visi novada lauksaimnieki, kuriem lietavu dēļ ir nodarīti būtiski bojājumi, līdz 19. septembrim tika aicināti ierasties Kokneses novada domē
un parakstīt iesniegumu "Par pieprasījumu izsludināt ārkārtas situāciju
Kokneses novadā”.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris ārkārtas sēdē

informēja: "Esam iepazinušies ar Kokneses novada lauksaimnieku iesniegumu “Par pieprasījumu izsludināt ārkārtas situāciju Kokneses novadā” un
LLKC Aizkraukles nodaļas Kokneses
novada lauku attīstības konsultantes
Inetas Sproģes sagatavoto informāciju
un materiāliem par lietavu rezultātā
applūdušajiem lauksaimniecības kultūru sējumiem un stādījumiem Kok-

neses novada teritorijā, kā rezultātā
vairs nav iespējams novākt šī gada
ražu, tāpēc ir izveidojusies ārkārtēja
situācija.”
Sēdē tika konstatēts, ka situāciju
pasliktina arī tas, ka valsts nozīmes
meliorācijas sistēmas ir sliktā stāvoklī. Vairāku zemnieku problēma ir
tā, ka netiek koptas mazās upītes, ko
apsaimnieko Valsts nekustamie īpašu-

mi. Lauksaimnieki sakārto savas meliorācijas sistēmas, bet upītes nespēj
paņemt pretī ūdeni, jo nav iztīrītas.
Tas pats ir ar valsts nozīmes notekgrāvjiem. Lauksaimniekiem ir sarežģīti panākt, lai šī upītes tiktu koptas. Ir
solījumi, bet izpilde ir tikai daļēja un
ar nozīmīgām laika nobīdēm.
Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Koknesiešiem godalgas Baltijas
autokrosa kausā

Atvērtie vakari Kokneses
sporta centrā

23. un 24. septembrī Latvijas autokrosa
sportisti veltīja Baltijas autokrosa kausa cīņām Marijampolē, Lietuvā. Uz sacensībām devās arī SB KOKNESIS komanda, kuru šoreiz pārstāvēja divi braucēji
divās klasēs: VAZ Klasika – Edgars Elsts
un Mini bagijos – Markuss Ūtēns.
Anita Šmite,
Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Kokneses novadā tiek realizēts veselību veicinošs projekts ar
nosaukumu “Koknese – veselīgākā vide visiem”, kura ietvaros, jau
noteikti esat pamanījuši, vairākas
bezmaksas aktivitātes. Pēdējais jaunums, kas sākās ar 1.oktobri, ir bezmaksas atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā, uz kuriem aicināts ikviens sportot gribētājs. Aktivitātes pilnais nosaukums “Ikdienas
aktivitāte – veselības pamats”.
Līdz 2017.gada beigām Kokneses sporta centrā būs pavisam 28 atvērtie vakari, kuru laikā bez maksas
ikviens apmeklētājs varēs nodarboties ar sportiskām aktivitātēm sporta hallē un trenažieru zālē. Pārsvarā
šie brīvie apmeklējuma laiki būs
trešdienās no 19:00 – 22:00 un svēt-

Spraigās cīņas kopsummā noslēdzās ar mājinieku uzvarām, taču
augstus sasniegumus guva arī koknesieši un vairāki Latvijas komandas
sportisti.
Mini bagiju klasē sestdien notika Lietuvas čempionāta sacīkste,
bet svētdien sekoja posms, kas tika
vērtēts kā Baltijas kausa izcīņas pasākums. 23. septembra vakarā pjedestāla trešo pakāpienu ieņēma Markuss Ūtēns un koknesieši gavilēja par
Markusa lielisko sniegumu – iegūto
trešo vietu un kausu Lietuvas čempionātā, bet svētdien sacensības noslēdza ar ceturto vietu Baltijas kausa
izcīņā.
VAZ klasē augstvērtīgu panākumu guva koknesietis Edgars Elsts,
kāpjot uz pjedestāla otrā pakāpiena
un mājās pārvedot kausu, medaļu un
diplomu par izcīnīto otro vietu Baltijas autokrosa kausā.

Edgars Elsts un Markuss Ūtēns ar iegūtajām godalgām.

Pēc aizvadītajām sacensībām Edgars teic: “Lietuvieši pauda pateicību
un gandarījumu par Latvijas sportistu dalību sacensībās. Konkurence
bija sīva, jo VAZ klases dalībnieki
bijām ļoti līdzvērtīgi braucēji. Laika
kontrolē uzrādīju labāko rezultātu,
apsteidzot trīs lietuviešu konkurentus. Dienas laikā braucienus aizvadīju stabili, taču aizraujoša sacensība izvērtās finālbraucienā. Pirmajos
apļos zaudēju daudz laika, no līdera
Pilipāviča atpaliekot gandrīz par pusi
apļa. Taču favorīts iedzīvojās tehnikas problēmās un palika lēns, turot
aiz sevis lietuviešus Donatu Krasausku un vēlāk arī Andrjusu Kubiļus.
Tas ļāva pietuvoties priekšā brau-

cošajiem. Krasausks, tiekot garām
Pilipavičam, devās pēc uzvaras, bet
Kubiļus aiz lēnā Pilipāviča nosprūda
tik neveiksmīgi, ka pa līkuma ārmalu
izdevās apsteigt uzreiz abus konkurentus, nonākot otrajā vietā. Sportiskais niknums bija pietiekams pat līdera noķeršanai, taču uzbrukumiem,
diemžēl, laika nepietika.”
SB KOKNESIS autokrosa komanda jūsmo par gūtajiem starptautiskajiem panākumiem un izsaka pateicību visiem atbalstītājiem, sponsoriem un līdzjutējiem.
2017. gada sezonas izskaņā
gūti teicami panākumi. Vēlam veiksmi un tikpat spožus panākumus arī
nākošajās sacensībās!

Nodarbības Kokneses sporta centrā
2017./ 2018.gada sezonā
Jaunajā sezonā Kokneses sporta centrā
un Koknesē ir iespējams apmeklēt pietiekami daudz organizētās sportiskās
aktivitātes dažādām gaumēm.

Maksas nodarbības
Pirmdienās šogad nodarbības pagaidām nav plānotas, bet otrdienās
tādas būs pavisam daudz. Šīs sezonas jaunums – akrobātika bērniem!
Šo nodarbību vadīs trenere Marija
un tā notiks no plkst 17:00 Kokneses
sporta centrā. Uz šo nodarbību tiek
aicināti bērni jebkurā vecumā, lai
pilnveidot savas prasmes akrobātikā,
lokanībā, līdzsvarā un koordinācijā. Plkst. 18:00 trenere Marija vadīs
nodarbību ārstnieciskajā vingrošanā
un jogā. Šis nodarbības notika jau
pagājušajā sezonā un turpināsies arī
šosezon. Plkst. 19:00 sāksies nodarbība aerobikā pie ilggadējās treneres
Ausmas. Trešdienās, tāpat kā iepriekšējā sezonā, trenere Lelde vadīs pilates, kur pirmā nodarbība notika jau

13. septembrī.
Baseinā šosezon turpināsies
ūdens aerobika visiem interesentiem,
nodarbību divas reizes nedēļā: otrdienās un ceturtdienās pulksten 20 vadīs
trenere. Pirms nodarbību apmeklēšanas sezonas sākumā iesakām iepriekš
sazināties ar treneri, lai pārliecinātos
par to, ka nodarbības laiks nav mainīts, jo sezonas sākumā iespējai dažādi negaidīti notikumi.

Bezmaksas
nodarbības
Kokneses novada pašvaldībā tiek
īstenots projekts “Koknese – veselīgākā vide visiem” (Nr. 9.2.4.2./16/I/019
), kura ietvaros būs iespējams apmeklēt vairākas vingrošanas un ūdens
aerobikas nodarbības. Otrdienās
pulksten 18 IGKV sporta zālē norisināsies 10 nodarbību cikls “Vingrošanas enerģija” pie treneres Zanes.
Ceturtdienās pulksten 18 turpat
skolas sporta zālē no 5.oktobra būs

iespējams piedalīties vingrošanas nodarbībās fizioterapeita pavadībā pie
treneres Andas.
Savukārt baseinā būs pavisam
trīs bezmaksas nodarbības dažādām
mērķauditorijām. Otrdienās pulksten 18:30 un piektdienās pulksten
19:00 norisināsies ārstnieciskā vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50
gadiem, ceturtdienās pulksten 16:45
notiks ūdens vingrošana grūtniecēm,
bet tajā pašā dienā 19:15 notiks vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām.
Visas nodarbības ir bezmaksas, bet
ar iepriekšēju pieteikšanos, Visas nodarbības vada trenere Anda.

Mācību treniņu
nodarbības
Kokneses sporta centra joprojām
norisinās arī dažādas mācību treniņu
nodarbības bērniem dažādos sporta
veidos. Ar tām var iepazīties mūsu
mājaslapā, kur arī pieejama treneru
kontaktinformācija.

dienās no 15:00 – 18:00, bet tikai
2017.gadā tiks piedāvāti arī apmeklējuma laiki atsevišķās pirmdienās.
Katrā sporta vakarā ikviens apmeklētājs var izmēģināt Kokneses
sporta centra piedāvāto pakalpojumu klāstu – uzspēlēt bumbu (futbolu, basketbolu, volejbolu, florbolu)
sporta hallē, uzspēlēt galda tenisu,
novusu, krosmintonu. Tāpat ir iespējams izmantot trenažieru zāles
pakalpojumus – trenēt spēku un
nostiprināt ķermeni, iepriekš piesakoties iespējamas arī speciālistu konsultācijas. Vienīgais, kas ir
nepieciešams, lai apmeklētu sporta centru, ir atbilstošs apģērbs un
apavi, bet pēc treniņa ikviens var
nomazgāties sporta centra plašajās
dušās.

Atvērto sporta vakaru graﬁks
Datums

Diena

Laiks

15. oktobris

Svētdiena

15.00 – 18.00

16. oktobris

Pirmdiena

19.00 – 22.00

18. oktobris

Trešdiena

19.00 – 22.00

29. oktobris

Svētdiena

15.00 – 18.00

30. oktobris

Pirmdiena

19.00 – 22.00

1. novembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

5. novembris

Svētdiena

15.00 – 18.00

6. novembris

Pirmdiena

19.00 – 22.00

8. novembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

12. novembris

Svētdiena

15.00 – 18.00

15. novembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

19. novembris

Svētdiena

15.00 – 18.00

22. novembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

26. novembris

Svētdiena

15.00 – 18.00

29. novembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

3. decembris

Svētdiena

15.00 – 18.00

6. decembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

10. decembris

Svētdiena

15.00 – 18.00

13. decembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

17. decembris

Svētdiena

15.00 – 18.00

20. decembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

27. decembris

Trešdiena

19.00 – 22.00

Sporta pasākumi Bebru pagastā
20.oktobris
plkst.18:00 – 18:45

Vakars veltīts sporta
aktivitātei: pievilkšanās.

31.oktobris
plkst.18:30
12.novembris
plkst.10:00
28.decembris
plkst.18:00

Norāžu skrējiens.

Vecbebru stadions
Tikšanās vieta –
stadiona māja

Izbraukuma pārgājiens. (būs Tikšanās vieta pie
mājas „Avoti”
cienāšanās ar zupu)
Ragavu vakars jeb nakts
pārgājiens.

Tikšanās vieta –
stadiona māja

Krāsaino smilšu spēles
Tas ir aizraujošs ceļojums daudzveidīgajā Dabas
tēlu un krāsu pasaulē, kas atraisa ik bērnā
radošo dzirksti. Daba var uzrunāt dzīvības
valodā, ar skaņām, krāsām, smaržām un
apbrīnojami harmoniskām formām.
Iveta Hveckoviča
Projekta „Koknese – veselīgākā vide visiem” ietvaros novadā tiek organizēts pasākumi „Smilšu terapija bērniem”. Iršos, ĢAC
„Dzeguzīte” 23. septembrī notika pirmā nodarbība divām grupām – 4 – 6 gadi (10 bērni) un 7 – 12 gadi (12 bērni), tajā piedalījās
Iršu un Bebru pagasta bērni un „Dzeguzītes”

audzēkņi. Nodarbību vadīja skolotāja Daiga
Andersone.
Prieks bija skatīties, cik aizrautīgi bērni darbojās, veidojot mandalas, amuletus
no krāsainajām, birstošajām, mirdzošajām
smiltīm – tās bija kā kristāli viņu kustīgajās
rokās, vienkāršs, bērnības rotaļas atgādinošs
process. Nodarbībā bērni krāsoja smiltis,
bēra, ar pirkstiem un otiņām veidoja dažādus tēlus, ar sajūsmu radīja paši savus mazos
mākslas darbiņus. Krāsainās smiltis it kā atdzīvojas jaunrades procesā un spēj iepriecināt ikvienu ar negaidītajiem tēliem, kuri pie
neuzmanīgākās kustības kā kaleidoskopā ie-

ņems jaunu formu. Smilšu pozitīvā iedarbība uz cilvēku zināma jau sen, bērniem allaž
paticis spēlēties smiltīs un fantazēt. Un ja vēl
tās ir krāsainas!
Nodarbības noslēgumā bērni pateicās
dabas stihijām – zemei, ūdenim, gaisam un
ugunij par dabas doto fantastisko materiālu
– smiltīm. Un ar nepacietību gaida jau nākošo nodarbību – kaut tās būtu katrās brīvdienās!
Un nākošā nodarbība teju jau klāt – šajā
sestdienā, 14. oktobrī pl. 11.00 Iršos, ĢAC
„Dzeguzīte” telpās. Nāksim atkal kopā priecāties!
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Atmiņu takās pa Koknesi
Iepriekšējā Kokneses Novada Vēstis numurā rakstā Olgas Bundzenieces
atmiņu stāsts – dāvana koknesiešiem
stāstījām kā, pateicoties rakstnieces
tuviniekiem, Kokneses novada dome
saņēma viņas literārā darba „Vasaras
Koknesē” manuskriptu un bagātīgu fotogrāfiju un vēsturisku materiālu klāstu.
1993. gadā uzrakstītais atmiņu stāsts
vēsta par Olgas Bundzenieces bērnības
vasarām Koknesē no 1928. līdz 1935.
gadam. „Palejas”, kur mazā Pērses meitene pavadījusi savu bērnu dienu skaistāko laiku ir māja 1905. gada ielā 26,
kur tagad dzīvo Žogotu ģimene. Piedāvājam divus fragmentus no Olgas Bundzenieces manuskripta. Fragmenta daļā
ar nosaukumu Palejas piecgadīgā Olga
pirmo reizi ierodas Koknesē mammas
brālēna Paula Bērziņa ģimenē. Lasot
otro fragmentu, lūgums vecākas paaudzes koknesiešiem – ar jūsu palīdzību
gribam atpazīt mājas, kur Koknesē pagājušā gadsimta 20. – 30. gados ir bijušas
atvērtas bodītes, tirgotavas, konditoreja.
Priecāsimies, ja par jums zināmām vietām paziņosiet Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļai vai zvanot
pa tālr 29903892. Atklāsim kopā no jauna Kokneses vēstures lappuses!

Palejas
Kad iegriežamies ozolu alejā, parādās pirmais Kokneses brīnums. Zem
kājām noklāta svītraina sega. Pievakares saule palikusi aizmugurē aiz kokiem, slīpās gaismas strēles mijas ar
ozolu stumbru ēnām: zeltainas strīpas
ar samtaini pelēkām. Tā vien gribas
lēkšot tām šķērsām pāri, iekustināt to
burvju paklāju, lai paceļas gaisā.
Te rādās, ka neatrodamies pilsētā.
Viņpus alejai grāvis, krietni dziļš, bet
bez ūdens, apaudzis kupliem dadžiem.
Aiz grāvja atstatu no alejas kokiem pa
retai mājiņai. Aiz mājiņām pļavas, pļavas, aiz pļavām tālumā mežs. Gar pļavmalām dzelzceļa pusē apcirptu eglīšu
dzīvžogs aizstiepjas līdz pat mežam un
tajā pazūd.
Kā sauc šito ielu, kur esam nonākušas? Nekādi nesaucot, Koknesē neesot
ielu ar nosaukumiem, vienkārši – ceļi.
Šis ozoliem apstādītais lielceļš esot barona ierīkots, sen jau. Tas vedot uz muižu, uz baznīcu un vēl tālāk. Baronam
esot labpaticis te jāt ar zirgu vai izbraukt
karietē.
Pārgājušas pār tiltiņu, atrodamies uz
Paleju mājas ceļa. Tas vienās grambās,
skaties, ka nepaklūpi sakaltušajās māla
risēs. Nelielā vienstāva māja ar lubiņu
jumtu izskatās nepabeigta: ārsienu apmetums vēl nav nokrāsots, verandas
vietā tikai brusu saslietnis, bēniņu logi
zelmenī un jumta izlaidumā virs verandas aizsisti nelīdzeniem dēļiem. Mājas
priekšā ierīkots sakņudārzs, garās dobes
stiepjas līdz lielceļa grāvim, pa starpām
mazi augļukociņi, nesen iestādīti. Ieeja
mājā no sētaspuses. Pagalmā kaut kāds
būcenis – šķūnītis, vai, nomelnējusi pērnā siena kaudze, gailis uz mēslu čupas.
Turēdamās mammai aizmugurē,
velkos uz durvju pusi, dūša papēžos.
Tūlīt būs jāsatiekas ar svešo tanti un onkuli, nāksies dot roku un taisīt kniksi,
paciest apglaudīšanu, bučošanu. Šāda
ceremonija man gaužām nepatīk. Tad
durvis sprūk vaļā, izskrien melns suns
gludu spalvu, ņemas sirdīgi riet, zobus
zibinādams. Stāvu kā zemē iemieta, nedrīkstu pakustēt. Džeka? Šitas nezvērs!
– Voi tu näbūsi mierā, sätina kõklis!
Klausi, kod tev sõka! N äciet iekšā, nä-

bīstaties, süinc näkuodis.1
Tā ir tante Ieva garos lindrakos, raibā blūzē, galvā lakats, sasiets zem zoda.
Labsirdīgās zilās acis samirkšķinās, tante nezin kāpēc sāk raudāt. Asaras noslauka lakata garajos stūros.
– Mäs jūs vīsu loiku goidijām. Voi
tī ir Olgiņa? Skäties, joi liela mäita… Iesam ūstubā, ädisam võkariņas. Ponkūkas īscepu. Zäpte ir, kräjums. Voi pienu
dzersiet? Vorbūt kõpiju uzlikt?
Virzāmies cauri pustumšai priekštelpai, kur pusi loga aizsedz trauku
plaukts. Stūrī javas mulda un ķieģeļi.
– Te mun būs ķäķis, kod uzmūräs
plijti. Nävor ticig ūstubā äšanu värit.
No priekštelpas durvis ved uz trim
istabām. Pa kreisi, gar topošo „plijti”
ieeja tantes un onkuļa guļamistabā,
tur divas koka gultas un liels veclaiku
skapis. Pa labi vismazākā istabiņa. Bez
mēbelēm. Tieši pretī ārdurvīm lielā „vidusūstuba” ar sarkanbrūniem griestiem
un sienām, kas izrūtotas skaliņu režģiem. /Māla apmetumam vēl nav uzlikta „puce”./ Šai lielajā telpā viss kopā – te
ir vieta, kur gatavo ēdamo, un onkuļa
darbnīca, pie loga skrūvbeņķis, kaktā
ieslieti dēļi. Te ir dzīvojamistaba ar vecāsmātes gultu vistumšākajā stūrī un
ēdamistaba – vidū prāvs saimes galds,
soli un pāris krēslu. Augstā krāsns, kurā
cep maizi, apvienota ar vienriņķa plītiņu priekšpusē un apsildīšanas ierīci,
ķieģeļu mūrējumu, kas stiepjas no krāsns sāna līdz vecāsmātes gultai.
– Mūriņš vienädiņ silts. Sädies tik
virsuo, kod sõlti. Vacoimoetoi tur pätijk
gulēt, kožouku põklāj opuškā, – tante
Ieva stāsta.
Vecaimātei esot pāri par simt gadu.
Šobrīd viņa sēd gultā un skatās uz ienācējām. Kalsna vecenīte, ģērbusies līdzīgi tantei Ievai, tikai lakatiņš atšļucis
pakausī, atsedzot plānās bizītēs sapītus
tumšus matus ar sirmiem pavedieniem.
Šaurā seja vienās krunkās kā savītis
bumbieris. Bezzobu mute ierāvusies,
deguns gandrīz vai sniedzas tai pāri.
Man tā kā bailes no viņas – atgādina
raganu pasaku bildēs.
– Morta õtbrauküse. Un tī ir Olgiņa, Mortas mäita, – tante Ieva viņai
paskaidro.
– Nāču, bärniņ, läi as õpskotu tivāk,
– vecāmāte mani aicina.
– As jou läbi naradzu. Tõlumā äcs
tõdas švõkras.
Pieeju pie viņas, stāvu klusēdama.
Vecāmāte apraudas tāpat kā pirmāk
tante Ieva, nevaru saprast – par ko. Kad
mamma apjautājas vecaimātei, kā klājas, viņa atbild:
– Kos tod mun näkoit, kod ir kos
õppuišuo. Nikõdus dõrbus nov jādora,
nikos näsõp.
Bet tante Ieva piebilst:
– Par loimi näslimuo. Slīma jou nov
nikod. Tikai spāka voirs nov tik daudz.
Vēlāk uzzinu, ka šo vecomāti sauc
Anna Krūms un mana mamma viņu
pazīst kopš savas agrās bērnības dienām, no tiem laikiem arī tanti Ievu un
onkuli Paulu. Krūmi, Bērziņi, Vītoli –
1

Tante Ieva un viņas māte runāja veco
koknesiešu izloksnē. /Onkulis Pauls ne./ Es
arī iemācījos. Citur Kokneses ciematā izloksni
nedzirdēju, tikai Palejās. Izloksnes patskaņu
pierakstā ä aptuveni līdzīgs latviešu literārās
valodas platajam e, ä līdzīgs pagarinātajam
platajam e, ü līdzīgs u ar pārskaņu /umlautu/
uz i pusi, kā, piemēram, vācu valodas vārdā
fünf. Precīzāk šo patskaņu, tāpat šaurā e un
divskaņa au izrunu ar savu rakstāmmašīnu
nevar uzrakstīt, nevaru norādīt arī intonācijas.
Mašīnrakstā iespējamo tantes Ievas valodas
pierakstu konsultējusi profesore Marta Rudzīte.

visi bijuši kalpu kārtas, dzīvojuši vienuviet Kokneses pagasta Balbieru ciema
Līdacēs, Pasta muižas barona Brimmera lielajā ļaužu mājā kilometrus četrus
no dzelzceļa stacijas uz Bebru pagasta
pusi. Šie kalpi, mammas radi un radu
radi, strādājuši gan Līdaču saimniecībā,
gan gājuši klaušās uz Pasta muižu, kuras kungu nams atradies pašā Daugavas
krastā netālu no Kokneses vecajām pilsdrupām.
Līdacēs dzīvojuši ne tikai manas
mammas vecāki Vītoli, arī vecvecāki,
kuru dēls Reinis, mans vectēvs, toreiz
pēc amata skroderis, par sievu apņēmis
Edi Vīķis no Kokneses barona Lēvenšterna kalpu ļaudīm – manu vecomāti.
Onkulis Pauls Bērziņš manai mammai
brālēns, tēva māsas dēls.
Vītolu, tāpat Bērziņu senči un radu
radi apglabāti Ūsiņu kapos aiz Balbieru ciema, jo tā bija tuvākā kapsēta.
Kokneses kapos /pretī baznīcai/ tolaik
vienkāršos ļautiņus neglabāja, šī vieta
piederēja baronam Lēvenšternam, bija
paredzēta viņa dižciltīgajai dzimtai.
Līdaces atrodas meža malā. Anna
Krūms savos spēka gados augus cēlienus pavadījusi ogojot, sēņojot. Vākusi
kurināmo, žagarus stiepusi mājās lielām nastām. Trūcīgajai ģimenei nebijis
labāka kurināmā. Mana mamma sprieda, ka tantes Ievas mātei mežs uzdāvinājis veselību un tik ilgu mūžu.
Arī manā pirmajā Kokneses vasarā šī vecāmāte nereti aizstaigāja uz
mežu, kas atradās dzelzceļa malā pāris
kilometru no Palejām. Uz kūjas balstīdamās, viņa kustēja itin žigli. Gāja mellenēs. Kaut redzēja slikti, mājās pārnesa
pilnu grozu. Reiz uzprasījos, lai ņem
mani līdzi. Atsacīja.
– Väl mõza esi, tis mešš priekš tevi
par tõlu. Mežā tev moza sopräšana, čūška vor iecirst.
Mājās vecāmāte bija ļoti klusa, viņu
tikpat kā nemanīja. Lielāko tiesu uzturējās vien savā gultā, meitas aprūpēta.
Par mājas lietām nelikās zinīt, it kā atslēgusies no visa.
Kādā vasarā, kad es jau biju krietni
paaugusies, pie Paleju vecāsmātes negaidot ieradās sveši kungi no Rīgas, vesela grupa. Ārsts izklaušināja vecomāti
/pirmo reizi viņas mūžā!/, citi iztaujāja,
kā viņa vadījusi savu mūžu, piedzīvojot
tik lielu vecumu – 113 gadus. Visu pierakstīja. Vecomāti, pavisam jau nevarīgu, izveda pagalmā, saulītē, fotografēja
no visām pusēm. Varbūt zinātniskam
pētījumam, varbūt kādai avīzei, žurnālam, to mēs nedabūjām zināt, bildītes
neatsūtīja.
Manā dzīvošanā šī vecāmāte neko
nenozīmēja, bet tagad, rakstot savas atmiņas, nevaru nepieminēt. Viņa piederēja pie Palejām. Vidus istabas apraksts
bez viņas būtu nepilnīgs. Ja nenoklusēju
maizes krāsni, skrūvbeņķi, rijoli, gumijkoku onkuļa taisītā koka kublā, veco
sienas pulksteni ar rozēm apgleznotu
ciparnīcu un ķēdēs iekārtiem metāla
čiekuriem, ar kuriem uzvelk, tāpat citas
iedzīves lietas, kā gan noklusēt vecomāti,
dzīvu cilvēku. Bet galvenais – šodien es
esmu vienīgā būtne Zemes virsū, kas vēl
atceras Annu Krūms. Bez manis neviena cita tāda nav vairs dzīvajo vidū. Gadus sešdesmit vecāmāte guļ smiltainē,
viņas kapa kopiņa Ūsiņu kapsētā izputējusi, sen jau nav bijis, kas apkopj. Gadu
desmiti pagājuši, kopš viņsaulē arī tante
Ieva un onkulis Pauls, tāpat citi radi.
Kaut arī mana saskarsme ar Annu
Krūms bijusi niecīga, kaut arī maz zinu

Mazā Pērses meitene. Olga
Bundzeniece 4 gadu vecumā.

par viņu, ar šīm rakstu rindām Paleju vecaimātei uzceļu mazu mazītiņu
pieminekli. Kas lasīs, būs spiests uz to
paskatīties. Un daudzmaz ieklausīties
Kokneses izloksnē, kurā neviens vairs
nerunā. Ziņas par to, ka tāda reiz pastāvējusi, atrodamas vien valodas speciālistu pētījumos.
Neredzamajā piemineklī ar neredzamu kaltu iekaļu vienīgo dziesmu,
ko bērnībā tiku dzirdējusi no Paleju
vecāsmātes. Kad jutās vēl kaut cik žirgta, sēdēdama gultā, viņa to šad un tad
klusi dungoja savā vientulībā. Meldiju
iegravēt kaltam neizdosies, bet ritmu
aptuveni var parādīt.
Jūs puiši, jounas mäitiņas, /soläsiet
vijna uedziņas /un nesiet pestītõjam. Ak,
cik / sol– / di / tam, kas läsijs – / Kungs
dos biķer kotram ruokā. / Kur tis stäsies,
kas nav läsijs?

Par tirdzniecības būšanām
Koknesē
Kaimiņmājas konditorejā iegriezos
diezgan bieži. Našķēties. Dažkārt mamma iedeva santīmus, dažkārt tante Ieva.
Reiz notika neticamais: onkulis Pauls,
kam naudiņa neturējās, uzdāvināja veselu latu – mazajam meitēnam priekš
kārumiem. Par latu varēja dabūt desmit
vissaldākās kūkas. Treknas smalkmaizītes maksāja piecus, sešus santīmus,
ūdensklinģeri un veģi – tikai četrus.
Koknesē visa kā bija gana, pārdotavu ciematā daudz. Pie stacijas tā sauktais
kooperatīva veikals un Roberta Hermaņa desu bode Biedrības nama piebūvē.
Uz muižas pusi aiz Palejām Ducmaņa
bode. Viņpus dzelzceļa sliedēm Bebru
šosejas malā Sīmaņa Kovnata koloniālpreču tirgotava. Īpašnieka vārdu, tāpat
toreiz nesaprotamo nosaukumu „koloniālpreces” esmu iegaumējusi uz laiku
laikiem, jo tā lieliem burtiem stāvēja
rakstīts uz divstāvu ķieģeļu ēkas fasādes. Šai veikalā oda pēc petrolejas, sālītām siļķēm un ziepēm, kakti piekrauti
lopu ķēdēm, lejkannām, spaiņiem un
citiem metāla izstrādājumiem. Šeit iegriezos vienīgi tāpēc, lai paskatītos uz
Kovnatu smukajām mazulītēm, kuras
arī tur pagrozījās, zilacainas, rudiem,
sprogainiem matiem – Ita un Aicīte,
smaidīgas, laipnas tāpat kā viņu vecāki.
Ebreji Kovnati runāja skaidrā latviešu valodā. Tāpat arī sirmais provizors savā drogu veikalā otrpus šosejai.
Uzvārdā, liekas, Vulfsons. Koknesieši
viņu sauca par žīdiņu.
– Še, mäitiņ, nauda, oizäj uz žijdiņu.

ätnes mun karbuolu, blūsas uzradušās,
po nõkti nimoz voirs gläbties, sacīja
tante Ieva.
Pie žīdiņa gāju labprāt. Viņš pacienāja mani ar iesala karamelēm vai deva
palaizīt mežrožu sīrupu. Reiz uzdāvināja eikaliptu dražejas skārda kārbiņā.
Uz vāka skursteņslauķa bilde un uzraksts RĪKLES SKURSTEŅSLAUĶIS.
Pēc tam šo kastīti izmantoju kā naudas
maku, grabināju tajā sakrātās viensantīma monētas, kas skaitījās skursteņskrāpja pogas, tās nesot laimi.
Kaimiņos koloniālprecēm atradās
Riņķa manufaktūras veikals ar audumu baķiem, gataviem apģērbiem. Tur,
tāpat kā Jaunpaleju galantērijas veikalā,
varēja nopirkt arī diegus, dziju, dzīparu
saišķīšus visādās krāsās, podziņas, lentītes, rišiņas, cakiņas – visu, kas vajadzīgs
apģērbu greznošanai.
Turpat tuvumā /blakus žīdiņam/
Rāceņa tējnīca – krodziņš un kungu
frizētava tai pašā mājā. Friziermeistaru
Upīti bija iecienījušas arī dāmas, viņš
skaisti nokrāsoja uzacis. Mana dabiski
blondā mamma visu vasaru staigāja
dabiski tumšām uzacīm, nepateiksi, ka
pervētas. Lokas taisīt viņa gāja uz otru
frizētavu Šlakāna mājā /Sīļos/ iepretim
konditorejai Vītolos. Valdis Šlakāns,
toreiz Saeimas deputāts, bijis mammas
skolasbiedrs Kokneses proģimnāzijā,
tāpat kā desinieks Roberts Hermanis
un fotogrāfa Jāņa Sproģa brālis Kārlis –
saimnieks Bilstiņu Ārlupos un citi. Bijušie skolasbiedri satikās Laubes krogā.
Pie viena, otra mamma brauca ciemos
uz laukiem. Piemēram, Šlakānu Valdim, kas dzīvoja Rīgā, bez Sīļiem Kokneses ciematā piederēja arī lauku mājas,
kur saimniekoja viņa māte.
Viņpus sliedēm Bebru šosejas
malā lieltirgotāja Eglīša spīķeri – divas
pamatīgas, no laukakmeņiem celtas
ēkas. Noliktavās glabājās uzpirktie lini,
labības graudi, cukurbietes, vilnas ķīpas u.c. Eglīša lauku mājas Sausnoras
atradās Pērses malā uz Bebru pusi pāris kilometru no spīķeriem. No mana
viedokļa Sausnoras ievērojamas ar to,
ka tajās dzīvojusi tante Ieva un onkulis Pauls pirms uzcēla Palejas. Mamma
teica, ka Sausnorās es esot ciemojusies
apmēram gada vecumā, tur iemācījusies staigāt. Neatceros, bet to apliecina
bildīte mammas fotoalbumā, papiņš
nofotografējis.
Pa ceļam uz Sausnorām, paejot garām egļu vērim, kur ceļmalā piemineklis 1905. gada revolucionāriem, šeit nošautajiem, pārejot Klušu tiltu pie dzirnavām, vēl viena mammas ciemošanās
vieta – Rūķīši. Pašā Pērses malā. Es arī
pāris reižu tiku tur pabijusi. Upe šeit
dziļa, man neļāva izpeldēties. Hā! Rūķīšu saimnieks Pēteris Vītols mammas
atāls radinieks, pēc amata kurpnieks.
Tam bija meita Irma, ar kuru mamma
sagājās arī Rīgā, jo Irma tur apmeklēja
skolu.
Aiz Eglīša spīķeriem Kokneses tirgus laukums ar pelēku būdu rindām un
slitām, kur lauciniekiem piesiet zirgus,
daudzi pārdeva preces no vezumiem.
Nedēļas tirdziņš bija bagātīgs, no pārtikas produktiem tur varēja dabūt visu
ko, atskaitot putna pienu. Tirgojās arī
ar rūpniecības precēm un amatnieku
izstrādājumiem. Trešdienas, tirgus dienas, koknesiešiem tādi kā svētki. Sapucējušies ļautiņi vilcēm devās uz tirgus
placi, bet sapirkušies nesteidzās mājup,
satika paziņas, apmetās papļāpāt, tējnīcas bija pārpildītas.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Septembra
mēnesis Pērses
sākumskolā
Vasara projām. Pīlādžos mirdz sarkanas krelles. Ozolos
šūpojas zīles. Lai gan saule vēl nedaudz atgādina par
vasaru, tomēr, paveroties apkārt, redzam zelta rudens
valstību – dzelteno, brūno, sārto un zaļo krāsu paleti.
Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas direktores p.i.
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Piedāvājam mācīties Ogres tehnikuma –
Pieaugušo izglītības centrā
Programmu īstenošanas vieta
Mācību izmaksas
Iesniedzamie dokumenti

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aizkraukles daļas inspektora Māra Ignatjeva aizraujošais stāstījums ne vienam vien skolas zēnam lika
aizdomāties par savu nākotnes profesiju.

Septembris aizgājis, atstājot aiz sevis skaistus
notikumus Pērses sākumskolā. Jau daudzus gadus
par tradīciju kļuvusi radošo darbu izstāde. Tā ir
iespēja izpausties dažādos veidos. Jaunāko klašu
skolēni latviešu valodas stundās sevi pierādīja sacerot dzeju. Skolēni veidoja galda, sienu dekorus,
rotas no dabas veltēm, gatavoja ziedu un dārzeņu
kompozīcijas. Darbojoties ar dabas materiālu,
bērns kļūst tuvāks dabai, viņš mācās saskatīt tās
skaistumu un varenību, mācās mīlēt dabu.
Šogad aktīvi bija arī pirmsskolas grupu bērni,
kur rudens izstāde tika rīkota sadarbojoties ar vecākiem, jo tieši viņiem ir vismilzīgākā loma bērna
audzināšanā, un šāda veida nodarbes ļoti satuvina
bērnus ar vecākiem. Viņi gūst gandarījumu un
prieku, darbojoties kopā, veidojot kopīgu darbiņu,
apspriežot detaļas, un ar lepnumu piedalās lielajā
izstādē. Paldies vecāki un bērni, par jūsu aktīvo
dalību un brīnišķīgiem darbiem!
22. septembrī pirmsskolas grupu bērni, kā arī
1.– 6.klašu skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās
sportiskās aktivitātēs Olimpiskās dienas ietvaros.
Tās sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras
mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot
turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt
par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu
ikdienas sastāvdaļu. Pēc iesildīšanās daļas, skolēni
piedalījās dažāda veida stafetēs. Pasākuma noslēgumā bērni tika pie pateicības rakstiem.
29. septembrī sadarbībā ar pedagogu – karjeras konsultantu Olitu Ružu skolā norisinājās
informatīva un praktiska nodarbība, kuru vadīja
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aizkraukles daļas inspektors Māris Ignatjevs. Inspektors skolēniem rādīja informatīvu prezentāciju par
ugunsdrošību, kāpēc to nepieciešams ievērot un,
ko darīt nelaimes gadījumā. Ar apbrīnojamu pacietību, bērniem saprotamā, vienkāršā valodā Māris Ignatjevs stāstīja skolēniem par savas profesijas
darba pienākumiem un specifiku, iepazīstināja
ar aprīkojumu, atbildēja uz neskaitāmiem jautājumiem, tādejādi ne vien aprakstot ugunsdzēsēju
un glābēju darba gaitas, bet arī popularizējot savu
profesiju. Sajūsmu bērnos izraisīja iespēja uzģērbt
aizsargtērpu un uzlikt galvā ķiveri. Inspektors
norādīja, ka saģērbties var tik ātri, cik deg viens
sērkociņš. To nosaka normatīvi – 30 sekundēs jābūt uzvilktam spectērpam, bet minūtes laikā jau
ir jāizbrauc. Nepiespiestā atmosfēra, interesantais
stāstījums, praktiska darbošanās Pērses sākumskolas skolēnos izraisīja patiesu interesi un pārdomas par savu nākotnes profesiju.
Lai mums visiem ražīgs turpmākais skolas
laiks!

– Ogres tehnikums un Vecbebri
– mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
– nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
– aizpildīta iesnieguma veidlapa lejupieladēt – http://www.ovt.lv/muzizglitiba/projekti
– izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
– izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
Dokumentu pieņemšana katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 17.00 , 207. kabinetā adrese: Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu
pagastā Ikšķiles novadā Dokumenti ir jāiesniedz personīgi!
Kontaktpersonas:
• Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa – kontakttālrunis 29996675, e-pasta
adrese:baiba.liepina@ovt.lv
• Projektu vadītāja Ilze Ozola – kontakttālrunis 26185522, e-pasta adrese: ilze.ozola@ovt.lv .

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Iepriekšējā
Saturs
Pedagogi
izglītība
Programmas, kuru īstenošanas vieta būs Vecbebros, ja tiek nokomplektēta grupa (iezīmēts ar pelēku krāsu)
Meža darbi un tehni- 480 st.
pamata Norādītā meža teritorijā patstāvīgi veic meža atjau- A. Cīrulis,
ka, profesionālā kva- 4 mēneši
nošanas un jaunaudžu kopšanas darbus, ar ķēdes
S. Krodziniece,
lifikācija motorzāģa
motorzāģi izstrādā krājas kopšanas, galvenās un
A. Seļeznovs,
operators
dabas stihiju bojātu koku cirtes, gāž kokus, atzaro
I. Barisa,
koka stumbru un sagarumo atbilstošas kvalitātes
M. Davidāns
kokmateriālu sortimentos, tos uzmēra, pārzina veicamo darbu paņēmienus, darba un vides aizsardzību.
Meža darbi un tehni- 640 st.
bez
Norādītā meža teritorijā patstāvīgi var veikt meža
A. Cīrulis,
ka, profesionālā kvali- 6 mēneši
iepriek- atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbus,
S. Krodziniece,
fikācija mežstrādnieks
šējās iz- pārzina veicamo darbu paņēmienus, meža darbu
A. Seļeznovs,
glītības plānošanas principus, darba un vides aizsardzību,
I. Barisa,
ierobe- atbild par sava darba rezultātu un kvalitāti.
R. Gulāns,
žojuma
M. Davidāns,
K. Ranga
Būvdarbi, profesionālā 960 st.
vidējā Moduļu māju ražošanas un montāžas darbi. TehJ. Niedre
kvalifikācija būvkons- 10 mēneši
nisku zīmējumu un skiču izstrāde un lasīšana, būv- S. Miklaševica
trukciju montētājs
darbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana.
Ģeodēzisko darbu izpilde. Ēkas pamatu izbūve un
zemes darbi. Sienu un pārsegumu konstrukciju
montāža.Grīdas izbūve un montāža. Jumta konstrukciju montāža.
Interjera dizains, pro- 960 st.
vidējā Sagatavo interjera noformēšanas speciālistus, kas
D. Runča,
fesionālā kvalifikācija 10 mēneši
iecer, izstrādā un individuāli vai sadarbībā ar citiem V. Kaļeiņikova,
interjera noformētājs
speciālistiem īsteno vizuāli, tehnoloģiski un ergoZ. Ūpe,
nomiski pamatotus interjerus vai to daļas.
L. Graudumniece,
L. Kalniņš,
R. Šulca,
B. Astra,
V. Oboznaja
Būvdarbi, profesionālā 960 st.
vidējā Koksnes mehāniskā apstrāde, pārzināt koka būvR. Rontegode,
kvalifikācija namdaris 10 mēneši
konstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un izbūvi, T. Sala
koka grīdas ierīkošanu, jumtu konstrukciju izbūvi,
koka ēku montāžas darbus un remontdarbus, kā ar
tradicionālajiem elementu sasaistīšanas paņēmieniem, tā arī izmantojot modernos risinājumus, pārzina citu būvdarbu tehnoloģiju – veidņu izgatavošanu un uzstādīšanu, betonēšanu, siltumizolācijas
ierīkošanu, jumtu segumu ierīkošanu.
Kokizstrādājumu izga- 960 st.
vidējā Izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida I. Apsītis,
tavošana, profesionālā 10 mēneši
un konstrukciju mēbeles, tai skaitā masīvas koksnes E. Stumpe,
un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēL. Pastare,
kvalifikācija mēbeļu
beles, kā arī veic mēbeļu remonta un atjaunošanas A. Seidars,
galdnieks
darbus.
U. Spulle,
Ģ. Plakans
Kokizstrādājumu izga- 640 st.
pamata Veic koksnes mehānisko apstrādi, izgatavo, montē I. Apsītis,
tavošana, profesionālā 6 mēneši
un uzstāda objektā dažādus vienkāršas konstrukci- L. Pastare,
kvalifikācija galdnieks
jas koka izstrādājumus.
A. Seidars,
U. Spulle,
Ģ. Plakans
Mežsaimniecība,
960 st.
vidējā Sagatavots mežsaimniecības tehniķis, kurš plāno,
A. Cīrulis,
S. Krodziniece,
profesionālā kvaliifkā- 10 mēneši
veic, organizē un uzrauga mežkopības darbus
(meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aiz- A. Seļeznovs,
cija mežsaimniecības
tehniķis
sardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, I. Barisa,
līdz tā realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras
R. Gulāns,
ikdienas uzturēšanu, izprot un spēj uzraudzīt mež- M. Davidāns,
izstrādes procesus, pārzina veicamo darbu paņēK. Ranga
mienus un pašizmaksu kalkulāciju, meža dzīvnieku
un putnu bioloģiju, vides aizsardzību, atbild par
sava darba rezultātu un kvalitāti.
Dārzu un parku kop- 640 st.
vidējā Apstādījumu koku un krūmu stādīšanā, kopšanā,
A. Lapiņš,
šana, profesionālā
4 mēneši
vainagu veidošanā, formēšanā un izzāģēšanā, vēja A. Cīrulis,
kvalifikācija kokkopis/
un citu faktoru nodarīto postījumu likvidēšanā
S. Krodziniece,
arborists
un bīstamo koku, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, I. Barisa,
autoceļus un citus objektus, likvidēšanā.
L. Neško,
D. Kreilis,
S. Prose
Izglītības programmas

Mācību
ilgums

Grupas
Norises laiki
lielums

Kopējā
mācību
maksa
EUR

Līdz–finansējums 10%
EUR*

10–16

T. 16.00–21.00 718,20
Pie. 15.00–
21.00
Se. 9.00–17.00

71,82

10–15

718,20
Pie.15.00–
21.00
Se. 9.00–17.00
Sv.9.00–17.00

71,82

10–16

C. 16.00–21.00 1397,00
Pie.9.00–17.00
Se.9.00–17.00

139,70

10–15

T. 15.00–21.00 2574,00
Pie.15.00–
21.00
Se. 9.00–17.00

257,40

10–16

C. 16.00–21.00 1397,00
Pie.9.00–17.00
Se. 9.00–17.00

139,70

10–16

C. 16.00–21.00 1573,00
Pie.9.00–17.00
Se. 9.00–17.00

157,30

10–16

C. 16.00–21.00 1029,60
Pie.9.00–17.00
Se. 9.00–16.00

102,96

10–16

C. 15.00–21.00 1463,00
Pie.9.00–17.00
Se.9.00–17.00

146,30

10–16

C. 16.00–21.00 957,60
Pie. 9.00–17.00
Se. 9.00–16.00

95,76
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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Programmas, kuru īstenošanas vieta būs Vecbebros, ja tiek nokomplektēta grupa (iezīmēts ar pelēku krāsu)
Ainavu arhitektūra,
256 st.
vidējā
Ainavu dizains, ainavu projektēšana, izmanto- L. Neško
tritorijas plānošana
3 mēneši
jot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres
īpatnības.
Lodēšanas tehnoloģi- 160 st.
vidējā
Lodēšanas pamati un tehnoloģijas, kvalitātes I. Ieraga
jas un stadarti
2 mēneši
standarti, to nozīme elektronisko bloku ražošanā. Pieejas konkrētajam lodēšanas montāžas
veidam, novērst lodējuma defektus.
IKT pakalpojumu ierī- 250 st.
vidējā
Apgūtas prasmes uzstādīt, konfigurēt un
V. Ceiruls
košana un uzturēšana 3 mēneši
modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to
darbībā, nodrošināt IKT sistēmas drošību, ar
savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot
datorlietotāja darba efektivitāti.
Programmatūras un
200 st.
vidējā
Prasmes dizaina produkta izstrādē kā rīku
T. Ezerietis,
produktu izstrāde:
3 mēneši
pielietojot Datorizētās Ciparu vadības ( CNC)
R. Šulca,
dizaina pamati/ dodarbagaldu un atbilstošas programmatūras.
V. Kaļeiņikova,
māšana
Z. Ūpe,
( izmantojot CNC
L. Neško,
darbagaldu)
L. Kalniņš,
L. Graudumniece
Programmatūras un
200 st.
vidējā
Apgūtas prasmes dizaina produkta izstrādē,
A. Pučs,
produktu izstrāde:
3 mēneši
kā rīku pielietojot 3D printeri un atbilstošas
R. Šulca,
dizaina pamati/ doprogrammatūras.
V. Kaļeiņikova,
māšana
Z. Ūpe,
( izmantojot 3D prinL. Neško,
teri)
L. Kalniņš,
L. Graudumniece
Linux sistēmu ievie160 st.
vidējā
Uzstādīt, konfigurēt Linux operētājsistēmu
V. Ceiruls
šana
2 mēneši
un Linux programmatūru, novērst kļūmes to
darbībā, nodrošināt IKT sistēmas drošību, ar
savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot
datorlietotāja darba efektivitāti.
Meža atjaunošana,
160 st.
Bez iepriekšējās Mācības notiek tālmācības formā ar 3 dienām S. Krodziniece,
kopšana un atjaunoto 1 mēnesis izglītības ierobe- klātienes mācībām izglītības iesādē.
J. Katrevičs
platību aizsardzība
žojuma
Meža apsaimniekošanas darbi: meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbi, ievērot
sava darba plānošanas principus, darba un
vides aizsardzību.
Harvestera operatora 320 st.
Vidējā izglītība, Harvestera vadīšana, Zināšanas mežsaimnie- A. Strūbergs,
darbi
4 mēneši
F kategorijas va- cības pamatos, meža darbu plānošanā, cirsmu R. Gulāns,
dītāja apliecība izstrādē.
S. Krodziniece,
M. Davidāns

10–15 C. 16.00–19.00
Se. 9.00–15.00

536,40 53,64

10–15 O. 16.00–21.00
T. 16.00–21.00
C. 16.00–21.00
Pie. 15.00–20.00
10–15 O. 15.15–19.30
C. 15.15– 19.30
Pie. 13.00–18.00

435,60 43,56

10–15 T. 15.45–20.00
Pie. 13.00–18.00
Se. 9.00–15.00

460,80 46,08

10–15 C. 17.00–20.00
Pie. 9.00–17.00
Se. 9.00–15.00

460,80 46,08

10–15 P. 17.00–20.00
T. 17.00–20.00
Se. 9.00–13.00

460,80 46,08

10–15 Pie. 13.00–17.00
Se. 9.00–17.00

478,80 47,88

10–15 C. 16.00–21.00
Pie. 9.00–17.00
Se. 9.00–17.00

478,80 47,88

460,80 46,08

Uzsākts īstenot
projektu “Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
(Nr. 8.3.2.2./16/I/001)

Sākot jauno mācību gadu, Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā
tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem
mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību
nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks
atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas),
pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un
skolēnu intereses veicināšanai.

Bebru pamatskolā:
Mācību saturs:
• Logopēda konsultācijas ārpus mācību
stundām Bebru pamatskolā 1.– 4. klasēm
Ārpus stundu pasākumi:
• Pulciņš “Jaunais ķīmiķis” Bebru pamatskolā
5.–9.klasēm
• Robotikas pulciņš 1–6.klasēm

Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā:

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Programmas, kuru īstenošanas vieta būs Vecbebros, ja tiek nokomplektēta grupa (iezīmēts ar pelēku krāsu)
Papīra plastikas darbi
86 st.
Papīra veidi, izmantošanas iespējas, darba tehnoloģi- Z. Ūpe
3 mēneši
jas. Papīra objektu izgatavošanas tehnikas. Attēls un
vektors. Vektorgrafika.
Stilu mācība
50 st.
Mūsdienu interjers. Interjera stili. Interjera stilu attīstī- V. Kaļeiņikova
2 mēneši
ba. Tradicionālo interjeru stila pielietojums mūsdienu
interjerā.
Transportlīdzekļu vadītāja perso- 35 st.
Vadītāja pienākumi un atbildība. Kinemātiskā ķēde R. Gulāns
niskā apmācība (95. kods)
1 mēnesis
– videi draudzīga braukšana. Darba un atpūtas laiki.
Tiesību akti. Digitālais tahogrāfs. Kravas izvietošana
un nostiprināšana. Drošības tehnika, pasākumi un
satiksmes drošība.
A kategorijas traktortehnikas vadī- 103 st.
R. Gulāns,
Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība.
tāja apmācība
2 mēneši
A. Strūbergs,
Traktortehnikas uzbūve un ekspluatācijas pamati.
L. Rūtenberga,
Darba aizsardzība. Praktiskās mācības.
A. Gūtmanis
Apmācība darbam ar motorzāģi
32 st.
Koku gāšana, atzarošana, sagarumošana, bīstamo
A. Cīrulis,
un krūmgriezi (ar priekšzinaša1 mēnesis
koku gāšana, krūmu un apaugumu noņemšana ar
A. Lapiņš
nām)
krūmzāģi . Motorzāģa uzbūve un apkope.
Apmācība darbam ar motorzāģi
75 st.
Motorzāģu klasifikācija. Motorzāģu un krūmgriežu
A. Cīrulis,
un krūmgriezi (bez priekšzinaš2 mēneši
vispārējā uzbūve. Motorzāģa griezējinstrumenti.
A. Lapiņš
anām)
Sliedes un ķēde. Krūmgrieža vispārējā uzbūve un
izmantošana.
Meža ekoloģija
156 st.
Mežsaimniecības pamati. Meža ekoloģija. Dabas
S. Krodziniece,
3 mēneši
aizsardzība. Meža botānika. Mežsaimniecisko darbu I. Barisa,
plānošana.
K. Miezis
Rasēšana Auto CAD programmā
90 st.
Rasējumu pamatelementu veidošana.
L. Neško
2 mēneši
Koordinātu sistēmas. Rasējumu noformēšana, izprintēšana, kļūdu labošana
Auto CAD
130 st.
Tehniskā dokumentācijas noformēšana, projektēša- L. Neško
3 mēneši
na, un objektu izveide. 3D vizualizācija.
Keramikas formu izgatavošana
80 st.
Darba rīki, materiāli, tehnoloģijas. Trīsdimensiju
Z. Ūpe
3 mēneši
mākslas izteiksmes līdzekļi.
Archi CAD iesācējiem
70 st.
ArchiCAD rīki, to iespējas. Objektu modelēšana.
L. Kalniņš
2 mēneši
Izmantojamie materiāli. Mēbeļu modelēšana. Vides
reljefa modelēšana. Renderēšana.
3dmx Max iesācējiem
40 st.
Telpisko vizualizāciju pielietojumi, telpiskās vides
A. Pučs
1 mēnesis
manipulēšanas metodes, telpiskās modelēšanas
metodes, tekstūru un gaismu pielietošana virtuālajā
vidē, vizualizāciju reproducēšana dažādos medijos.
A. Pučs
3dmx Max ar priekšzināšanām
40 st.
Augstas sarežģītības modeļu veidošanas metodes,
1 mēnesis
3d skeneru pielietošana modelēšanas procesā, reālistiskas kustības iespaida radīšanas metodes, kustību
sensoru pielietošana animācijas procesā, reālistisku
telpisku gaismu un tekstūru veidošana.
Datorprogrammas interjera nofor- 40 st.
SweetHome 3D, SktchUP, CorelDraw pamati
A. Pučs,
mējumam
1 mēnesis
L. Kalniņš
HTML5 programmēšana
150 st.
Koda pamata uzbūves apskats, elementu pielietoša- A. Pučs
3 mēneši
na un īpašības, elementu vizuālā izskata regulēšana,
grafisko elementu iekļaušana, interaktīvo elementu
iekļaušana
Lodēšanas tehnoloģijas un stan36 st.
Lodēšanas pamati. Lodēšanā izmantojamie instruI. Ieraga
darti
1 mēnesis
menti un materiāli. Vadu lodēšana. Komponentu
montāža caurumos. Virsmas montāža. Montāžas
neatbilstības un labošana. IPC standartu kopums.
Mājas lapu veidošana
150 st.
Web vietnes projektēšanas etapi. Web vietnes dizai- A. Pučs,
3 mēneši
na veidošanas pamati.HTML valoda.CSS. CMS.Web
V. Ceiruls
vietnes publicēšana.
3D vizualizācija– AutoCAD prog40 st.
3–D objektu veidošana un vizualizācija. Objekta
L. Neško
ramma
1 mēnesis
izveide pēc parauga.
Mašinizētā meža izstrāde
145 st.
e-vides programma.
R. Gulāns
2 mēneši
Mežsaimniecības pamati. Meža sertifikācija. Meža
darbu plānošana. Mašinizētā cirsmu izstrāde.
Meža atjaunošana un kopšana
150 st.
e-vides programma.
R. Gulāns
2 mēneši
Mežsaimniecības pamati. Meža atjaunošana un kopšana. Meža sertifikācija.
Bīstamo koku gāšana
24 st.
Motorzāģu apkopes un ekspluatācija. Bīstamo koku A. Cīrulis,
1 menesis
gāšana ( teorija un praktiskās nodarbības).
A. Lapiņš

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

8–12

O. 17.30–20.00
P. 17.00–20.00

360,00 36,00

10–20 P. 17.30–20.00
T. 17.30–20.00

225,00 22,50

10–20 Se. 9.00–18.00

157,50 15,70

10–20 Pie.18.00–21.00
Se. 9.00–16.00

360,00 36,00

10–20 Se. 9.00–16.00

144,00 14,40

10–20 Pie. 17.00–20.00
Se. 9.00–14.30

337,50 33,75

10–20 Pie. 18.00–21.00
Se. 9.00–16.00

360,00 36,00

10–15 O.17.00–19.00
P.12.45–18.00

360,00 36,00

10–15 O.17.00–19.00
P.12.45–18.00
8–12 T. 17.30–21.00
C.17.30–21.00
10–16 Se.10.00–17.00

360,00 36,00

10–16 Pie.13.00–17.00
Se. 9.00–13.00

180,00 18,00

10–16 Se. 9.00–18.00

180,00 18,00

10–16 Pie. 13.00–17.00
Se. 9.00–13.00
10–16 Pie. 13.00–18.00
Se. 9.00–16.00

180,00 18,00

10–20 Se. 9.00–17.00

162,00 16,20

10–16 Pie. 13.00–18.00
Se. 9.00–16.00

360,00 36,00

10–15 Pie. 12.45–18.00

180,00 18,00

10–20 Pie. 13.00–18.00
Se. 9.00–16.00

360,00 36,00

10–20 Pie. 13.00–18.00
Se. 9.00–16.00

360,00 36,00

10–20 Se. 9.00–16.00

108,00 10,80

360,00 36,00
225,00 22,50

360,00 36,00

Mācību saturs:
• Logopēda konsultācijas ārpus mācību
stundām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
5.–6.klasēm
• Diskusiju klubs “Prezentēšanas māksla”
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 10.–12.
klasēm
Ārpus stundu pasākumi:
• Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi 2.–4.klasēm”
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
• Ķīmiķu radošā darbnīca 5–6.klasēm
• Pulciņš “Saistošā ķīmija 7.–9.klasēm”
• Robotikas pulciņš 1.–.4.klasēm
• Robotikas pulciņš 5.–.6.klasēm
• Radošās darbnīcas “Modolēšana
8.–.9.klasēm”
• Radošās darbnīcas “Tradīcijas un mode 7.–.9
klasēm”
• Radošās darbnīcas “Vide un tēlotājmāksla
6.–.9 klasēm””

Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā un Bebru
pamatskolā:
Mācību saturs:
• Zinātkāres centra “ZINOO Cēsis”
apmeklējums 5.–9.klasēm
• Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi”
apmeklējums 5.–9.klasēm
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un
ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus. Projektā plānotās izmaksas Kokneses novadam 2017.–2018. gadam ir 39 568,10
EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 33 632,89 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5 935,21 EUR.
Informāciju sagatavoja:
Anda Mikāla, Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa
Kokneses novada domes darba laiks
Pirmdien:
8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien:
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien:
8.00 – 15.00

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Piedāvā pirmslaulību mācību programmu

Izglītības iestādes nosaukums
Jelgavas pilsētas
pašvaldības pieaugušo
izglītības iestāde
“Zemgales reģiona
kompetenču attīstības
centrs”
Biedrība “Svētās
Ģimenes Māja”
Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības
akadēmija

Plānotās apmācības
sniegšanas reģions
Zemgale

Plānotās apmācības
sniegšanas vieta
Jelgava

Rīga

Rīga

Rīga, Zemgale,
Kurzeme, Vidzeme

4.

Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija

Latgale

Rīga, Bauska, Jēkabpils,
Kuldīga, Tukums,
Ventspils, Cēsis,
Madona, Alūksne
Rēzekne

5.

Mācību centrs
“FIBRA”

Latgale

1.

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību
programmas personām, kuras vēlas
reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā
(turpmāk – apmācības programma),
kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt
dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā,
Apmācības programma sastāv no
četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:
1. modulis – Finanšu pratība –
sniedz iespēju apgūt zināšanas un
pilnveidot izpratni par naudas gudru
pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai
palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes
mērķus.

13. oktobris
plkst. 15:00 un
18:00
21. oktobris
plkst. 22:00
17. oktobris
plkst. 9:00 līdz
19. oktobrim
21.oktobris
plkst.15:00
21.oktobris
plkst. 15:00
21.oktobris
plkst.18:00
3. novembris
plkst. 19:00

4. novembris
plkst. 16:00
10.novembris
plkst.17:00
11.novembris
plkst.17:00
16.novembris
plkst.18:00
17.novembris
plkst. 17:00
17.novembris
plkst.21:00
17.novembris
plkst.20:00
23.novembris
plkst.16:00

2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas
un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.
3. modulis – Laulības psiholoģiskie
un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes
attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par
emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām,
harmoniskām, uz savstarpējo cieņu
balstītām attiecībām ģimenē.
4. modulis – Vecāku pienākumi un
atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna
attīstību, vecumposmus raksturojošām
iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.
Moduļa satura izklāsts tiek īstenots
profesionāla lektora vadībā, kā pamata

metodi izmantojot abpusējas diskusijas
par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus,
praktiskus uzdevumus un refleksijas,
respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.
2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu
iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot
vērā, ka minētais pasākums nav plānots
kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam
vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks
vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no
nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē,
Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.
Apmācības personām, kuras vēlas

Aktuālie kultūras pasākumi
Jaunā latviešu spēlfilma
„Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Ieejas maksa: 2 eiro.

Kokneses
kultūras nams

Balle ar grupu „Rolise”. Ieejas maksa: 2 eiro.

Iršu klubs

Vācu valodas dienas Latvijā 2017

Kokneses pagasta
bibliotēka

Kokneses kultūras nama jauktā kora „Alaine” koncerts „Dzejas
Kokneses kultūras
iedvesmoti”, kurā skanēs Andra Kristona komponētās dziesmas
nams
ar mūsu novadnieku dzeju.
Ķeipenes amatierteātra “Pūce” izrāde: Vigita Pumpure “Spietu
Vecbebru tehnikums
laiks”. Ieejas maksa: 1.50 EUR
Veļu vakars. Dziesmas, veļu laika rotaļas un mīklas, senču
Kokneses
godināšana.
pilsdrupas
Kokneses amatierteātris, sagaidot 25. dzimšanas dienu,
aicina uz izrādi: Justīne Kļava „Dāmas”. Ieeja uz izrādi
Kokneses kultūras
par ziedojumiem naudā, graudā, interesantiem rekvizītiem
nams
jaunajiem iestudējumiem. Īpaši priecāsimies par veco laiku
modinātājpulksteņiem.
Kokneses amatierteātris, sagaidot 25. dzimšanas dienu, aicina
uz izrādi: E.Bahs, F.Arnolds „Traks numurs”. Ieeja uz izrādi
Kokneses kultūras
par ziedojumiem naudā, graudā, interesantiem rekvizītiem
nams
jaunajiem iestudējumiem. Īpaši priecāsimies par veco laiku
modinātājpulksteņiem.
Lāčplēšu dienai veltīts atceres pasākums.

Vecbebru stadions

Lāčplēša dienai veltīts atceres pasākums.
*Latvijas kontūras veidošana no līdzi paņemtajām svecītēm;
* Dokumentālā spēlfilma "Ievainotais jātnieks", rež. I.Brūvere,
filma par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli,
kuram 2018. gadā atzīmējam 130. jubileju
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku
koncerts.
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs
pasākums: *Kokneses novada Goda pilsoņu godināšana;
*Liepājas teātra aktrises Sigitas Jegļevskas un ģitārista Māra
Kupča dzejkoncerts „Latviju mīlot”.
Atpūtas vakars kopā ar grupu „Deficīts”. Ieejas maksa: 5 eiro.
Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervēšana kultūras namā.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku
koncerts.

Pulcēšanās pie
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas lāpu gājienam uz Kokneses
kultūras namu.
Vecbebru tehnikums
Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams
Iršu klubs
Kokneses pagasta
bibliotēka

23.novembris
plkst.18:00

Cirka šovs „Annas un Elzas piedzīvojumi pasaku karaļvalstī”.
Ieejas maksa: 6 eiro. Uzrādot izgrieztu kuponu no izdevuma
„Kokneses Novada Vēstis” oktobra vai novembra numurā: 5 eiro
(viens kupons–viena atlaide).

Kokneses kultūras
nams

Līdz
21.novembrim

Evitas Dardzānes pirmā gleznu izstāde.

Kokneses pagasta
bibliotēka

21.novembris

9.decembris
plkst.17:00

3.

noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs
pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.
Pieteikties apmācībām var jebkurā
dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu mi-

SVECĪŠU VAKARI
KOKNESES NOVADA
KAPSĒTĀS
Atradzes
kapos

7.oktobrī
plkst.18:00

Baznīcas
kapos

8.oktobrī
plkst.18:00

Kaplavas
kapos

14.oktobrī
plkst.18:00

Ūsiņu
kapos

21.oktobrī
plkst.18:00

Iršu kapos

21. oktobrī
plkst. 17:00

Zutēnu
kapos

21. oktobrī
plkst. 18:00

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Viss aizgājis,
Kas izsāpēts un bij,
Nu dvēselīte debesīs
Sev jaunu ligzdu vij.
/J.Jaunsudrabiņš/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017. gada septembrī
reģistrēti 4 mirušie.
Aizsaulē pavadīti:

Tikšanās ar rakstnieci Dainu Grūbi.

Dokumentālā filma "Astoņas zvaigznes", rež. A.Saulītis.
Filma par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko
un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem. Ieeja bez
maksas.
Kokneses novada amatierkolektīvu labdarības koncerts „Eņģeļi
pār Latviju”. Pēc koncerta balli amatierkolektīviem spēlēs
grupa „Netīšām blice”.

2.

Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams

21.decembris
plkst.12:00

Ziemassvētku pasākums bērniem.

Kokneses kultūras
nams

30.decembris
plkst.21:00

Gadumijas pasākums. Muzicēs grupa „Vēja runa”.
Biļetes iegādāties un galdiņus var rezervēt līdz 22.decembrim.
Ieejas maksa: 6 eiro.
Informācija par pasākumu, zvanot pa tālr. 28377943

Iršu klubs

ILONA KRŪMIŅA (1921.G.)
GREGORS SJOMKĀNS (1932.G.)

Rēzekne, Ludza,
Kārsava, Daugavpils,
Krāslava, Viļāni, Preiļi

nistrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija:
67216032, 67830681, 67226222. Epasts dzimts.dep@tm.gov.lv.
Katram gadam savs skaistums
Katrā savs īpašais prieks.
Dzīve ir kalnā kāpums,
Gads veiksmes pakāpiens.
/Olga Kļaviņa/
Sirsnīgi sveicam Jāni Iesalnieku
65 gadu jubilejā!
Senioru klubiņš „Pīlādzītis”

Tavā dvēselē kvēl saules stari.
Kad sauli citā tu sajust vari.
Lai visus ziedus tev saule veltī,
Lai sirdi un dvēseli ar laimi zeltī.
/Rainis/
Piešķirt savām dienām saules
dienas gaišumu novēlam oktobrī
dzimušajiem jubilāriem:
Andrejam Albatam, Ērikai
Gailānei un Vijai Pļevokai!
Kokneses
novada represēto
nodaļas biedri

KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
SEPTEMBRA MĒNESĪ
REĢISTRĒTAS
5 LAULĪBAS:
KOKNESES EV. LUT BAZNĪCAS
DRAUDZĒ – 1, DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ – 4.

JĀNIS ĒRIKS BITE (1948.G.)
EMĪLIJA KUNICKA (1944.G.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS
Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
(J. Sirmbārdis)
Skumju brīdī esam kopā ar
Andreju Biti,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Bijušie klasesbiedri
Bebru pamatskolā un audzinātāja
Sarma Bistere
Un kad paguršu no dzīves nastas,
Es atdusēšos dzimtās zemes smiltājā.
Izsakām līdzjūtību Jāņa Ērika
Bites tuviniekiem, viņu mūžībā
pavadot.
Bebru pagasta pensionāru padome
„Mārtiņroze”

Debesis aiztur elpu –
Bērniņš ir piedzimis.
Ar viņu pasaules telpā
No gala iesākas viss.
/M.Misiņa/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
SEPTEMBRA MĒNESĪ
REĢISTRĒTI 5 JAUNDZIMUŠIE
VECĀKI SAVIEM BĒRNIŅIEM
IZVĒLĒJUŠIES VĀRDUS:
LINARDS, MAIKLS, RENĀRS,
MEGIJA, MARKUSS.
Sirsnīgi sveicam jaundzimušo
vecākus!
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Veiksmīgi aizvadīts „Kokneses atklātais čempionāts
spiningošanā no laivām”

Aizvadītajās brīvdienās – 7.oktobrī, Daugavas ūdenskrātuvē noritēja trešais „Kokneses atklātais čempionāts spiningošanā
no laivām”.
Daces Svētiņas teksts un foto
Neskatoties uz drēgno rudens laiku, piedalīties sacensībās ieradās 80
makšķernieki no visas Latvijas (tai
skaitā divas daiļā dzimums pārstāves
Silvija Strode un Anželika Krūmiņa).
Sacensības notika laivu ekipāžu un komandu konkurencē. Ekipāžu veidoja
divi cilvēki, savukārt komanda sastāvēja no divām ekipāžām (4 cilvēkiem).
Kopumā spiningošanas čempionātā
startēja 40 ekipāžas un 11 komandas.
Jau tūlīt pēc pulksten sešiem pie

atļauts izmantot vienu spiningu,
kurš aprīkots ar mākslīgo ēsmas
imitāciju. Kad sacensību dalībnieki devās vēsajos Daugavas
ūdeņos arī Māte daba parūpējās par makšķerniekiem – solot
jauku un saulainu dienu. Tāpēc
jau ar pirmo vizuļu un gumijas
zivtiņu nokļūšanu ūdenskrātuvē bija skaidrs – loms būs, jo
tika noķertas pirmās līdakas
un zandarti.
piestātnes „GundePēc piecu stundu intengas” sāka pulcēties
sīva sporta un azarta apviedalībnieki, lai reģisLaimīgais makšķernieks nojuma, makšķernieki nāca
trētos un plkst. 8:00, – Kristaps Lapiņš no
krastā, lai svērtu lomu un
cerībā uz lielo lomu,
ar kolēģiem apspriestu dieSkrīveriem.
dotos Daugavas ūdeņos. Ar svinīgu nas veiksmes un neveiksmes. Šoreiz
uzrunu gadskārtējo čempionātu atklā- zivju nebija daudz, toties tika izvilkts
ja sacensību organizators un galvenais rekordloms – līdaka, kas pārsniedza
tiesnesis Viesturs Saulītis, bet starta šā- viena metra garumu un svēra 8,69 kg.
vienu deva Kokneses pašvaldības poli- Laimīgais makšķernieks – Kristaps Lacists Jānis Galviņš, kurš arī visas dienas piņš no Skrīveriem.
garumā rūpējās par kārtību pie un uz
Šogad noķerto zivju kopsvars –
Daugavas ūdeņiem.
96,84 kg. Atsevišķi tika atzīmēta lielākā
Sacensībās varēja piedalīties visi līdaka (8.69 kg, makšķernieks Kristaps
makšķerēšanas sporta entuziasti neatka- Lapiņš no Skrīveriem), lielākais zanrīgi no vecuma un dzimuma, kuri uz pa- darts (2,25 kg, makšķernieks Vitālijs
sākumu bija ieradušies ar savām laivām. Karpenokovs) un lielākais asaris (0,59
Spiningojot katram dalībniekam tika kg makšķernieks Gatis Rozenbergs).

Par 2017. gada sacensību uzvarētājiem kļuva tās ekipāžas, kuras uzrādīja
lielāko zivju svaru, vietas sadalot sekojoši:
1.vieta – 10,52 kg Kristaps Lapiņš
un Kārlis Lapiņš no Skrīveriem
2.vieta – 7,90 kg Vadims Loginovs
un Aivars Teivāns
3.vieta – 6,46 kg Mareks Cišs un
Igors Dubovskis no Kokneses
4.vieta – 6,24 kg Aigars Gredzens
un Normunds Vingris no Rīteriem
5.vieta – 5,34 kg Agris Rudzāns un
Māris Bremze
6. vieta – 4,47 kg Dmitrijs Rodinis
un Andrejs Lavrenko
Komandu vērtējumā uzvarēja komanda, kurai ir labākā ekipāžu vietu
summa, vietas sadalot sekojoši;
1.vieta – apvienotā Kokneses Rīteru komanda NICE (Aigars Gredzens,
Normunds Vingris, Silvija Strode,
Andrians Jerohins);
2.vieta – komanda L–BAITS (Vadims Loginovs, Aivars Teivāns, Dmitrijs Melikovs, Timofejs Škabrovs);
3.vieta – komanda BCL SERVISS
(Andris Mileiko, Aleksandrs Zikovs,
Jevgenijs Rodins, Ainārs Eglītis).
Komandas, ekipāžas un lielāko

lomu makšķernieki tika apbalvoti ar
Kokneses čempionāta medaļām, kausiem un diplomiem. Katram nominētajam dalībniekam tika vērtīga balva no
sacensību sponsoriem. Visi sacensību
dalībnieki tika arī pie balvām piedaloties loterijas izlozē.
Par balvām pateicība sacensību atbalstītājiem – Kokneses novada domei,
Kokneses sporta centram, eholotes.lv,
SIA Juniperus, SIA Piran Media Group,
SIA Ataudze, SIA Neste, SIA Sargofish,
SIA Leno, SIA “JS Products”.
Sacensību organizatori saka paldies
tiesnesim Indulim Burkam un policistam Jānim Galviņam par izturību un
modrību visas dienas garumā, kā arī z/s
„Krasti” un Agitai Eglītei par gardajām
brokastīm un pusdienām.
Trešais gadskārtējais “Kokneses atklātais čempionāts spiningošanā no laivām” ir veiksmīgi noslēdzies. Prieks par
saulaino pasākumu, lielajiem un mazajiem lomiem, meistarīgajiem makšķerniekiem un izturīgajiem līdzjutējiem!
Tiekamies 14.oktobrī Koknesē,
Daugavas radzēs, kur notiks Baltijas
atklātais čempionāts spiningošanā no
laivām.
Ne asakas!

Jauniešiem stāsta par donoru kustību
19. septembrī Kokneses kultūras
namā norisinājās kārtējā Valsts asinsdonoru centra (VADC) rīkotā donoru
diena. Diemžēl šoreiz tā nebija tik veiksmīgi apmeklēta kā citas reizes – asinis ziedoja 20 donori. „Iespējams, ka
vainīgs rudens mainīgais laiks, izraisot negaidītu saaukstēšanos,” teic LSK
brīvprātīga Lība Zukule. Šoreiz asins
ziedotājus gaidīja patīkams pārsteigums – SIA „Rieksti” sarūpētais saldējums un veselīgais našķis: SIA „G. Miežis Ārsts” dāvātais Hematogenas Vita
+ tāfelīte dzelzs līdzsvara atjaunošanai
organismā. Paldies par darbošanos donoru dienas norisē LSK brīvprātīgajai
Daigai Andersonei.
Dienas turpinājumā VADC pār-

stāve Mariona Baltkalne ar lekciju par
donoru kustības veicināšanu viesojās
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā.
Pēc tikšanās ar jauniešiem lektore teic:
„Liels paldies Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolai par patīkamo uzņemšanu un iespēju dalīties informācijā par
asins ziedošanu un donoru kustību!
Lai gan skolēni aktīvi iesaistās daudzās ārpusstundu aktivitātēs, priecēja
interesenti, kas audzināšanas stundas
laikā bija gatavi paplašināt zināšanas.
Tikšanās laikā pieskārāmies vēstures
jautājumiem par to, kā kopumā sākās
asins pārliešana un kā tas Latvijā notika vēl pirms dažiem gadu desmitiem
un mūsdienās. Tāpat skolēniem bija
iespēja atsaukt atmiņā bioloģijas stun-

dās mācīto par asins sastāvu un asins
komponentu nozīmi cilvēka organismā. Visbeidzot runājām par nosacījumiem, kas jāņem vērā, ja cilvēks vēlas
būt donors, un kur Latvijā iespējams
ziedot asinis. Būtiski bija pieminēt arī
dažādās situācijas, kad pacientiem nepieciešami donori, un tādu gadījumu
ir ne mazums, tāpēc ceram, ka arī I.
Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu
vidū būs kāds donors vai šīs kustības
popularizētājs! Skolēni visas lekcijas
laikā aktīvi iesaistījās atbilžu sniegšanā
izskanējušiem jautājumiem un tās noslēgumā interesējās par asins pārliešanas procedūru. Priecāsimies skolēnus
redzēt arī ekskursijā Valsts asinsdonoru centra telpās Rīgā!”

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas vecāko klašu skolēni lekcijā uzzināja daudz jauna par asins ziedošanu un donoru kustību.

„Pīlādžu” salidojumā arī Kokneses „Pīlādzītis”

Kokneses „Pīlādzīša” pārstāvji salidojumā Varakļānos.

Piekto gadu Latvijā notika salidojums, uz kuru pulcējās senioru
kolektīvi, kuri lepojas ar nosaukumu „Pīlādzis” vai „Pīlādzītis”. 16.
septembrī Varakļānu novadā kopīgā vārda īpašniekus uz svētkiem ielūdza novada pensionāru biedrība
„Pīlādzītis”. Draudzīgajā pasākumā piedalījās arī Kokneses senioru
klubiņa „Pīlādzītis” pārstāvji, kuri
turp devās kopā ar Aizkraukles
dienas centra „Pīlādzis” dalībniekiem.

Lība Zukule, Kokneses senioru klubiņa dalībniece, pastāstīja:
„Esam piedalījušies arī iepriekšējo gadu pasākumos, tāpēc ar lielu
prieku devāmies atkal satikt draugus no Skrīveriem, Olaines, Garkalnes, Vecpiebalgas. Diena pagāja baudot mājinieku viesmīlību.
Mums bija iespēja apskatīt Varakļānu muižas pili – vienu no pirmajām klasicisma stila celtnēm Latvijā. Pilī darbojas Varakļānu novada
muzejs, kurā pašlaik ir aplūkojama

arī rokdarbnieču darinājumu izstāde. Dvēselei prieku guvām luterāņu un katoļu dievnamos. Vietējie
pašdarbnieki un senioru koris no
Skrīveriem sniedza sirsnīgu svētku
koncertu. Pēc Varakļānu novada
domes priekšsēdētāja Māra Justa
apsveikuma notika katra kolektīva
sagatavotā prezentācija „Gadu ritums latvju rakstu zīmē”. Saviesīgo
daļu kuplināja kapela „Sovejī”. Tā
bija jauka tikšanās – bagāta ar iespaidiem un jaunu pieredzi.”

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Tuvākās bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem projekta
“Koknese – Veselīgāka vide visiem” ietvaros
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

OKTOBRIS

Kokneses novadā katru nedēļu iedzīvotājiem ir pieejamas dažādas fiziskas nodarbības un lekcijas par veselības tēmām. Par nodarbību apmeklējumu iedzīvotājiem nav jāmaksā, jo izmaksas sedz Eiropas Sociālais fonds. Visas nodarbības vadīs sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc aktuālo
informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība – Projekti), Facebook
lapā https://www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/ vai interesēties Kokneses
novada domes Attīstības nodaļā, T.65133636, ieva.rusina@koknese.lv. Pieteikšanās uz
nodarbībām individuāli sekojot norādītajai informācijai novada mājaslapā, Facebook
lapā un novada avīzē, kā arī pie ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldēs un domes iestādēs.
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta nodarbību norises vieta: ar zaļu – Koknesē, ar zilu –
Vecbebros, ar dzeltenu – Iršos.
Māra Bitāne, Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Kokneses novada dome
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"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 19:00

Lekcija un gatavošanas
meistarklase "Ēd veselīgi
un garšīgi" Koknese
novada domes zāle, 11:00

Nūjošana Kokneses
stadionā (sliktu
laikapstākļu gadījumā
hallē), 10:00

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" Pērses
sākumskola, 17:00

Krāsaino smilšu spēļu
nodarbības, Ģimenes
atbalsta centrā
"Dzeguzīte", Iršos, 12:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00–18:00
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Florbols Kokneses Sporta
centra hallē, 18:30

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" Bebru
pamatskolas sporta zāle,
17:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā
19:00–22:00

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

"Skaidrības diena"
Ģimenes atbalsta centrā
"Dzeguzīte", Iršos

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00–22:00

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 18:30

Lekcija "Pusaudži un viņu
krīzes", Kokneses tūrisma
centrs, 17:30

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 19:00

"Vingrošana enerģijai" Iršu
sporta halle, 17:30

"Vingrošana enerģijai"
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00

"Vingrošana enerģijai"
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:30

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" Pērses
sākumskola, 17:00
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"Lekcija par veselīgu
uzturu (0–5 gadus veciem
bērniem)" PII "Gundega",
Koknesē, 17:30

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 18:30

"Vingrošana enerģijai"
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:30

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 19:00

"Vingrošana enerģijai" Iršu
sporta halle, 17:30

"Vingrošana enerģijai"
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00

"Ģimenes ārsts" Kokneses
novada domes Mazā zāle,
17:30

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" Pērses
sākumskola, 17:00

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" Bebru
pamatskolas sporta zāle,
17:00

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00–18:00

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00
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"Lekcija par veselīgu
uzturu (0–5 gadus veciem
bērniem)" Iršu pagasta
pārvalde, 17:00

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" Bebru
pamatskolas sporta zāle,
17:00

Lekcija "Ģimenē
bērns ar īpašām
vajadzībām"Kokneses
Tūrisma info centrs, 17:30

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 19:00

Krāsaino smilšu spēļu
nodarbības Kokneses
Dienas centrā, 11:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00–18:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00–22:00

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 18:30

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00–22:00

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00

"Vingrošanas fiziot. vadībā
"Pērses sākumskola, Iršos,
17:00–18:00

"Vingrošana enerģijai" Iršu
sporta halle, 17:30

"Vingrošana enerģijai"
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00

"Vingrošana enerģijai"
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:30–18:30

"Vingrošana fiziot.
vadībā" I.Gaiša Kokneses
vidussskolas zāle, 18:00–
19:00
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"Lekcija par bērnu motoro
attīstību un stājas
traucējumu profilaksi" PII
"Bitīte" Bebros, 17:00

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 18:30

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00–22:00

"Jauniešu vecāku
izglītošana par seksuālās
un reproduktīvās veselības
jaut." I.Gaiša Kokneses
vidusskola, 18:45–20:15

"Vingrošana ūdenī
iedzīvotājiem virs 50
gadiem" Kokneses
baseins, 19:00

Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
19:00–22:00

"Vingrošana enerģijai"
I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00–
19:00

"Vingrošana enerģijai"
Bebru pamatskolas sporta
zāle, 17:30–18:30

"Vingrošana ūdenī
grūtniecēm" Kokneses
baseins, 16:45

"Vingrošana fiziot.vadībā"
Pērses sākumskola, Iršos,
17:00–18:00

"Vingrošana enerģijai"
Iršu sporta halle, 17:30–
18:30

"Vingrošana fizioterapeita
vadībā" Bebru
pamatskolas sporta zāle,
17:00

"Ģimenes ārsts" Iršu
pagasta pārvalde, 17:30

"Vingrošana ūdenī
jaunajām māmiņām"
Kokneses baseins, 19:00
"Vingrošana fiziot.
vadībā" I.Gaiša Kokneses
vidusskolas zāle, 18:00–
19:00
"Jauniešu vecāku
izglītošana par seksuālās
un reproduktīvās veselības
jaut." Bebru pamatskola,
17:00–18:30
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Atvērtie sporta vakari
Kokneses sporta centrā,
15:00–18:00

