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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Pateiksim paldies cilvēkiem, kuru mīlestības darbs veltīts Kokneses novadam!

Tuvojas Latvijas valsts simtgades 

svētki – 16. novembrī Kokneses 

kultūras namā notiks svinīgs 

pasākums veltīts Latvijas valsts 

dzimšanas dienai. Par skaistu 

tradīciju šajā pasākumā ir kļuvu-

si jauno Kokneses Goda pilsoņu 

sumināšana. Ar 2018. gada 25. 

aprīlī pieņemto "Kokneses nova-

da domes apbalvojumu dibinā-

šanas nolikumu" ir mainījusies 

pretendentu izvirzīšanas un ap-

balvojumu piešķiršanas kārtība. 

Kokneses novada iedzīvotāji līdz 

2018. gada 31. oktobrim pulk-

sten 15 Kokneses novada domē 

aicināti iesniegt iesniegumus 

šādu apbalvojumu piešķiršanai: 

"Kokneses novada Goda pilso-

nis", "Gada koknesietis", "Gada 

bebrēnietis", "Gada iršēnietis".

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko 

attiecību nodaļa

 Apbalvojums – goda nosaukums 
"Kokneses novada Goda pilsonis" ir 
augstākais Kokneses novada domes   
apbalvojums, ko piešķir fi ziskām 
personām par sevišķiem nopelniem 
Kokneses novada labā, kas var iz-
pausties valsts, pašvaldības, sabied-
riskajā, kultūras, izglītības, zinātnes 
vai saimnieciskajā un citā darbā, 
kuras ar lieliem panākumiem strādā-
jušas Kokneses novadā, sniegušas se-
višķi nozīmīgu ieguldījumu novada 
attīstībā, tā izpētē un kultūrmantoju-
ma apzināšanā, veicinājušas novada 
izaugsmi kopumā un veicinājušas 
iedzīvotāju labklājību, kuru darbu 
var novērtēt kā "mūža ieguldīju-
mu". Šo apbalvojumu var piešķirt arī 
augstām Latvijas un ārvalstu valsts 
amatpersonām, kā arī sadraudzī-
bas pilsētu pārstāvjiem, citu novadu 
pārstāvjiem un to piešķir vienu reizi 
gadā vienai personai. Izņēmumu ga-
dījumā   Apbalvojumu piešķiršanas 

komisija var lemt par   apbalvojuma   
piešķiršanu   divām personām vienu 
reizi gadā.

Apbalvojums "Gada koknesietis", 
"Gada bebrēnietis" un "Gada iršē-
nietis" ir balva, ko piešķir fi ziskām 
personām, kuras veikušas   nozīmī-
gu ieguldījumu pagasta attīstībā un 
piešķirams ne vairāk kā 3 personām 
gadā (no katra pagasta  viena perso-
na).

Lai izvirzītu kandidātus apbalvo-
šanai, iesniedzējiem ir jāaizpilda ie-
snieguma veidlapa, kuru var saņemt 
Kokneses novada domes kancelejā 
vai pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv. Iesniegumā ir jānorāda 
apbalvošanai pieteiktās fi ziskās per-
sonas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, 
dzīvesvietas adrese, ieņemamais 
amats vai nodarbošanās, tālrunis, 
vispusīgs nopelnu apraksts un infor-
mācija par kandidāta iesniedzēju.

Pieteikumus apbalvojuma saņem-

šanai var iesniegt Kokneses novada 
domes vismaz   trīs deputāti, valsts 
un pašvaldības iestāžu vadītāji,   sa-
biedrisko organizāciju pārstāvji, ju-
ridiskas personas vai ne mazāk kā 
15 pilngadīgas  fi ziskas personas (at-
šifrējot parakstu, norādot personas 
dzimšanas datus, dzīvesvietas adresi 
un kontakttālruni). 

Lai izvērtētu apbalvošanas pama-
tojumu un pieņemtu lēmumu par ap-
balvošanu, Kokneses novada dome 
izveido Apbalvojumu piešķiršanas 
komisiju septiņu cilvēku sastāvā: 
novada domes priekšsēdētājs; Bebru 
pagasta pārvaldes vadītājs; Iršu pa-
gasta pārvaldes vadītājs; četri domes 
deputāti (pa vienam deputātam no 
katras politiskās partijas, no kuras ir 
ievēlēts deputāts novada domē) un 
apstiprina tās darbības nolikumu. 

Novērtēsim mūsu pašaizliedzīgo 
un darbīgo novadnieku ieguldījumu 
Kokneses novada izaugsmē!

Aicinām pieteikt pretendentus 
Kokneses novada domes apbalvojumiem!

Piedalies 
biznesa ideju 
konkursā 
„ESI UZŅĒMĒJS 
KOKNESES 
NOVADĀ!”

Ir izsludināts ikgadējais biznesa ide-
ju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS!”. Aicinām 
konkursā piedalīties ikvienu fizisku vai ju-
ridisku personu, kurai ir biznesa ideja un 
kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās dar-
bības 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 euro, 2.vieta – 1000 
euro, 3.vieta – 700 euro). 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 
2019.gada 18.janvārim, plkst. 15:00. 

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši konkur-
sa nolikuma prasībām un jāiesniedz Kok-
neses novada domē (2.stāvs, 2.kab.), Me-
lioratoru ielā 1, Koknesē vai pa pastu  līdz 
2018.gada 18. janvārim. 

30.novembrī, plkst. 10:00 Kokneses no-
vada domē tiks rīkota  informatīva diena 
par biznesa ideju konkursu, lai interesen-
tiem sniegtu informāciju par pieteikuma 
veidlapas aizpildīšanu. Pasākumā pieda-
līsies arī kāds no vietējiem uzņēmējiem ar 
savu pieredzes stāstu, lai iedvesmotu citus 
uzsākt biznesu. Sekojiet līdzi aktualitātēm 
Kokneses novada mājaslapā un “Kokneses 
Novada Vēstīs”, jo par infodienu būs atse-
višķa informācija. 

Vairāk informācijas:  Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļā (11.kab.),  mob. 
20499940, T.65133636,

Esiet sveicināti oktobrī! Lielā 
māksliniece daba dāsni šķiežas ar 
krāsām, savā paletē meklējot zel-
taini sārtās. Pērses krasts un citi 
gleznaini mūsu novada stūrīši ša-
jās atvasaras dienās tā vien gaida, 
lai tos iemūžinātu foto mirkļos un 
paņemtu līdzi kā saulainas atmi-
ņas rudens tumšākajā laikā.

Savukārt mūsu valsts dzīvē tik-
ko aizvadīts svarīgs notikums – 
13. Saeimas vēlēšanas. Un kamēr 
uz politiskās skatuves norisinās 
spožas lomu spēles, mūsu novadā 
rit spraigs ikdienas darbs. Par pa-
veikto stāstām arī mūsu izdevuma 
lappusēs. 

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, 
Kokneses pašvaldība aicina pie-
teikt pretendentus Kokneses nova-
da domes apbalvojumiem. Mums 
līdzās ir daudz brīnišķīgu cilvēku, 
kuri klusi un nesavtīgi veic savu 
darbu. Pasacīsim viņiem paldies! 

Šis Latvijas lielās jubilejas gads 
nodēvēts par Latvijas Goda ģime-
ņu gadu. Portāls Mammamunte-
tiem.lv vasaras vidū aicināja paš-
valdības un iedzīvotājus pieteikt 
ģimenes, kuras būtu pelnījušas 
šo titulu. Manuprāt, šādu ģimeņu 
mūsu novadā ir daudz! Pašvaldība 
konkursam pieteica trīs ģimenes. 
Priecājāmies, ka viena no viņām 
– Šteinfeldu ģimene bija to Latvi-
jas 16 ģimeņu vidū, kura saņēma 
šo apliecinājumu  - Latvijas Goda 
ģimene. Tiekoties ar šo jauko ģi-
meni bija patīkami dzirdēt, ka par 
savām mājām pirms 20 gadiem 
viņi izvēlējās tieši Koknesi un savu 
izvēli nekad nav nožēlojuši. Nu-
mura lappusēs atradīsiet stāstu par 
viņiem un darbīgo Puišeļu ģimeni. 

Oktobrī Latvijas kapsētās ie-
dedzam sveču liesmiņas. Svecīšu 
vakari aicina mūs pieminēt mūsu 
mīļos aizgājušos. Bet vai ikdienā 
pamanām to cilvēku darbu, kuri 
rūpējas par kapsētu sakoptību? At-
radzes kapsētas pārzine Vera Ru-
bule to dara ar lielu mīlestību un 
atbildības sajūtu. Šī numura lielajā 
intervijā viņa aicina mums katram 
padomāt, ko mums ir iemācījuši 
mūsu vecāki, kā mēs cieņā turam 
savu senču tradīcijas. 

Nākamajā – Latvijas dzimšanas 
dienas mēnesī, būsim kopā svētku 
pasākumos! 11. novembrī svinē-
sim Kokneses dziedāšanas biedrī-
bas 150. jubileju, dosimies lāpu gā-
jienā, bet 16. novembrī Kokneses 
kultūras namā svinīgā sarīkojumā 
vēlēsim daudz laimes mūsu tēvze-
mei!

Sarmīte Rode 
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1.1. Pieņemt zināšanai SIA “Kok-
neses Komunālie pakalpojumi” valdes 
locekļa Aigara Zīmeļa sagatavoto in-
formāciju par gatavību apkures sezo-
nai.

1.2. Pieņemt zināšanai Bebru pagas-
ta pārvaldes  informāciju par gatavību 
apkures sezonai.

1.3. Pieņemt zināšanai Iršu pagasta 
pārvaldes informāciju par gatavību ap-
kures sezonai.

2.1. Slēgt Līgumu ar SIA “ Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” reģistrāci-
jas Nr. 48703001147, par sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu Kokneses novada Kokneses 
pagastā uz turpmākajiem 5(pieciem) 
gadiem. 

2.2. Izdarīt grozījumus  2016.gada 
1.jūlija Deleģēšanas līgumā Nr.2.1-
6.2/86.

3.1. Pieņemt zināšanai  Kokneses 
novada domes izglītības darba speciā-
listes Ineses Saulītes  sagatavoto infor-
māciju par izglītības darbu novadā. 

3.2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
darbu (informācijas mājaslapā www.
koknese.lv).

3.3. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Bebru pamatskolas darbu (infor-
mācijas mājaslapā www.koknese.lv).

3.4. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Pērses sākumskolas darbu (infor-

mācijas mājaslapā www.koknese.lv).
3.5. Pieņemt zināšanai informāciju 

par Kokneses internātpamatskolas - 
attīstības centra  darbu (informācijas 
mājaslapā www.koknese.lv).

3.6. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses Mūzikas skolas darbu 
(informācijas mājaslapā www.kokne-
se.lv).

3.7. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pirmsskolas izglītības iestādes 
“Gundega” darbu (informācijas mājas-
lapā www.koknese.lv).

3.8. Pieņemt zināšanai informāci-
ju par pirmsskolas izglītības iestādes 
“Bitīte” darbu (informācijas mājaslapā 
www.koknese.lv).

4.1. Apstiprināt Kokneses Mūzikas 
skolas  nolikumu (informācijas mājas-
lapā www.koknese.lv).

4.2. Nolikums stājas spēkā ar 2018. 
gada 1. oktobri.

4.3. Ar šī Nolikuma stāšanos spēkā 
uzskatīt par spēku zaudējušu Kokneses 
Mūzikas skolas nolikumu, kas apstipri-
nāts  ar Kokneses novada domes 2017. 
gada 27. septembra lēmumu Nr.5.

5.1. Apstiprināt Pērses sākumskolas  
nolikumu.

5.2. Nolikums stājas spēkā ar 2018. 
gada 1. oktobri.

5.3. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā 
atzīt par spēku zaudējušu ar Kokneses 
novada domes 08.07.2015. sēdes lē-

mumu Nr.5.2 (prot.Nr.9) apstiprināto 
Pērses sākumskolas nolikumu.

6.1. Apstiprināt grozījumus Kok-
neses internātpamatskolas - attīstības  
centra Nolikumā.

6.2. Grozījumi  stājas spēkā ar 2018. 
gada 1. oktobri.

7. Apstiprināt grozījumus  Kokneses 
novada domes  2017. gada 27. decem-
bra  sēdes lēmuma  7.6  un papildināt 
to ar amata vietu – internāta skolotājs 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā.

8.1. Pērses sā kumskolas amatu sa-
rakstā amatu “logopēds” aizstāt ar 
amatu “psihologs”, nemainot noteikto 
slodzi un likmi.

8.2. Lēmumu piemērot ar 2018. 
gada 3. septembri.

9. No pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem pie-
šķirt  605,00 euro (seši simti pieci euro 
00 centu) Tēlnieka Voldemāra Jākob-
sona memoriālās mājas “Galdiņi” elek-
troinstalācijas pārbaudes veikšanai.

10. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķirt  2  675,75 euro 
(divi tūkstoši seši simti septiņdesmit 
pieci euro 75 centi) traktora MTZ 
1025 remontam, rezerves daļu iegādei 
un pakalpojuma apmaksai.

11.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misijas nolikumu (informācijas mājas 
lapā www.koknese.lv).

11.2. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā 
spēku zaudē Kokneses Goda pilsoņa 
piešķiršanas komisijas nolikums, kas 
apstiprināts  ar Kokneses novada do-
mes 30.09.2009. lēmumu Nr.8.

12.1. Izveidot Kokneses novada Me-
dību koordinācijas komisiju un apstip-
rināt uz četriem gadiem šādu komisi-
jas sastāvu:

1.1. Kokneses novada domes  depu-
tāts Ivars Māliņš;

1.2. Lauku atbalsta dienesta pārstā-
vis – Kontroles un  uzraudzības daļas 
vecākais inspektors Aigars Dābols;

1.3. Valsts meža dienesta pārstāvis 
Andris Vanags;

1.4. Mednieku apvienības  pārstāvis  
Edgars Mikāls.

12.2. Medību koordinācijas ko-
misijai darbu organizēt saskaņā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabine-
ta 26.05.2014. noteikumiem Nr.269 
”Noteikumi par medījamo dzīvnieku 
nodarīto zaudējumu noteikšanu un 
medību koordinācijas komisijām” un 
Kokneses novada Medību koordināci-
jas komisijas nolikumu.

13. No Kokneses novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem  papildus piešķirt EUR 
3 928,16 (trīs tūkstoši deviņi simti  div-
desmit astoņi  euro un 16 centi) pro-
jekta “Par Parka ielas pārbūve posmā 
no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai, 

Koknesē” īstenošanai. 
14.1. Komandēt Kokneses novada 

domes  priekšsēdētāju Daini Vingri 
un Kokneses novada domes deputā-
tus uz Briseli no 2018. gada 15. līdz 
17. oktobrim piedalīties vizītē Eiropas 
Parlamentā.

14.2. Domes priekšsēdētāja koman-
dējuma laikā no 2018.gada 15. līdz 17. 
oktobrim (ieskaitot)  domes priekšsē-
dētāja   pienākumus veikt domes de-
putātam Pēterim Keišam.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2018. gada 31. oktobrī 
plkst. 14.00 Kokneses novada domē 
Melioratoru ielā  Nr.1, Koknesē, Kok-
neses pagastā, Kokneses novadā 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 Izlie-

tojumu trīs ceturkšņos
5) Par ziemas dienestu un  pašval-

dības ceļiem
6) Par p/a “Kokneses Sporta centrs” 

darbu piecu gadu periodā
7) Par p/a “Kokneses Sporta centrs” 

fi nansiālo darbību trīs ceturkšņos
Informāciju sagatavoja domes 

sekretāre Dz.Krišāne

2018.gada 26.septembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.5/2018.
Apstiprināti ar Kokneses novada domes 2018.gada 29.augusta sēdes 
lēmumu Nr.8.5(prot. Nr.9). Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu 

Par  Kokneses novada domes  27.03.2013.saistošo  
noteikumu Nr.6 “Par fi nansiālu atbalstu  Kokneses novada  
iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju  
sasniegumiem  sportā “ atzīšanu par spēku zaudējušiem

1.Atzīt par spēku zaudējušus Kok-
neses novada domes  27.03.2013.sais-
tošos  noteikumus Nr.6 “Par fi nansiā-
lu atbalstu  Kokneses novada  iedzīvo-
tāju sportam un balvām par Kokneses 
iedzīvotāju  sasniegumiem  sportā “

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Kokneses novada domes laikrakstā 
“Kokneses Novada  Vēstis”.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs 

(personiskais paraksts) D.Vingris

13. Saeimas vēlēšanu 
rezultāti Kokneses novada 

vēlēšanu iecirkņos
Balsstiesīgie: 4241 / Nobalsojušie: 2316

Derīgās aploksnes: 2315 / Derīgās zīmes: 2298

Nr. Saraksts

Derīgās zīmes

N
r.2

74
. B

EB
RU

 
PA

G
A

ST
A

 PĀ
RV

A
LD

E

N
r.2

76
.  P

ĒR
SE

S 
SĀ

K
U

M
SK

O
LA

N
r.2

78
. K

O
K

N
ES

ES
 

N
O

VA
D

A
 D

O
M

E

KO
K

N
ES

ES
 N

O
VA

D
A

  
V

ĒL
ĒŠ

A
N

U
 

IE
CI

RK
Ņ

O
S 

KO
PĀ

1 “Latvijas Krievu savienība” 4 1 19 24
2 Jaunā konservatīvā partija 40 13 217 270
3 Rīcības partija 0 0 5 5

4
Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

43 36 269 348

5 “PROGRESĪVIE” 10 3 42 55
6 “Latvijas centriskā partija” 0 1 1 2
7 “LSDSP/KDS/GKL” 3 2 5 10
8 No sirds Latvijai 3 2 7 12

9 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija 14 5 92 111

10 Attīstībai/Par! 67 42 222 331
11 Latvijas Reģionu Apvienība 12 8 77 97
12 “Latviešu Nacionālisti” 5 4 12 21
13 Jaunā VIENOTĪBA 32 28 137 197
14 Par Alternatīvu 3 1 8 12
15 Politiskā partija “KPV LV” 90 32 332 454
16 Zaļo un Zemnieku savienība 60 30 259 349

Kopā 386 208 1704 2298

Tuvojoties Starptautiskajai brīvprātī-
go dienai, aicinām Latvijas iedzīvotājus  
un organizācijas pieteikt kandidātus 
godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”, 
kas šogad notiek Latvijas simtgades svi-
nību ietvaros. Brīvprātīgie no visas Lat-
vijas tiks godināti 24. novembrī Rīgā, 
savukārt brīvprātīgos Latgalē godinās 
5. decembrī Daugavpilī, Zemgalē – 5. 
decembrī Jelgavā, Kurzemē - 6. decem-
brī Liepājā un Vidzemē - 7. decembrī 
Valmierā. 

Tiks godināti gada aktīvākie brīvprā-
tīgā darba darītāji un organizētāji, kuri 
devuši ievērojamu ieguldījumu sabied-
rības labā, kā arī brīvprātīgajiem drau-
dzīgākās nevalstiskās organizācijas un 
pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas 
mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju 
interesi par brīvprātīgo darbu un sek-
mēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan   
organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā 
darbā.

Nodarbinātības valsts aģentūras di-
rektore Evita Simsone : “Brīvprātīgā 
darba veicējus godināsim jau piekto 
reizi, šogad - Latvijas valsts simtgadē. 
Brīvprātīgo kustība Latvijā aug, turklāt 
arvien vairāk šajā darbā iesaistās cilvēki 
arī brieduma gados. Kļūt par brīvprātī-
go ir lieliska iespēja darīt ko sirdij tuvu, 

sastapt līdzīgi domājošos, veikt labus 
darbus stiprākai Latvijai nākamajā 
simtgadē.” 

 Izvirzīt godināšanai “GADA BRĪV-
PRĀTĪGAIS 2018” labākos brīvprātīgā 
darba veicējus vai organizatorus   var 
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstis-
kā organizācija, valsts vai pašvaldību 
iestāžu pārstāvis. Kandidāts jāpiesaka 
līdz 2018. gada 26. oktobrim, aizpildot 
pieteikuma formu, kas pieejama tīmek-
ļa vietnē http://www.brivpratigie.lv/ga-
dabrivpratigais2018, kurā var iepazīties 
arī ar godināšanas nolikumu, vai nosū-
tot to uz e-pastu – info@brivpratigie.lv.

  Visus pieteikumus izvērtēs organi-
zatoru izveidota žūrija, kurā būs pār-
stāvētas vairākas Latvijas nevalstiskās 
organizācijas, pašvaldības un valsts in-
stitūcijas.   Žūrija izveidos arī vairākas 
nominācijas brīvprātīgā darba veicēju 
un organizētāju godināšanai, bet paši 
nominanti tiks personīgi ielūgti uz svi-
nīgo godināšanu.

  NVA brīvprātīgo projekta vadītājs 
Ints Teterovskis aicina: “Brīvprātīgo 
kustība Latvijā ar katru gadu pieaug. 
Brīvprātīgo, bieži vien ne tik pamanītā 
darbošanās ik dienu dara mūsu visu 
dzīvi labāku, piesātinātāku. Vai tas ir 
palīgs grūtā brīdī slimnīcā, vai daudzās 

stundas dzīvnieku aprūpē, vai arī īpašās 
sajūtas svētkos - katru dienu simtiem 
brīvprātīgo velta savu brīvo laiku sa-
biedrības labā. Sevišķi liela brīvprātīgo 
iesaiste ir šajā Latvijai tik zīmīgajā jubi-
lejas gadā. Aicinu visus uz brīdi apstā-
ties un atcerēties nesavtīgos brīvprātī-
gos, kuri Jūs šogad kaut uz mirkli vai 
visa gada garumā darījuši priecīgākus, 
laimīgākus, un piesakiet brīvprātīgos 
Latvijas simtgades Brīvprātīgo godinā-
šanai!” Brīvprātīgā darba veicēju un or-
ganizatoru godināšanu “Gada brīvprā-
tīgais 2018” organizē Nodarbinātības 
valsts aģentūra sadarbībā ar Valmieras 
novada fondu, Izglītības un zinātnes 
ministriju, Jelgavas pilsētas domes ad-
ministrācijas Sabiedrības integrācijas 
pārvaldi, Daugavpils pilsētas domes 
Jaunatnes nodaļu, Rīgas domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta departamentu, 
biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”, 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru.

Aicinām pieteikt aktīvākos brīvprātīgā darba 
veicējus un organizētājus godināšanai 
“Gada brīvprātīgais 2018”

Šī gada septembra mēnesī mūsu 
novada iestādes, sadarbībā ar bied-
rību “ziedot.lv” un Sarkanā krusta 
Kokneses nodaļai, tika pie mēbelēm, 
kuras ziedoja SIA “LATVIJAS MO-
BILAIS TELEFONS”. Dienas centrs 
tika pie desmit ietilpīgiem plauktiem, 

četriem galdiem, diviem mīkstajiem 
krēsliem un CD/radio atskaņotāja. Ar 
jauniegūtajām mēbelēm ir aprīkota 
NVO tikšanās telpa, ar krēsliem un 
plauktiem maiņas apaviem ir aprīkots 
koridors, kā arī Dienas centram tagad 
ir vairāk vietas, kur izvietot rotaļlietas, 

grāmatas un materiālus nodarbībām. 
Īpašs paldies Sanitai Repšai par pa-

cietību, atsaucību un sirds siltumu un 
Lībai Zukulei par koordinēšanu un 
entuziasmu.

Ieva Ūtēna,
ĢADC vadītāja

Kokneses ģimenes atbalsta dienas 
centram jaunas mēbeles



3 NR. 101 388 2018. gada 12. OKTOBRĪ      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

I.Vispārīgie 
noteikumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā 
Kokneses novada dome (turpmāk - 
Pašvaldība) organizē biznesa ideju 
konkursu „ESI UZŅĒMĒJS KOK-
NESES NOVADĀ!” (turpmāk – Kon-
kurss).

2. Konkursa nolikumu apstiprina 
Kokneses novada domes sēdē.

3. Konkursa īstenošanai 2018.gadā 
ir piešķirts fi nansējums 5000,00 EUR 
(pieci tūkstoši euro 0 centi) apmērā 
no Kokneses novada domes budžeta 
līdzekļiem. 

4. Konkursa mērķis ir sniegt Paš-
valdības atbalstu fi zisku un juridisku 
personu biznesa ideju realizācijai, 
sekmēt saimnieciskās darbības veicēju 
veidošanos Kokneses, Bebru un Iršu 
pagastos un motivēt realizēt savas biz-
nesa idejas jaunu produktu vai pakal-
pojumu radīšanai.

5. Konkurss norit divās kārtās:
6.1. 1.kārtā konkursa dalībnieki ie-

sniedz pieteikumus līdz norādītajam 
termiņam;

6.2. 2.kārtā konkursa dalībnieki, 
kuru iesniegtie pieteikumi atbilst noli-
kuma prasībām, tiek aicināti prezentēt 
savu biznesa ideju konkursa vērtēša-
nas komisijai. 

6. Konkursa pirmo trīs vietu iegu-
vēji (ja vērtēšanas komisijas priekš-
sēdētājs nelemj citādi) saņem naudas 
balvas savu biznesa ideju realizēšanai. 

7. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 
– no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.
gada 18.janvārim plkst. 15:00. Pietei-
kuma iesniegšanas vieta – Kokneses 
novada dome (2.stāvs, 2.kab. pie do-
mes sekretāres), Melioratoru ielā 1, 
Koknesē. Jautājumu gadījumā kon-
kursa dalībnieki var vērsties Kokneses 
novada domes Attīstības nodaļā, mob. 
20499940, T.65133636, mara.bitane@
koknese.lv 

8. Pašvaldība paziņojumu par kon-
kursa uzsākšanu un konkursa noli-
kumu ievieto pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un publicē vietējās 
avīzes “Kokneses Novada Vēstis” ok-
tobra numurā.

9. Kokneses novada dome 2018.
gada decembra sākumā rīkos informa-
tīvo dienu, kuras mērķis ir iepazīstināt 
iedzīvotājus un potenciālos biznesa 
ideju konkursa pieteikuma iesniedzē-
jus ar pieteikuma veidlapas aizpildī-
šanas prasībām un ar citu uzņēmēju 
piemēriem iedrošināt uzsākt saimnie-
cisko darbību Kokneses novadā. Infor-
mācija par šī pasākuma datumu tiks 
ievietota Kokneses novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.koknese.lv (sadaļā 
“Uzņēmējdarbība” un “Kokneses No-
vada Vēstis” novembra numurā. 

II.Pretendentam 
noteiktās prasības

10. Konkursa pieteikumu var ie-
sniegt fi ziska persona (ne jaunāka 
par 18 gadiem) vai juridiska persona, 
kurai ir biznesa ideja un kura ir gata-
va to attīstīt saimnieciskās darbības 
uzsākšanai Kokneses, Bebru vai Iršu 
pagastā. 

11. Viens konkursa dalībnieks 
drīkst iesniegt vienu biznesa idejas 
pieteikumu. 

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

12.1. darbaspēka meklēšana un 
nodrošināšana ar personālu;

12.2. operācijas ar nekustamo īpa-
šumu;

12.3. azartspēles un derības;
12.4. ieroču, munīcijas un sprāgst-

vielu ražošana, piegāde vai vairum-
tirdzniecība;

12.5. tabakas ražošana un tirdznie-
cība;

12.6. alus un alkoholisko dzērienu 
ražošana un tirdzniecība.

III. Pieteikumu 
iesniegšana

13. Konkursa pieteikumam ir šādas 
sastāvdaļas:

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

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

13.3. naudas plūsma 1 gadam 
(3.pielikums);

13.4. pretendenta CV;
13.5. citi dokumenti pēc Konkursa 

dalībnieka ieskatiem.
14. Konkursa pieteikuma veidlapa 

(1.pielikums), biznesa idejas apraksta 
veidlapa (2.pielikums) un 3.pielikums 
jāsagatavo datorrakstā, latviešu valo-
dā (fonts – Times New Roman, burtu 
izmērs – 12).

15. Konkursa pieteikuma iesnieg-
šanas veidi:

15.1. konkursa pieteikumu  ievieto 
aizlīmētā aploksnē ar norādi „Biz-
nesa ideju konkursam” un personī-
gi iesniedz Kokneses novada domē, 
Melioratoru ielā 1, Koknesē (2.stāvs, 
2.kabinets, pieteikumus pieņem do-
mes sekretāre Dzintra Krišāne). Uz 
aploksnes jānorāda pieteikuma ie-
sniedzēja vārds, uzvārds.

15.2. konkursa pieteikumu var 
nosūtīt pa pastu uz adresi: Kokne-
ses 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. 

15.3. vienlaikus ar konkursa pietei-
kuma iesniegšanu papīra formā, pie-
teikums jāiesniedz arī elektroniski uz 
epastu mara.bitane@koknese.lv (visi 
pieteikuma dokumenti MS Word, MS 
Excel, PDF vai JPEG formātā). 

16. Konkursa pieteikums (pieteiku-
ma veidlapa un visi pielikumi) papīra 
veidā ir jāiesniedz vienā oriģinālek-
semplārā, cauršūtā vai saskavotā veidā. 

17. Iesniedzot konkursa pietei-
kumu, konkursa dalībnieks piekrīt 
norādīto personas datu uzglabāšanai 
un apstrādei. Datu apstrādes mērķis: 
konkursā iesniegto pieteikumu izvēr-
tēšana un konkursa dalībnieku in-
formēšana par konkursa rezultātiem. 
Datu pārzinis un datu apstrādes vieta: 
Kokneses novada dome, Melioratoru 
iela 1, Koknese, Kokneses novads, 
Latvija, LV-5113.

IV. Konkursa 
pieteikumu vērtēšana 
un rezultātu 
paziņošana

18. Lēmums par konkursa uzvarētā-
jiem tiek pieņemts piecpadsmit darba 
dienu laikā no konkursa pieteikuma 
iesniegšanas beigu termiņa. 

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

20. Vērtēšanas komisija, iepazi-
nusies ar iesniegtiem pieteikumiem, 
nosaka laiku, kad konkursa dalībnie-
ki klātienē sniegs savas biznesa idejas 
prezentāciju un atbildes uz konkursa 
komisijas uzdotajiem jautājumiem. 
Par biznesa ideju prezentēšanas laiku 
katram konkursa dalībniekam tiek pa-
ziņots individuāli.

21. Biznesa ideju pieteikumus iz-
vērtē un lēmumu par Pašvaldības 
naudas balvu piešķiršanu pieņem ar 
novada domes priekšsēdētāja rīko-
jumu apstiprinātās konkursa vērtē-
šanas komisijas priekšsēdētājs. Pārē-
jo komisijas locekļu vērtējumam ir 
ieteikuma raksturs. Komisiju veido 
pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un 
uzņēmējdarbības eksperti. 

22. Pieteikumus vērtē katrs komi-
sijas loceklis atsevišķi, katrai biznesa 
idejai piešķirot punktus pēc nolikuma 
24. punktā norādītajiem vērtēšanas 
kritērijiem. Izvērtētās biznesa idejas 
tiek sarindotas pēc iegūto punktu skai-
ta. Par pirmās, otrās un trešās vietas 
ieguvējiem lemj konkursa vērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājs pēc apsprie-
des ar klātesošajiem komisijas locek-
ļiem. 

23. Konkursa vērtēšanas komisijas 
lēmums par konkursa rezultātiem tiek:

23.1. publicēts pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv un pašvaldī-
bas izdevumā “Kokneses Novada 
Vēstis”;

23.2. rakstiski paziņots visiem kon-
kursa dalībniekiem, nosūtot e-pas-
tu uz konkursa pieteikumā norādīto 
epasta adresi.

V. Vērtēšanas 
kritēriji

24. Iesniegtos pieteikumus vērtē pēc 
šādiem kritērijiem:

Vērtēšanas kritēriji

M
ak

sim
āl

ai
s 

pu
nk

tu
 sk

ai
ts

24.1. Uzņēmējdarbības 
mērķa izklāsts

5

24.2. Esošās situācijas 
apraksts

10

24.3. Produkta vai 
pakalpojuma apraksts

10

24.4. Nepieciešamo resursu 
apraksts

10

24.5. Noieta tirgus analīze 10
24.6. Plānotā produkta/
pakalpojuma virzība tirgū, 
mārketinga aktivitāšu 
izklāsts

10

24.7. Uzņēmējdarbības risku 
novērtējums 

10

24.8. Biznesa idejas 
oriģinalitāte, jauninājums 

5

24.9.Konkursa dalībnieks 
nav bijis un uz pieteikuma 
iesniegšanas nav uzņēmuma 
īpašnieks vai līdzīpašnieks

15

24.10. Biznesa idejas 
dzīvotspēja, ilgtspēja

10

24.11 Biznesa idejas 
aizstāvēšana un pamatojums, 
naudas plūsmas aprēķins 

20

Kopā 115 

VI. Konkursa balvu 
fonds un uzvarētāju 
apbalvošanas kārtība

26. Konkursa pirmo trīs vietu ie-
guvējiem tiek piešķirtas šādas naudas 
balvas:

a) 1.vieta –1500,00 euro;
b) 2.vieta –1000,00 euro;
c) 3.vieta –700,00 euro.
27. No naudas balvas jau ir ieturēts 

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis.
28. Komisijas priekšsēdētājam ir 

tiesības palielināt vai samazināt nau-
das balvas apjomu starp vietām un no-
teikt papildus uzvarētājus atkarībā no 
iesniegto biznesa ideju kvalitātes.

29. Komisijas priekšsēdētājs izlemj, 
kuriem konkursa dalībniekiem tiek 
piedāvātas pašvaldības apmaksātas uz-
ņēmējdarbības konsultācijas pie uzņē-
mējdarbības speciālista. 

VII. Naudas balvu 
piešķiršanas kārtība

30. Pašvaldība slēdz Līgumu ar 
konkursa uzvarētājiem (turpmāk- 
Līgums) par piešķirtās naudas bal-
vas izlietošanas kārtību.

31. Piecu darba dienu laikā pēc 
Līguma noslēgšanas Pašvaldība uz 
konkursa uzvarētāja norādīto ban-
kas norēķinu kontu pārskaita pusi 
no piešķirtās naudas balvas apjo-
ma.

32. Konkursa uzvarētājiem ir 
pienākums izlietot 30.punktā mi-
nēto pusi no piešķirtās naudas 
balvas apjoma savas biznesa idejas 
īstenošanas uzsākšanai trīs mēnešu 
laikā no pārskaitījuma saņemšanas 
dienas. 10 (desmit) darba dienu lai-
kā pēc puses no piešķirtās naudas 
balvas apjoma izlietošanas konkur-
sa uzvarētājs iesniedz Pašvaldībā 
izdevumus apliecinošus dokumen-
tus (rēķinus, čekus utml.) un at-
skaiti par ieskaitītās naudas balvas 
izlietojumu (atskaites forma - Līgu-
ma pielikumā).

33. Pēc izdevumus apliecinošo 
dokumentu iesniegšanas un izvēr-
tēšanas Pašvaldība piecu darba die-
nu laikā izmaksā uzvarētājam otru 
pusi no piešķirtās naudas balvas. 

34. Ja Konkursa uzvarētājam nav 
iespēju sākotnēji izmantot tikai 
pusi no piešķirtās naudas balvas 
apjoma, bet ir pamatota nepiecie-
šamība izlietot uzreiz visu piešķirto 
summu, piemēram, viena paredzē-
tā pamatlīdzekļa iegādei, uzvarētājs 
iesniedz Pašvaldībai avansa rēķinu, 
uz kā pamata Pašvaldība veic pie-
šķirtās naudas balvas izmaksu uz-
varētājam pilnā apmērā. Konkursa 
uzvarētājs pēc naudas balvas izlie-
tošanas iesniedz Pašvaldībā attais-
nojošos dokumentus (pavadzīmju, 
čeku, maksājumu uzdevumu kopi-
jas) un atskaiti par ieskaitītās nau-
das balvas izlietojumu (atskaites 
forma - Līguma pielikumā).

35. Viena gada laikā pēc naudas 
balvas piešķiršanas Pašvaldība in-
tervē Konkursa dalībniekus, kuri 
saņēmuši naudas balvas, un sagata-
vo publikāciju par Konkursa dalīb-
nieka izveidoto uzņēmumu, kuru 
ievieto novada mājaslapā www.kok-
nese.lv un novada pašvaldības izde-
vumā “Kokneses Novada Vēstis”. 

36. Pašvaldībai ir tiesības atpra-
sīt piešķirto finansējumu, ja kon-
kursa uzvarētājs viena gada laikā 
nav uzsācis uzņēmējdarbību un 
biznesa idejas īstenošanu un nav 
izpildījis Līgumā noteiktās prasības 
saistībā ar piešķirtās naudas balvas 
izlietojumu. 

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

Programma ir paredzēta vecākiem, 
kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas 
līdz septiņiem gadiem. 

Ja Jums ir radušies jautājumi par 
bērnu audzināšanu, ir vēlēšanās papla-
šināt savas zināšanas par to, kā veicināt 
bērnu emocionālo attīstību, ir vēlme 
iegūt jaunu pieredzi vai vienkārši būt 

labākam vecākam, piesakieties vecāku 
apmācības grupā „Bērna emocionālā 
audzināšana”.

Programmas mērķis ir veicināt 
pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, 
uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās 
attiecības, palīdzēt vecākiem labāk iz-
prast savus bērnus un viņu vajadzības, 

kā arī palīdzēt mazināt bērnu uzvedī-
bas problēmas. 

Iegūtās zināšanas vairos Jūsu izprat-
ni par to, kā attīstīt saskarsmes iema-
ņas, sekmēt attiecības ar vienaudžiem, 
veicināt bērna iesaistīšanos dažādās 
aktivitātēs un veicināt bērna uzticēša-
nos. Dalība grupā ļoti palīdzēs vecā-

kiem, kuru bērns reizēm ir patvaļīgs 
vai izrāda agresivitāti.

Grupas dalībnieki tiksies 10 nodar-
bībās. Nodarbības notiks vienu reizi 
nedēļā Kokneses Sociālā dienesta tel-
pās. 

Pieteikties dalībai grupā un sa-
ņemt sīkāku informāciju var Kokne-

ses sociālajā dienestā vai pa tālruni 
65161812; 27294646 

Pieteikšanās līdz 29.oktobrim.

AICINĀM PIETEIKTIES! VECĀKU ATBALSTA GRUPA
 „Bērnu emocionālā audzināšana”
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Attīstības fi nanšu institūcija AL-

TUM no šodienas sāk piedāvāt 

pilnīgi jaunu aizdevumu prog-

rammu “Mazie aizdevumi lauku 

teritorijās”, kas ir izstrādāta sa-

darbībā ar Zemkopības minis-

triju. Programma, kuras kopē-

jais fi nansējums ir 13,8 miljoni 

eiro, ir līdz šim nebijusi valsts 

atbalsta iespēja, jo paredzēta 

tikai tiem, kas saimnieko ārpus 

lielajām pilsētām un kuriem ir 

neliels gada apgrozījums (līdz 

70 tūkstošiem eiro). 

Mārīte Lazdiņa,

Zemgales reģiona vadītāja 

Plānots, ka atbalstu aizdevuma 
veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000 
uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas 
vai vēlas darboties lauksaimniecības, 
kādā no vispārējās uzņēmējdarbības 
nozarēm vai zivsaimniecības nozarē.

  Aizdevumu programmas “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās” ietvaros 
investīcijām un apgrozāmiem līdzek-
ļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem 
eiro var saņemt gan jauni, gan jau pie-
redzējušāki uzņēmēji, kuru gada ap-
grozījums nepārsniedz 70 tūkstošus 
eiro un kuri darbojas lauku teritorijās 
visā valstī izņemot lielākajās pilsētās 
(Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūr-
malā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, 
Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī un Cē-
sīs). Šīs programmas aizdevumi būs 
īpaši piemēroti mazām vai jaunām 
saimniecībām, mājražotājiem, jau-
najiem lauksaimniekiem, bioloģiska-
jiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu 
pakalpojumu sniedzējiem lauku apvi-

dos. Programmas iespējas var izman-
tot arī zivsaimniecības nozares uzņē-
mumi neatkarīgi no apgrozījuma un 
atrašanās vietas.

Pieejamais 
fi nansējums un tā 
nosacījumi ir šādi:

-   Aizdevums investīcijām un ap-
grozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz 
pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgro-
zāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā 
summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro; 

-   Aizdevuma termiņš līdz 10 ga-
diem, ar būvniecību un nekustamo 
īpašumu saistītiem projektiem – līdz 
15 gadiem. Apgrozāmajiem līdzek-
ļiem termiņš līdz 3 gadiem; 

-  Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro 
pieejams bez aizņēmēja līdzfi nansēju-
ma, virs šīs summas – ar 10% līdzfi -
nansējumu; 

-   Atvieglotas nodrošinājuma pra-
sības: aizdevums līdz 25 tūkstošiem 
eiro iespējams arī bez papildu no-
drošinājuma, bet ar personīgo galvo-
jumu, ja netiek iegādāts nekustamais 
īpašums vai cits reģistrējams īpašums; 

-  Procentu likme ir no 4 līdz 8%. 

Inese Zīle, ALTUM 
valdes locekle:

“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto 
valsts atbalsta programmu klāsts uz-
ņēmējiem ir plašs. Vienlaikus seko-
jam tam, kādas ir tautsaimniecības 
tendences un kādas ir uzņēmēju vaja-
dzības, un attīstām arī jaunus produk-
tus. Mūsu jaunā programma visnode-
rīgākā būs tiem lauku reģionu uzņē-
mējiem, kas ir darbības uzsākšanas 

stadijā vai kuriem ir neliels apgrozī-
jums.   Nepietiekamas kredītvēstures, 
darbības nozares un darbības risku 
specifi kas, fi nanšu plūsmas un nodro-
šinājuma trūkuma dēļ komercbanku 
fi nansējums viņiem nereti ir ierobe-
žots. Aicinu uzņēmējus izmantot šīs 
jaunās programmas priekšrocības, lai 
esošo biznesu paceltu jaunā kvalitātē, 
vai jaunu ideju pārvēst realitātē!” 

  Turpmāk gan šai, gan citām AL-
TUM īstenotajām programmām 
klienti pieteikumus un tiem nepiecie-
šamos dokumentus var iesniegt tikai 
elektroniski. Plašāka informācija par 
ALTUM jauno programmu “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās” ir pieeja-
ma šeit.

Par ALTUM
Attīstības fi nanšu institūcija AL-

TUM ir Latvijas valstij piederoša ka-
pitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta 
fi nanšu instrumentu palīdzību sniedz 
atbalstu noteiktām mērķa grupām fi -
nanšu instrumentu veidā (aizdevumi, 
garantijas, ieguldījumi riska kapitāla 
fondos u.c.), konkrētu programmu 
ietvaros papildinot to arī ar nefi nanšu 
atbalstu (konsultācijas, mentorings), 
kā arī realizējot citas valsts deleģētas 
funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM 
saņēma starptautiskās kredītreitingu 
kompānijas Moody’s ilgtermiņa kre-
dītreitingu Baa1 valsts kapitālsabied-
rībai, kas apliecina ALTUM stabilo 
fi nanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 
24. oktobrī ALTUM obligā cijas tika 
iekļ autas regulē tajā  tirgū  - biržas Nas-
daq Riga Baltijas Parā da vē rtspapī ru 
sarakstā . 

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus 
lauku teritorijās

Gatavojoties Latvijas Republikas 

simtgades svinībām, Likteņdārzs 

aicina Latvijas skolu skolēnus 

piedalīties konkursā par lielāko 

novada sveci. Skolēni tiek ai-

cināti veidot klasi pārstāvošās 

komandas, kopīgi vākt parafīnu 

un vecās sveces, lai konkursa 

noslēgumā sadarbībā ar SIA 

"Baltic Candles" tiktu izlietas pie-

cas lielsveces – pa vienai katram 

novadam (Latgalei, Kurzemei, 

Vidzemei un Zemgalei) un Rīgai. 

Konkursa uzvarētāji būs klase, 

kura būs savākusi visvairāk pa-

rafīna un saņems īpašu balvu no 

Likteņdārza draugiem - hokeja 

kluba "Dinamo Rīga" - iespēju 

apmeklēt hokeja spēli un tikties 

ar hokejistiem.

Linda Galino 

Likteņdārza administratīvā 

direktore 

Konkurss norisināsies no 1. oktob-
ra līdz 5. novembrim un tajā aicināta 
piedalīties ikviena Latvijas skolas kla-
se no 1. līdz 12. klasei. Konkursa da-
lībnieki var būt klašu kolektīvi, katrai 
klasei veidojot vienu komandu. Klases 
uzdevums ir savākt pēc iespējas vairāk 
parafīna, lietotas vai vecas sveces un 
līdz 5. novembrim tās nogādāt Likteņ-
dārzā, Koknesē vai “Kokneses fonda” 
birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 75B. Pēc tam 
viss savāktais materiāls tiks sadalīts at-
bilstoši novadiem, no kurām skolām 
tas iesniegts un nogādāts SIA "Baltic 
Candles" ražotnē, kur tiks izlietas piecas 
lielsveces – pa vienai katram novadam 
(Latgalei, Kurzemei, Vidzemei un Zem-
galei) un Rīgai, atbilstoši savāktajam 
materiālam.

 Konkursa uzvarētāji būs klase, kura 
būs savākusi visvairāk parafīna. Viņi sa-
ņems īpašu balvu no Likteņdārza drau-

giem - hokeja kluba "Dinamo Rīga" - 
iespēju apmeklēt hokeja spēli un tikties 
ar hokejistiem. Savukārt konkursā izga-
tavotās novadu lielsveces tiks iedegtas 
18. novembra pasākumā Likteņdārzā, 
kur tradicionāli tiek sagaidīts saulriets 
un no svecītēm izveidota Latvijas valsts 
kontūra. Noslēguma pasākuma laikā 
tiks apbalvoti arī konkursa uzvarētāji 
un godināti visi dalībnieki, pateicoties 
kuru savāktajam materiālam tapušas 
piecas lielsveces, kuras veltītas Latvijas 
100-gadei un Latvijas novadiem. De-
talizētāka informācija par konkursu, 
nolikums un pieteikuma anketa atro-
dama Likteņdārza mājas lapā www.
liktendarzs.lv.

 Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas 
tautas ziedojumiem veidota piemiņas 
vieta un simbols Latvijas tautas izaugs-
mei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis, 
Likteņdārzs jau desmit gadus top Latvi-
jas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā ar 
tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojo-
šo tautiešu un uzņēmumu atbalstu. Te 
apvienojas izcila vides arhitektūra, ar 
Kokneses pussalas dabas un Daugavas 
plūduma krāšņumu, veidojot draugu 
aleju, ozolu sardzes ieskauto amfi teāt-
ri, daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, 
digitālo ekspozīciju “Liktens gāte”, Lie-
lo kalnu un skatu terasi. Likteņdārzā 
tiek fi ksēta tautas dzīvā atmiņa – katrs 
iestādītais koks, atvestais akmens ir ar 
konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu 
par Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Kopš 
2005. gada, kad tika sākts Likteņdārza 
projekts, ar tūkstošiem Latvijā un ārval-
stīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu 
atbalstu Likteņdārza izveidē ir iegul-
dīti gandrīz 2,5 miljoni eiro. Ik gadu 
Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 100 000 
apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% 
viesu ir bērni un jaunieši,  un tas rosina 
un nostiprina latviskās kopības un na-
cionālās piederības sajūtu.

Likteņdārzs aicina skolēnus 
piedalīties konkursā par 
lielāko novada sveci

Iespēja rakstošajiem
Mēs, izdevniecība “Domu pērles”, piedāvājam iespēju 

rakstošajiem autoriem izdot savus darbus. Palīdzēsim apkopot 

un izdot jūsu uzrakstīto gan krāsainos dzejas kopkrājumos, 

gan piepildīsim jūsu sen ilgoto sapni par savu grāmatu.

Galvenais ir nebaidīties noticēt sev un saviem sapņiem! Mēs 
gaidām ikvienu ar saviem darbiem pie mums vienmēr – ne tikai 
rudenī, bet visu gadu. Atvērsim durvis tiem, kuri vēlas, lai sapņi 
piepildās. Mēs ticam – jūs to varat! 

Lūdzam atsaukties un sūtīt vēstules 
uz e-pastu: domu.perles@gmail.com  vai arī 
man personīgi Gunita Barščauska e-pasts 
gslioness@gmail.com, vai sameklējiet 
mani  www.draugiem.lv;  
https://www.facebook.com 

Kokneses novada dome par 

pirmsskolas izglītības iestādes 

„Bitīte” jauno vadītāju ar šī 

gada 3. septembri apstiprināja 

Justīni Miezīti. Viņai ir desmit 

gadus ilga pieredze pedago-

ģiskajā darbā strādājot par 

pirmsskolas skolotāju Aizkr-

aukles bērnudārzā „Auseklītis”. 

Pēdējie seši darba gadi aizri-

tējuši  Kokneses pirmsskolas 

izglītības iestādē  „Gundega” 

un Bebru pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādē „Bitīte”.

Sarmīte Rode

Foto no Justīnes Miezītes 

personiskā arhīva

„Pieteikties konkursam mani 
rosināja gan kolēģes, gan tuvinieki 
un draugi. Man patīk jauni izaici-
nājumi un grūtības mani nebaida. 
Strādājot „Bitītē”, esmu iepazinusi 
kolektīvu, pārzinu iestādes darbības 
principus,” teic Justīne Miezīte.

Viņa ir dzimusi koknesiete,  arī 
pirmās skolas gaitas pagājušas Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidusskolā. Bet 
ceļš uz „Bitīti” pazīstams no bērnu 
dienām, jo dvīņumāsas ir šī „dārzi-
ņa” bijušās audzēknes. „Augot piecu 
bērnu ģimenē, kurā mamma ir sko-
lotāja, man nākotnes profesija šau-
bas neradīja, arī es gribēju kļūt par 
skolotāju!”- stāsta jaunā bērnudārza 
vadītāja. 

Studējot Rēzeknes augstskolā 

par vācu valodas skolotāju, iegūts 
bakalaura grāds un svešvalodas 
skolotājas kvalifikācija, bet Rīgas 
pedagoģiskajā un izglītības vadības 
akadēmijā maģistra grāds pirms-
skolas pedagoģijā. Pašreiz viņa tur-
pina studijas Baltijas starptautiskajā 
akadēmijā, lai iegūtu maģistra grā-
du uzņēmējdarbības vadībā un ad-
ministrēšanā. 

Šobrīd par savu galveno uzde-
vumu vadītāja uzskata iepazīties ar 
darba pienākumiem un veikt iestā-
des dokumentācijas atjaunošanu un 
sakārtošanu, jo vēl daudz darāmā ir 
saistībā ar maijā notikušo ugunsgrē-
ku. Līdz mācību gada sākumam tika 
izremontēts vadītājas kabinets un 
aprīkots ar jaunām mēbelēm.

„Pavisam nesen katrā grupiņā 
notika vecāku sapulces. Vēlējos 
iepazīties ar bērnu vecākiem un 
uzklausīt viņu priekšlikumus veik-
smīgai sadarbībai,” stāsta vadītāja, 
uzsverot, ka arī savā darbā veicinās 
darbinieku pozitīvu attieksmi un 
izaugsmes iespējas, rosinot kolēģes 
tālāk izglītoties.

„Man ir viegli uzsākt šo darbu, jo 
līdzās ir profesionālas, radošas un 
atsaucīgas kolēģes. Esmu savam ko-
lektīvam pateicīga par uzticēšanos 
un atbalstu. Priecājos, ka „Bitītē” 
sākušas strādāt jaunas skolotājas, 
kuras nesen beigušas studijas un 
dalās savās zināšanās,” atzīst Justīne 
Miezīte.

Šobrīd „Bitītē” ir 62 audzēkņi, tas 
ir pietiekami daudz ar iepriekšējiem 
gadiem. „Bērnudārzā galvenais ir 
bērns un viņa vajadzības. Droša un 
izglītojoša vide ir noteicošā bērna 
harmoniskai attīstībai,” ir pārlieci-
nāta vadītāja. Nākotnē tiks domāts, 
kā uzlabot grupu iekārtojumu un 
īstenot idejas āra rotaļu laukumu 
labiekārtošanai.

Justīne Miezīte – 
„Bitītes” jaunā vadītāja

„Ar smaidu un pozitīvu attieksmi viss 
ir iespējams!” – teic Justīne Miezīte.
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Sajust skaisto Latvijas rudeni, 

izzināt senatnes lappuses, atklāt 

jaunas un vēl neredzētas atpū-

tas vietas – tāds bija Kokneses 

tūrisma centra aicinājums ak-

tīvās atpūtas piekritējiem jau 

piekto rudeni dodoties aizraujo-

šā velobraucienā.

Sarmīte Rode

Tūrisma un Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

Foto: Kokneses tūrisma 

informācijas centrs

15. septembra saulainā rudens 
diena pulcēja kopā apmēram 100 ve-
lobraucējus, lai 60 kilometru garā 
maršrutā iepazītu interesantus ap-
skates objektus Kokneses un Pļaviņu 
novados. Anita Šmite, Kokneses no-
vada domes Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja stāsta, ka 
velobraucienā piedalījās ne tikai mūsu 
novadnieki, bet arī velo entuziasti  no 
Saulkrastiem, Cēsīm, Ogres, Rīgas 
Aizkraukles, Jaunjelgavas un vēl citām 
vietām. „Ļoti daudzi velobraucēji bija 
tik enerģiski un izturības pilni, ka vi-
sos objektos nonācām ātrāk pirms plā-
notā laika. Attālums nebija šķērslis arī 
sākumskolas vecuma skolēniem. Bija 
patīkami vērot, ka pieredzes bagātākie 
velobraucēji palīdzēja ar savu padomu 
mazāk pieredzējušākajiem un brau-
ciens izvērtās saliedēts un draudzīgs,” 
teic Anita Šmite. 

Velobrauciena pirmais pieturas 
punkts bija meža vidū, kur „Paugu” 
„Žagatās” saimnieko mednieku klubs. 
Uzzinot daudz jauna par meža zvē-
ru dzīvi un mednieku kluba biedru 
aktīvu darbošanos,   ceļš aizveda uz 
Pļaviņu novadu – uz vietu, kur Īvānu 
ciemā dzīvo arī pazīstamais publicists 
un žurnālists Dainis Īvāns. Viņš par 
savu dzimto vietu ir teicis: „ Šī ir manu 
senču dzīvesvieta un arī daļa no ma-
nis. Īvānos stiprinu veselību un gūstu 
iedvesmu radošajam darbam. Īvānu 
ciems saistīts arī ar vairāku dižu perso-
nību dzīvi – te dzimis rakstnieks Vilis 

Ambainis, folklorists Ojārs Ambainis, 
ģenerālis Andrejs Auzāns, dzīvojis arī 
pirmās atmodas darbinieks, skolo-
tājs Juris Kalniņš-Prātkopis, pie kura, 
braucot no Ērgļiem uz Koknesi, nak-
šņojis rakstnieks Rūdolfs Blaumanis.” 

Pēc dažiem kilometriem tika sa-
sniegta kādreiz slavenā atpūtas bāze 
„Mežezers”, kur tagad tūristi var smel-
ties spēkus atpūtas vietā „Mežezera 
stāsts”, izbaudot skaisto dabas ainavu 
uz ezera fona. 

Pēc nelielas piknika pauzes un at-
pūtas ezera krastā, izbraucot meža ta-
kas un nonākot uz asfaltēta ceļa, ātrā 
ripojienā velomīļi nokļuva Odzienā, 
kur pastaiga pa Odzienas pili un tās 
apkārtni ļāva atpūtināt kājas no pedāļu 
mīšanas un sajust pagātnes romantisko 
gaisotni. Atpakaļceļā, dodoties Kokne-
ses novada virzienā, braucēji apstājās 
Siljāņu ciema saimniecībā „Karlīnas”, 
kur truši, dažādu šķirņu vistas, pāvi un 
arī kazas izbauda dzīvi gandrīz brīvā 
dabā Pērses upes krastā. Viesmīlīgie 
mājas saimnieki un tuvējie kaimiņi ne-
nogurstošos ceļotājus pacienāja ar lau-
ku labumiem, vēlot jauku mājupceļu. 

Turpinājumā, ceļam vijoties garām 
Jaunbebru parkam un muižai, nonā-
kot „Vecsiljāņos”, velo brauciena dalīb-
niekiem bija ekskluzīva iespēja ciemo-
ties vietā, kur top Latvijā un ārzemēs 
atzinīgi novērtētais „Ievas siers”. Siera 
meistare Ieva Midega pastāstīja par 
saimniecību un aicināja degustēt siera 

daudzveidīgo produkciju, kā arī spē-
kam un enerģijai saimniecībā ražoto 
jaunāko produktu  -  jogurtu. 

Nonākot Vecbebros,   iztālēm bija 
sajūtama medus smarža, kur ceļotā-
jiem bija atvērtas Latvijas Biškopības 
vēstures muzeja durvis. Ikviens no 
viņiem noteikti atcerēsies muzeja va-
dītājas Anitas Svokas bagātīgo stāstīju-
mu un gardo Vecbebru bitīšu savākto 
medus garšu. 

Pārvarot pēdējos Bebru pagasta 
uzkalnus, velobrauciena fi niša punkts 
bija Kokneses viduslaiku pilsdrupās, 
kur varonīgos velobraucējus gaidīja 
garda zupa. Pēc garās dienas vēl bija 
iespējams izmēģināt prasmi viduslaiku 
aktivitātēs, izšaujot loku, metot kara 
cirvi un ieklausoties Pētera Kirilova 
stāstījumā. 

Velo brauciena dalībnieki atbalstīja 
šajā dienā notiekošo Pasaules talku, 
kurā iesaistījās arī Latvija kopā ar ci-
tām 150 pasaules valstīm. Atsaucoties 
Pasaules talkas aicinājumam iestādīt 
savu Laimes koku, pilsdrupu teritorijā 
velobraucēji iestādīja košumkrūmu. 

Kokneses tūrisma informācijas 
centrs pateicas visiem, kuri atbalstīja 
piekto rudens velobraucienu!   Paldies 
viesmīlīgajiem saimniekiem par laip-
no uzņemšanu! Īpaša pateicība Valsts 
policijai un pašvaldības policijai par 
drošu un veiksmīgu braucienu! 

Uz tikšanos nākamajā velomarato-
nā 2019. gada rudenī! 

Rudens velobraucienā atklāj jaunas 
atpūtas vietas

Apstāšanās vietā pie Odzienas pils.

Lai veicinātu lasītprasmi un 

lasīt prieku Latvijas Nacionālā 

bibliotēka līdztekus "Bērnu, 

Jauniešu un Vecāku žūrija" 

jau otro gadu organizē 

aktivitāti  – Nacionālā Skaļās 

lasīšanas sacensība. 

Antra Vasiļevska

Kokneses pagasta bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļa 

Ar Nīderlandes lasīšanas fonda 
atļauju šai sacensībai tiek izmantota 
metodika (pieejama bibliotēkā) no 
Nīderlandes, kur šī sacensība notiek 
jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot 
ap miljons bērnu aizraujošā lasīša-
nas sacensībā.

Uzsākot šo lasīšanas kampaņu, 
LNB Bērnu literatūras centrs vēlas 
pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties 
piemērotu un interesantu literatūru 
skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par 
lasīšanu un grāmatām, saliedēt bēr-
nus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, 
kā arī veicināt lasīt prieku.

Sacensībā aicināti piedalīties 11 
– 12 gadus veci skolēni, kuri izvē-
lās un izlasa kādu grāmatu, atrod 
piemērotu   fragmentu, kuru skaļi 
nolasīt priekša citiem, lai raisītu in-

teresi par šo grāmatu un aizrautu ar 
savu lasītprasmi skaļi. Dalībniekam 
3 minūšu laikā īsi un kodolīgi ir jā-
iepazīstina ar sevi, jāpaskaidro savas 
grāmatas izvēli un jānolasa izvēlētās 
grāmatas spilgts  fragments. 

Sacensība notiek trijās kārtās. 
1.kārta (oktobris – janvāris) – no-

risinās skolā/bibliotēkā un šajā kār-
tā piedalās visi lasīt gribētāji. Ties-
neši izvērtēs, kuri divi dosies tālāk 
uz otro kārtu. 

 2.kārta (marts) – reģiona fināls   
- Aizkraukles startēs trīs   labākie 
lasītāji no katra novada un tiesneši 
izlems, kurš viens dosies un Rīgu 
pārstāvēt mūsu reģionu. Tāpat kā 
pagājušā gadā 2.kārta norisināsies 
Koknesē. 

3.kārta (2019.gada 19. maijs, sest-
diena) – Nacionālais fināls (Latvijas 
Nacionālā bibliotēkā), kad satiekas 
visu reģionu labākie skaļie lasītāji 
un cīnās par Lasīšanas čempiona ti-
tulu un kļūs par Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu direktoru.

Ja arī tu esi 11 vai 12 gadus jauns 
un gribi piedalīties, tad dodies pie 
savas latviešu valodas skolotājas vai 
nāc uz bibliotēku un kļūst par sa-
censības dalībnieku!

Nacionālā skaļās 
lasīšanas sacensība 2

Rudenīgi skaistajā 25.septem-

bra dienā Pērses sākumskolas 

un pirmsskolas skolēni devās 

ekskursijā uz Latvijas dzelzceļa 

muzeju un Rīgas Nacionālo zoo-

loģisko dārzu. 

Olita Ruža

Santa Kalniņa 

Pirmajā pieturas vietā, Latvijas 
dzelzceļa muzejā, skolēnus sagaidīja 
jauni, smaidīgi gidi, kuri mūs laipni 
uzņēma  un izrādīja  muzeja telpas un 
eksponātus.Tika rādīti dažādi dzelzce-
ļa attīstības posmi, no tvaika lokomo-
tīves līdz tagadējiem elektrovilcieniem 

un dīzeļvilcieniem. Tika stāstīs arī par 
dzelzceļa uzņēmumā nepieciešama-
jām profesijām toreiz un tagad. Tas 
ir,   par mašīnista, pavadones, dispe-
čera, dzelzceļa pārmijnieka, dzelzceļa 
operatora un citām profesijām. Eks-
kursijas laikā ar dažādiem uzskates 
līdzekļiem skolēniem tika parādīts, 
kas un kā notiek uz dzelzceļa, kāda ir 
darba specifi ka, vide, drošība un atbil-
dība. Kā arī uzdodot dažādus jautāju-
mus skolēni varēja noskaidrot, kādas 
prasmes nepieciešamas, lai strādātu 
dzelzceļa nozarē, kādi ir galvenie darba 
pienākumi, speciālais  apģērbs un, kā-
das īpašības nepieciešamas, lai veidotu 

karjeru dzelzceļa jomā. Skolēni guva 
zināšanas arī par izglītības iespējām 
Latvijā šajā jomā. 

Skolēniem ļoti patika šis izziņas pro-
cess, jo bija iespēja līdzdarboties, izmē-
ģināt un nedaudz iejusties arī kā pasa-
žierim, jo ekskursijas laikā secinājām, 
ka daudzi skolēni ar vilcienu nemaz nav 
pārvietojušies, vai arī to dara ļoti reti. 

Tālāk skolēnu piedzīvojums tur-
pinājās Rīgas zooloģiskajā dār-
zā.     2017./2018.mācību gadā skolēni 
aktīvi iesaistījās Zaļās jostas rīkotajā 
makulatūras vākšanas konkursā, kur 
noslēgumā skola saņēma ieejas kartes 
ar iespēju zooloģisko dārzu apmeklēt 
par ievērojami zemāku cenu. Nolēmām  
ieejas kartes izmantot šīs mācību eks-
kursijas laikā. Rīgas Zooloģiskā dārza 
apmeklējums vienmēr ir atšķirīgs: mai-
nās gadalaiki, dzimst un aug mazuļi, 
mainās dzīvnieku kolekcija un ekspozī-
cijas. Katrs var atklāt ko jaunu.  Skolēni 
ar interesi devās pastaigā, lai apskatītu 
neredzētus, kā arī jau pazīstamus dzīv-
niekus, putnus un kukaiņus. 

Pērses sākumskolas skolēni, mīļi at-
sveicinoties no zooloģiskā dārza pļāpī-
gā Ara papagaiļa, teica tam: “Uz drīzu 
tikšanos! ” 

 Skolēniem ļoti patika šis izziņas process.

Izziņas diena

Pateicoties 203 ziedotājiem no 

Amerikas, Austrālijas, Kanādas, 

Lielbritānijas, Venecuēlas, Zvied-

rijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, 

Izraēlas un Latvijas, jaunajā mā-

cību gadā Vītolu fonds adminis-

trēs un izmaksās 704 stipendijas. 

Ar ziedotāju atbalstu studijas 

uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 

422 esošie stipendiāti studijas 

turpinās. Šajā mācību gadā 

fonds izmaksās vairāk kā 

1 200 000 EUR.

Vītolu fonds 

www.vitolufonds.lv

Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņē-
mumiem, 7 fondiem, 27 organizācijām 
un korporācijām, 107 privātpersonām, 
un dibinātas 32 testamentāro novēlēju-
mu stipendijas. Īpašā Draugu stipendija 
– pateicoties bijušo stipendiātu un citu 
labvēļu ziedojumiem – atbalstīs 16 jau-
nos studentus. Stipendiju lielumu no-
saka ziedotājs, un tās ir sākot no 1500 

EUR līdz 6000 EUR. 
No Kokneses novada šajā mācību 

gadā ar fonda administrētajām stipen-
dijām studēs 6 jaunieši: Krista Kristiāna 
Bernoviča (Viļņa Plūmes stipendija 
Aizkraukles attīstībai), Kristīne Paeg-
le (Viļņa Viktora Šveics stipendija), 
Dita Šteinfelde (Ernas Bertas Meijas 
Gurķis piemiņas stipendija), Elīna Zu-
kule (Draugu stipendija), Beāte Sārta 
(Zvejnieku ģimenes stipendija), Kitija 
Mihailova (Gunāra Šterna piemiņas 
stipendija).

Fonda mērķis ir stipendiju veidā pa-
līdzēt spējīgiem, centīgiem, bet mazno-
drošinātiem jauniešiem studēt Latvijas 
augstskolās. Pieteikšanās nākamā mācī-
bu gada stipendijām no 2019. gada 15. 
janvāra līdz 1. martam. Paldies visiem 
ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas 
jauniešu izglītībā! 

Pirmo reizi Vītolu fonda 
vēsturē administrētās 
stipendijas saņem 704 studenti 
no visas Latvijas
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Jauniešu projekts 

"PROTI un DARI", Nr. 

8.3.3.0/15/I/001 ir Eiropas 

Savienības fondu projekts 

un tā mērķis ir attīstīt 

mērķa grupas jauniešu 

prasmes un veicināt viņu 

iesaisti izglītībā, nodar-

binātībā, Nodarbinātības 

valsts aģentūras (NVA) vai 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūras (VIAA) īsteno-

tajos Jauniešu garantijas 

projektu pasākumos kā arī 

nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā.

Ieva Ūtēna

Koknesē šis projekts tiek rea-
lizēts jau 3 gadu un kopumā ir 
iesaistīti 25 jaunieši, kuri uz to 
brīdi bija vecumā no 15 līdz 29 
gadiem (ieskaitot), nemācījās, 
nestrādāja, neapguva arodu pie 
aroda meistara un nebija reģis-
trēti Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā (NVA) kā bezdarbnieki. 

  Projekta unikalitāte ir tajā, 
ka katram jaunietim tiek sastā-
dīta tieši viņam pieskaņota un 
atbilstoša Individuālā pasākumu 
programma, ko īstenot palīdz 
mentors un programmas vadī-
tājs, jaunieša atbalsta personas. 
Ļoti bieži programmās ir iekļau-
tas brīvprātīgā darba aktivitātes, 
kas jaunietim attīsta gan perso-
nību, gan dzīves prasmes, gan 
ļauj gūt ieskatu kādas profesijas 
darbā, gūt darba pieredzi.

  Šī gada septembra mēnesī, 
divām enerģiskām jaunietēm arī 
bija brīvprātīgā darba aktivitā-
tes un izvēle šoreiz tika izdarīta 
par labu dzīvnieku patversmes 
apmeklējumam. Tika apzinātas 
vairākas patversmes, sākot ar 
Ogres, tad Jēkabpilī un arī Ķe-
kavas "Mežavairogi". Mūs pār-
steidza tas, ka ne visās dzīvnieku 
patversmēs var braukt un strā-
dāt! Tāpēc, pirms brauc uz pa-
tversmi – zvani un pārliecinies, 
vai viņi uz to brīdi ir pieejami.

"Mežavairogos" ieradāmies 
trešdienas pusdienlaikā un ar 
dāvanām – suņu barību kucē-
niem un barojošām mātēm, kā 
arī cementējošām smiltiņām 
kaķiem. Par nepieciešamajām 
lietām var interesēties zvanot. 

  Ierodoties patversmes teri-
torijā, novietojam mašīnu auto-
stāvvietā un gabaliņu ejam kā-
jām. Mūs ar saviem skatieniem 
pavada četri, pie ķēdēm piesieti, 
suņi. Patversmes pagalmā at-
rodas vēl astoņi suņu būri, caur 
kuriem uz mums raugās gaidošu 
acu pāri. Brītiņu pagaidām līdz 
kamēr pie mums iznāk saim-
nieks, pa to laiku mūs izklaidē 
rudais, garspalvainais runcis. 
Atdodam saimniekam līdzat-
vestās dāvanas un izsakām savas 
vēlmēs pēc suņiem – kam mazā-
ku un mierīgāku, kam jestrāku. 
Mana izvēle bija skaidra jau no 
sākuma, jo krēmkrāsas vilks ie-
skatījās man acīs un tā pieplaka 
pie režģa, kad mēģināju viņu 
paglaudīt, ka likās viņš grib iz-
piesties tam cauri. Tā es tiku pie 
Čikena – suņu kunga labākajos 
gados. Jāsaka gan, ka pirmos 
metrus arī mierīgie suņi rau-
jas un skrien, jo ir noilgojušies 
pēc kustībām. Tāpēc pastaigai 
vajadzētu izvēlēties piemērotus 
apavus. Situāciju pasliktina arī 
tas, ka izvēlēto suni pārējie no-
rej, jo ir greizsirdīgi, ka palikuši 
krātiņos vai piesieti. Pirmie 50 
metri tie grūtākie, bet jau tālāk, 
aiz autostāvvietas, atrodas meži, 
kur suņi nomierinās un izbauda 
pastaigu. Čiks izrādījās ļoti mie-
rīgs un paklausīgs suns, kopā 
mēs nostaigājām pusotru stun-
du. Jutos izbrīnīta, kā šāds suns 
nonācis līdz patversmei.

Tad sekoja otrais dublis – liela 
auguma vilka un rīzenšnauce-
ra jauktenis Reno. Šo suni man 
iedeva patversmes saimnieks. 
Savā būrī viņš riņķoja visu laiku 
pa apli un izskatījās ļoti aktīvs. 
Samērojot mūsu abu augu-

mus palūdzu saimnieku, lai 
pirmos trakos metrus viņš pats 
suni izved cauri citiem suņiem. 
Pastaigas laikā atklājās suņa 
labestīgais, maigais raksturs, 
vēlme uz komunikāciju un sa-
runām. 

Šis bija vienreizīgs piedzīvo-
jums, kas noteikti atstājis savu 
nospiedumu manā dzīvē. 

Vēlos aicināt arī citus iet un 
darīt labas, nesavtīgas lietas. 
Izmantojiet šo kā vienreizēju 
iespēju izkustēties, jo pastaigās 
aizvadījām trīs stundas, tā arī ir 
vienreizēja ideja randiņam, kā 
arī lielisks kopā pavadīts laiks ar 
ģimeni, iemācot bērniem līdz-
cietību, pienākuma apziņu un 
atbildības sajūtu. Ceru, ka šāds 
apmeklējums varētu vainagoties 
arī ar jauna mīļuļa ienākšanu 
mājās. 

 Ieva, "PROTI un DARI" 
programmas vadītāja

  Arī man, tāpat, kā pārējām 
meitenēm, viesošanās "Meža-
vairogos" bija pirmā pieredze 
patversmes apmeklēšanā. Biju 
pārsteigta, kad patversmē ierau-
dzīju daudzus ne tikai skaistus, 
bet arī skaistus šķirnes suņus. 
“Mežavairogi” man likās īpaši 
arī ar to, ka tur mājvieta ir ne 
tikai suņiem, bet arī citiem dzīv-
niekiem, kurus parasti patvers-
mēs nesatiksi. Šeit, piemēram, 
mitinās viena pūce, ruda lapsi-
ņa, daudzi forši, mīļi kaķi, divi 
lāči, aitas, kazas, govis un citi 
ragaiņi, kā arī tur pirmo reizi re-
dzēju tādu zvēru kā degunlācis! 
Par cik man līdzi bija mans dēls, 
kuram ir 3 gadi, patversmes ap-
saimniekotājs ņēma to vērā un 
pastaigai mums iedeva nelielu, 
mierīgu sunīti, apmēram takša 
izmērā. Mūsu sunītim vārds vēl 
nebija iedots, jo viņš tikai ne-
sen bija ieradies patversmē, bet, 
mūsu pastaigas laikā novēroju, 

ka suņuks bija ļoti vērīgs un 
saprotošs. Viņš pacietīgi gaidī-
ja, kad bija jāpagaida un vēroja 
mani, kad būs signāls kustības 
atjaunošanai. Šis novērojums 
man lika domāt, ka, šim suņu-
kam ir bijis saimnieks. Mūsu 
viesošanos patversmē padarī-
ja patīkamāku arī tas, ka līdzi 
bijām paņēmušas siltu tēju un 
maizītes, kas likās īpaši gardas 
pēc pastaigas ar četrkājainajiem 
draugiem. Ja arī jūs jūtat sevī 
vēlmi sniegt kādam ko labu, tad 
zvēru patversmes apmeklējums 
un suņu izstaidzināšana var būt 
viens no veidiem kā vairot labes-
tību.

Ieva, "PROTI un DARI" 
mentors 

 
Esmu projekta "Proti un 

Dari" dalībniece, tā ietvaros sep-
tembra mēnesī tika ieplānotas 
brīvprātīgā darba aktivitātes. 
Mēģinot realizēt paredzēto, iz-
vēlējāmies apmeklēt dzīvnieku 
patversmi "Mežavairogi", kas 
izmitina vairāk kā 100 suņu un 
kaķu. Patversmes teritorijā ir 
iespēja redzēt ne tikai dažādu 
šķirņu suņus, bet arī lapsu, āpsi, 
pūci, kazas, aitas un gulbjus. Pats 
pārsteidzošākais bija tas, ka pat-
versmes teritorijā var apskatīt 
brūnos lāčus. Dēļ tiem vien ir 
vērts apmeklēt "Mežavairogu" 
patversmi.

Ieejot patversmes teritorijā 
paveras skats uz daudzu suņu 
pagaidu vai ilgāka laika mītni. 
Vērojot suņus, kas ir tik dažādi 
gan pēc izskata, gan uzvedības, 
gribas palīdzēt ikvienam šeit no-
nākušajam dzīvniekam. 

Patversmes saimnieks priekš 
manis piemeklēja īpaši aktīvu 
suni vārdā Burbons. Teikšu go-
dīgi pat pārāk aktīvu. Sākumā 
pat sabijos no tik liela suņa, 
klusībā cerēdama, ka viņš ir 
draudzīgs.  Nebiju domājusi, ka 

suņa staidzināšana izvērtīsies 
par izturības un sporta stundu. 
Teiksim tā, tas bija liels pārbau-
dījums kā kājām, tā rokām. Sa-
protu, ka sunim šī pastaiga ir ie-
spēja tik laukā no nožogojuma, 
jo lielāko patreizējās dzīves daļu 
viņš pavada tajā. 

Nevarēju sagaidīt, kad šī pa-
staiga beigsies un suni nodošu 
atpakaļ patversmes saimnie-
kiem, jo šī suņa staidzināšana 
būtu jāuzņemas vīrietim, kas 
viņu spēs noturēt, jo suns rāvās 
uz visām debess pusēm. 

Pastaigas beigās patversmes 
saimniekam jautāju kā Burbons 
šeit ir nonācis, uz ko viņš man 
atbildēja, ka suņa saimnieks lie-
liski saderēja kopā ar šo suni, jo 
abi bija sportiski un aktīva dzī-
vesveida piekritēji. Šeit labi ie-
deras teiciens  "Kāds suns – tāds 
saimnieks". Tomēr dzīvē gadās 
visādi un Burbons šeit nonāca, 
viņa saimniekam pāragri atva-
doties no dzīves 30 gadu vecu-
mā. 

Pēc sporta stundas palūdzu, 
lai iedod izvest pastaigā vēl kādu 
suņuku, tikai šoreiz mierīgāku. 
Nākamo pusstundas pastaigu 
varēju dēvēt par pastaigu! Tā 
bija atpūta un relaksācija, stai-
gājot pa meža takām, mierīgi un 
bez steigas. 

Dienas beigās, kad jau do-
damies mājās man bija lieliska 
gandarījuma sajūta, par labi pa-
darītu darbu, par to, ka esi palī-
dzējis četrkājainajiem draugiem. 
Sajūta patiešām bija lieliska. 

Ceru, ka nākotnē būs iespēja 
un laiks biežāk apmeklēt pat-
versmes. Iesaku to pamēģināt 
tiem, kas to vēl nav darījuši. Aiz-
vedot kādu našķi un vienkārši 
izvedot suni pastaigā – būsi iz-
darījis labu darbu. 

 Sigita, "PROTI un DARI" 
jauniete

Esmu "PROTI un DARI" 
jauniete. Projektā mani ie-
saistīja mana māsīca, jo šogad 
pabeidzu vidusskolu un nezi-
nāju, ko tālāk darīt. Esmu ļoti 
līdzjūtīgs cilvēks un man patīk 
palīdzēt veciem cilvēkiem un 
dzīvniekiem, tāpēc mani ļoti 
iepriecināja tas, ka septembra 
mēnesī mēs daudz aktivitātes 
ieplānojām tieši ar palīdzēšanu 
dzīvniekiem.

Dzīvnieku patversmē es biju 
pirmo reizi, un man tā bija laba 
pieredze. Tur es klātienē varēju 
redzēt, kādos apstākļos dzīvo 
suņi un kaķi. Redzētais mani 
aizkustināja līdz asarām, seviš-
ķi tas, kādos apstākļos dzīvo 
šie dzīvnieki.   Pārsteidzošais 
bija tas, ka patversmē ir dažāda 
vecuma dzīvnieki, sākot no ku-
cēniem līdz pat dzīvniekiem ga-
dos. Ir arī šķirnes suņi. Labi, ka 
ir cilvēki, kas palīdz šādā situ-
ācijā nonākušiem dzīvniekiem. 

Dziļš pārdzīvojums man 
bija satikšanās ar manu pastai-
gas biedreni – jaunu kucīti un 
māmiņu veseliem četrpadsmit 
kucēniem, no kuriem septiņi 
divus mēnešus veci kucēni vēl 
joprojām ir patversmē. Bella ir 
jauna suņu meitene, tāpēc tai 
patika nedaudz patrakot, bet 
viņa bija arī ļoti paklausīga un 
mierīga. 

Man šī pieredze bija ļoti no-
derīga, tagad esmu apņēmusies 
arī turpmāk palīdzēt dzīvnie-
kiem. Šis brauciens man kal-
poja par stimulu kopā ar savu 
mentoru sameklēt patversmi, 
kas būtu tuvāk manai dzīves-
vietai. Tā mēs nonācām līdz 
Aizkraukles dzīvnieku aizsar-
dzības biedrībai "Felida", kuru 
pārraudzībā ir kaķu patversme. 
Tas mani iedrošināja arī turp-
māk līdzdarboties biedrībās kā 
brīvprātīgajam. 

Es iesaku visiem aizbraukt 
pēc šādas pieredzes. Cilvē-
kiem vajadzētu daudz rūpīgāk 
apdomāt, vai ir gatavi uzņem-
ties atbildību par dzīvniekiem 
pirms tos paņem uz mājām. 
Bet, ja kaut kas notiek un savu 
pienākumu rūpēties par mīluli 
nav iespējams vairs pildīt, tad, 
dzīvnieku vajadzētu nodot pat-
versmē, nevis izmest uz ielas vai 
atstāt mežā. 

Ritma, "PROTI un DARI" 
jauniete 

“PROTI un DARI” dzīvnieku patversmē “Mežavairogos”

Četrkājainajiem draugiem apetīte laba!

Ciemos ar dāvanām.
Draudzīgā pastaigā.

27. septembrī Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-

skolas 1.b klase devās ekskursijā uz gleznai-

no Madonas novadu. 

Sanita Šiballo,

1.b klases skolotāja

Vispirms pabijām Vestienas pagasta "Pakalniešos"- 
meža apmācību centrā, kur bērni interaktīvā nodarbī-
bā tika iepazīstināti ar Latvijas mežu dzīvnieku daudz-
veidību un īpašībām. Esot nepilnus divus kilometrus 

no Latvijas augstākās virsotnes Gaiziņkalna, nevarē-
jām neuzskriet tajā.

Tālāk devāmies uz Madonas pilsētu, kur apmeklē-
jām "Madonas karameles". Bērniem bija iespēja redzēt 
karameļu pagatavošanas procesu, kā arī pašiem veidot 
savu karameli. 

Dienas noslēgumā apmeklējām Madonas kino, kur 
noskatījāmies multfi lmu "Princese un Pūķis". 

Par piedzīvoto lai stāsta bērnu zīmējumi un foto-
mirkļi no ekskursijas dienas! 

Kokneses pirmklasnieki Madonā

Vissaldākajā vietā – „Madonas karameles”.
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Jau trešo rudeni koknesieši 

bija aicināti svinēt Dzejas 

dienas kopā ar izcilo Lat-

gales dzejnieci Annu Ran-

cāni. Biedrībai "Mazā taka" 

ar dzejnieci izveidojusies 

skaista draudzība no 2016. 

gada, kad viņa piekrita 

būt par redaktori pagājušā 

gadā izdotajam koknesie-

šu dzejas krājumam. 

Sarmīte Rode 

Santas Mideres foto 

Kokneses tūrisma centra 
saulainajā izstāžu zālē, kur ska-
tāmas Pāvila Karpa gleznas, 22. 
septembra pēcpusdienā dzejas 
cienītāji bija sirsnīgi gaidīti uz 
tikšanos ar Koknesē jau iemīļoto 
viešņu no Rēzeknes. Ar atska-
ņoto R.Paula dziesmu ar Annas 
Rancānes vārdiem "Nepasauc, 
nepiesauc vēl ir rudens" iesākās 
pasākums, kurā noteikti katrs 
saklausīja sev tuvas dzejas rin-
das.

Anna Rancāne ilgus gadus 
strādājusi žurnālistikā – bijusi 
laikraksta "Latgales Laiks" galve-
nā redaktore, reģionālo ziņu ko-
respondente laikrakstā "Diena", 
producente Latgales reģionālajā 
televīzijā, šobrīd strādā Rēzek-
nes novada pašvaldībā, veidojot 
Rēzeknes novada mājaslapu.  

Par dzejnieces radošo vei-
kumu vēstīja viņas uzrakstīto 
grāmatu izstāde. Septiņi dzejas 
krājumi, divas dzejas izlases un 
grāmata ceļotājiem - zilo ezeru 
zemes iepazinējiem "Divpad-
smit Latgales loki kopā ar Annu 
Rancāni" ir autores literārajā 
pūrā.  Mīlestība uz dzimto vie-
tu,  sievietes dvēseles pasaules 
un   lūgšanu motīvs mājo  viņas 
dzejā. 

  "Mazās takas" autori katrs 
nolasīja savu izvēlēto Annas 
Rancānes dzejoli, patīkami ie-
priecinot pašu dzejas rakstītāju. 
Dzejas lasījumi mijās ar kopīgu 
sadziedāšanos, uz kuru aicināja 

Ināra Mačuļska. Viņas spēlētā 
akordeona pavadījumā izjusti 
skanēja latviešu tautasdziesmas, 
arī tās, kas dzimušas Latgalē.

Anna Rancāne, sveicot klāt-
esošos dzejas svētkos, novēlēja, 
lai katram kāda dzejas  rinda, sa-
vējā, vai kāda cita, šajā laikā rod 
vietu sirdī. "Fantastiski, ka Latvi-
jai rudens tieši ar dzeju ir dāvi-
nāts!" – sacīja dzejniece. Nāka-
majā nedēļā pēc šīs tikšanās ceļu 
pie lasītājiem sāka viņas jaunā 
dzejas un eseju grāmata "Prīca i 
klusiešona". Pasākuma apmek-
lētājiem bija vienreizēja iespēja 
pirmajiem dzirdēt dzejoļus no 
vēl neizdotā krājuma. Tos lasot, 
dzejniece atklāja, ka dzeju nevar 
uzrakstīt smagos brīžos, vārdi 
nāk pasaulē, kad ir prieks un 
dievišķs klusums. Silta kā tikko 
ceptas maizes smarža, apaļa kā 
rudens saule skanēja viņas lasītā 
dzeja latgaliski.

Visskaistākie rudens ziedi 
bija pateicība dzejniecei par 
kopā pavadītu brīdi viņas dzejas 
gaismā. 

Tikšanās Annas Rancānes 
dzejas gaismā

Biedrība „Mazā taka” ar saviem draugiem un pasākuma viešņu.

Dzejniece Anna Rancāne 
sasildīja ar savu smaidu un 

dzejas vārdiem.

21. septembrī pie Maga-

zinas – Aspazijas vārdiem 

sakot "Saulainajā stūrītī" 

skanēja dzeja. Šogad 

dzejas dienu pasākumos 

tiek daudzinātas Baltijas 

valstis. Lietuva un Igau-

nija gada sākumā – feb-

ruārī jau nosvinēja savas 

100. dzimšanas dienas. 

Latvijas dzimšanas diena 

tiks atzīmēta 18. novem-

brī. Šiem lielajiem noti-

kumiem par godu Iršu 

dzejas dienas pasākuma 

moto bija "Godināsim 

simtgadnieces – 3 Baltijas 

valstis".

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas 

vadītāja                

Dzejas dienas pasākuma 
mērķis bija deklamēt latviešu 
dzejnieku dzeju un   iepazīties 
ar kaimiņvalstu daiļradi. Tā-
pēc sasveicināšanās notika ar 
apņemšanos vārdu – labdien- 
iemācīties igauņu un lietuviešu 
valodās. Visiem kopā skanēja 
pārliecinoši.

Pērses sākumskolas skolēni 
dzejas dienai bija gatavojušies 
ļoti rūpīgi un mērķtiecīgi. 1.- 
4. klašu skolēni deklamēja lat-

viešu dzejnieku dzejoļus, savu-
kārt vecāko klašu skolēni klāt-
esošos iepazīstināja ar igauņu 
un lietuviešu dzeju. Prieks, ka 
lielākajai daļai bērnu bija vēl-
me mācīties dzejoļus un uz-
drīkstēšanās pārliecinoši un ar 
izteiksmi tos deklamēt skatītā-
ju priekšā. Paši mazākie Pērses 
sākumskolas bērni parādīja, ka 
dzejoļus ne vienmēr ir jāprot 
skaitīt, tos var  arī izskandināt 
un sanāk ļoti labi. 

Dzeja ir saistīta ar mūziku. 
Iršu sieviešu vokālais ansamb-
lis parūpējās par muzikālo 
noformējumu un, godinot 
Latviju un kaimiņvalstis, skatī-
tājus iepriecināja ar lietuviešu, 
igauņu un latviešu dziesmām. 
Savukārt Pērses sākumskolas 

skolotāja Madara klausītājus 
pārsteidza ar mūzikas instru-
mentu melodika, izpildot U. 
Stabulnieka dziesmu "Nāk ru-
dens" un R. Paula   skaņdarbu 
"Rudens ogle".

Dzejas diena Iršos izskanēja 
ļoti sirsnīgi un skaisti. Padies 
Pērses sākumskolas skolotā-
jām par ieguldīto darbu un 
sadarbību ar bibliotēku, pal-
dies vecākiem, ka piedalījāties 
pasākumā un ar skatieniem un 
smaidiem uzmundrinājāt sa-
vus bērnus, paldies Iršu pagas-
ta dziedošajām meitenēm un 
pagasta  pārvaldei par atbalstu! 
Paldies skatītājiem, ka atnācāt 
uz pasākumu un   kādu mirkli 
dzīvojāt dzejas un mūzikas pa-
saulē!

Dzejas diena Iršos

Vismazākie svētku svinētāji.

Septembris Bebru pamat-

skolā pagājis dzejnieces 

Ineses Zanderes zīmē, 

un kā gan citādi, ja bērni 

labprāt klausās, lasa un 

skatās visu, ko radījusi šī 

gada jubilāre Inese Zan-

dere (1958). Dzejnieces 

darbi ir vienkāršības un 

labestības piestrāvoti, 

humora un nebēdnības 

pilni – tie uzrunā lielus 

un mazus, tieši tā, kā 

nosaukta viņas grāmatu 

izdevniecība. 

Linda Šmite

Dzintras Sniedzes foto

Ineses Zanderes devums ir 
teicams mācību saturs, lai to 
apgūtu ar kompetenču pieeju. 
Viņas Dieguburti vien rosina 
lasīt, domāt, deklamēt un raks-
tīt nevis ar pildspalvu vai dato-
ru, bet ar līmi un dziju, precī-
zāk, dieguburtiem. Dzejas die-
nas afi ša mums bija diegubur-
tu papildināta. Ar tiem stundās 
skolēni mēģināja rakstīt par 
dzejnieci, tāpat kā Zandere 
spēlējās ar vārdu atskaņām un 
priecājās par dzejoļu krājumu 
neparastajiem nosaukumiem, 

neaizmirstot, ka zem nebēdnī-
gajām vārdu spēlēm ir paslēpta 
ideja. Mēs, lasītāji, nedrīkstam 
lietot tikai vārdu spēļu sakultās 
putiņas, zem tām dzejniece pa-
slēpusi kādu nopietnu domu, 
pat sāpi.

"Čību, čābu hopsā, hopsā, 
  Lai mums labi iet!"

Ar šo draisko Ineses Zan-
deres novēlējumu nedēļu pēc 
dzejnieces dzimšanas dienas 
izskanēja sākumskolas skolēnu 
dzejas stunda un gaisā pacēlās 
ziepju burbuļu salūts. Mazie 
pamatskolēni jau stundas sā-
kumā zināja, ka viņu priekš-
nesums kļūs par jubilāres dā-
vanu, kuru dzejniece tīmeklī, 
ļoti iespējams, pat pamanīs. 2. 
klases Burtu tārpiņš rāpoja, rā-
poja un atrāpoja, lai pastāstītu, 
cik ļoti viņam garšo grāmatas. 
3. klase uzbūra Skolotāju pilsē-
tu, bet 1. klase nodemonstrēja, 
kā darbojas Klusais telefons, 
ko bērnībā esam spēlējuši visi. 
Vārds "zaķis" klusajā telefonā 
pēkšņi pārtapa par "kaķi", bet 
"kaķis" – par "āķi", savukārt 
"āķis" par "stārķi" un tā tālāk. 

Beigās visi ļoti smējāmies. Tā 
ir dzejnieces paveiktā misija – 
dāvāt bērniem prieku, prieks 
ir vislielākā dāvana pasaulē. 
4. klase kļuva par sēņotājiem. 
Ar kartona nazīti grieza lielas 
bekas un piesēņoja šim sausa-
jam rudenim par pārsteigumu 
pilnu grozu. 

Pamatskolēni, sadarbojoties 
ar dzejai atvērtajiem klases au-
dzinātājiem (paldies visiem!), 
Ineses Zanderes devumu ilus-
trēja ar dziesmu ("Miega vil-
cieniņš", 6.klase), animācijas 
fi lmu ("Kā Lupatiņi uzminēja", 
7.klase), pasakas "Meža zvēri" 
iestudējumu (5. klase), dzejoļa 
"Skolas soma" demonstrējumu 
Zanderes un nākotnes skolas 
somas versijā (9.klase). 8.klase 
uzstājās ar prezentācijām par 
I. Zanderes radošo biogrāfi -
ju, tādējādi ļaujot apjaust, cik 
daudzpusīga un sabiedriski 
aktīva ir dzejniece. Tika piemi-
nēts arī Zanderes vēstījums nā-
kotnes lasītājiem, kas iebūvēts 
Gaismas pils pamatakmenī. 

Kā visām stundām nepiecie-
šama atgriezeniskā saite, tā arī 
šajā katra klase veica izlozēto 
uzdevumu, saistītu ar redzēto 
un dzirdēto. Vienai klasei nā-
cās noformēt jubilārei apsvei-
kumu, citai – sacerēt dzejoli vai 
uzrakstīt I. Zanderes CV. Lūk, 
kas īsā laikā radās:

Lai Jums dzīvē labi sokas, 
Lai Jums darba pilnas rokas! 
Mūza lai Jūs nepamet, 
Rakstiet, rakstiet, rakstiet! 
Būsim čakli lasītāji.    

Bebru pamatskolas 9. klase  
21.09.2018. 

Jubilārei Inesei Zanderei

Miega vilcieniņš.
Rudenīgā dienā 3.oktobrī 

Aizkraukles mājražotāju 

grupiņa 25 cilvēku sastā-

vā devās uz Dobeles un 

Jelgavas pusi raudzīt kā 

veicas tās puses mājražo-

tājiem.

Ineta Sproģe,

LLKC Aizkraukles nodaļas 

Kokneses novada lauku 

attīstības konsultants    

Mūs laipni un šarmanti ar 
puķi sagaidīja LLKC Dobe-
les nodaļas uzņēmējdarbības 
konsultante Raimonda Ribi-
kauska, kas mūs pavadīja visā 
ceļojuma garumā.  Šādu vies-
mīlīgu attieksmi sastapām arī 
visās vietās, kurās mūs uzņē-
ma. Aizkraukles mājražotāji 
bija priecīgi par šādu iespēju 
un  par interesanto maršrutu. 

Vērtības ko sastapām - 
drosme, vēlme dalīties, kop-
darbība, kompetence. 

Pabijām dažādo objektos: 
ķiploku audzēšana un pārstrā-
de, gaļas pārstrāde, Dobeles 
dārzkopības institūtā, sabied-
riskā ēdināšanā un kondito-
rejā, vīnogu audzētavā, šitake 
sēņu audzētavā un pārstrādē.

Mājražotāji uzzināji par 
Dobeles DI darbu, par iespē-

jamo sadarbību. Uzzināja par 
dažādām pārstrādes iespējām 
un apskatīja tehnoloģiskās ie-
kārtas ar kādām strādā Dobelē. 
Par institūta nākotnes iespēju, 
kad viņi sniegs pakalpojumus 
augļu un dārzeņu pārstrādē. 
Saimnieki varēs aizvest savu 
izejvielu un pasūtīt izgatavot 
gatavo produkciju.

Sastapām dažādus uzņēmē-
jus. Vieni, kas visu dara pašu 
spēkiem bez aizņēmumiem 
un projektiem, citus, kuri ak-
tīvāk izmanto projektu naudu. 
Gandrīz visos objektos jutām, 
ka  ir laba sadarbība ar saviem 
LLKC birojiem.  

Labs paraugs bija Tērvetes 
mājražotāju un amatnieku 
biedrība. Viņu sadarbība ar 
pašvaldību un savstarpējā sa-
darbība.

Mācījāmies ne tikai pār-
strādi, bet arī kā mājražotāji 
pasniedz ekskursantiem savu 
produkciju, kāds ir viņu mār-
ketings. Ja šādi objekti uz-
ņem ekskursantus kā apska-
tes saimniecības, tad svarīgi, 
ka pat labierīcības visos, arī 
āra objektos bija ļoti civili-
zētas. Jūtami, ka tiek pārdo-
māts, kam jābūt, lai uzņemtu 
ekskursantus.  Šo saimnieku 

pieredze rāda, ka komplekts 
mājražotājs plus apskates 
saimniecība ir ekonomiski iz-
devīgs variants nelielām saim-
niecībām.

Interesantas ir tās saimnie-
cības, kurās jūtami mīl savu 
darbu, savu nozari un ražo cil-
vēkiem derīgu produktu.

Paldies Kokneses novada 
domei par atbalstu uzņēmēj-
darbībai palīdzot  ar trans-
portu.

Aizkraukles mājražotāju grupa  
pieredzi un idejas smeļas Zemgalē

Šitake sēņu audzētavā.
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Oktobrī – klusajā veļu lai-

kā Latvijas kapsētās ie-

mirdzas sveču liesmiņas. 

Tikko aizvadītajā svecīšu 

vakarā Atradzes kapsētā 

ik nācēju sagaidīja spožas 

gaismiņas. Šomēnes, ok-

tobrī, Verai Rubulei aprit 

astoņi gadi kapu pārzines 

darbā un jau astoto ru-

deni viņa svecīšu vakarā 

kopā ar saviem palīgiem 

izgaismoja taciņas, lai vēl 

gaišāka sajūta pārņem, 

domājot par saviem aiz-

gājušajiem mīļajiem. 

Vera Rubule ir dzimusi 

koknesiete, viņas bērnī-

bas un jaunības atmiņās 

dzīvo Krievkalna skola un 

skaistie Daugavas krasti. 

Arī laiks, kad no Kriev-

kalna kapsētas sākās 

pārapbedījumi jaunajā 

Atradzes kapsētā. Ilgus 

gadus strādājot kultūras 

darbā arī bijusi saistība ar 

Kokneses novada kapsē-

tām. Koknesieši pa šiem 

gadiem jau ir pieraduši, 

ka Veriņa uzklausīs un 

palīdzēs ar savu padomu 

grūtā dzīves brīdī. Nedē-

ļā pirms svecīšu vakara 

noritēja mūsu saruna par 

dzīves gadiem Koknesē, 

par latviešiem svētām 

tradīcijām pieminēt savus 

mīļos aizgājējus.

Sarmīte Rode

Foto no Veras Rubules 

personiskā arhīva

Ko Jums nozīmē kapusvētki 
un svecīšu vakars?

Vera Rubule: Kapusvētki un 
svecīšu vakars - tā mums ir tra-
dīcija, kas līdz mūsdienām dzī-
vo jau no Latvijas brīvvalsts lai-
kiem. Mēs atceramies cilvēkus, 
kuri mums bijuši nozīmīgi, bet 
no dzīves ir aizgājuši. Mirušos 
piemin visā pasaulē, un katrā 
valstī to atzīmē pēc savām tra-
dīcijām. Šīs tikšanās kapsētās 
ir atgādinājums mums, ka uz 
zemes mēs nedzīvojam mūžī-
gi, bet dzīves ceļā esam gājuši 
kopā vai blakus ar cilvēkiem, 
kuri mums ir kaut ko devuši, 
vai esam no viņiem pilnveido-
jušies. Tie varbūt ir bijuši mūsu 
vecāki, radi, draugi, paziņas, 
kaimiņi. Un mūsu uzdevums 
ir šodien ar ziedu vai svecī-
tes liesmiņu atcerēties viņus. 
Mana personīgā saskarsme ar 
kapiem un kapusvētkiem sākās 
jau agrā bērnībā, kad mamma 
ņēma mani līdzi uz Krievkalna 
kapsētu, ļāva ar paštaisītu grā-
beklīti nogrābt lapas un uzlikt 
ziediņus.  Turpat blakus bija 
Sauleskalna pamatskola, kur 
1954. gadā sākās mani pirmie 
skolas gadi, pēc tam vidussko-
las gadi Krievkalna skolā, kur 
blakus skolai bija šī kapsēta un 
skaistā Krievkalna pareizticīgo 
baznīca. 

Krievkalna meitene
Jums ir bijusi laime redzēt 

šo krāšņo dievnamu, kuru ta-
gad atmiņā atsauc tikai fotog-
rāfi jas.

Jā, tie bija pagājušā gadsimta 
50. - 60. gadi, kad mēs stundu 
starpbrīžos retu reizi iegājām 
kapsētā, sildījāmies baznīcas 
sienmales saulītē, pārrunājām 
kādu stundā uzdotu uzdevu-
mu un kādreiz atvērām diev-
nama durvis, ieskatījāmies tā 
greznajā arhitektūrā un klusi 
ar cieņu tās aizvērām ciet. Ne-
viens mums par to neaizrādīja. 

Jūs dzīvojat mājās, kurās 
sākusies pirmā pasaules ap-
jausma?

Jā, es dzīvoju savu vecāku 
mājās netālu no Daugavas. 
1935. gadā viņi, atnākuši no 
Latgales, kļuva par koknesie-
šiem. Bijušo smēdes ēku tēvs 
ar savām rokām un prasmēm 
pārvērta par dzīvojamo māju. 
Pateicoties saviem vecākiem es 
iemācījos darba tikumu. Viņi 
neko neuzspieda, bet audzinā-
ja ar savu piemēru. Tēvs agri 
zaudēja vecākus, viņš izaudzi-
nāja, izskoloja brāļus un māsu, 
pats mācēja tikai parakstīties, 
bet pie saimniekiem bija pie-
prasītākais priekšstrādnieks. 
Jaunībā viņš bija izskatīgs 
vīrietis. Karš, tāpat kā dau-
dzus citus, viņu nesaudzēja. 
Stāsts par viņu ir smags un arī 
skaists, jo katrā posmā ir bijis 
gan prieks, gan sāpes. Kara 
beigās mājās viņš atnāca kājām 
no Ukrainas. Tas bija pavisam 
cits cilvēks. Mamma viņu sa-
gaidīja ar abiem maniem ve-
cākajiem brāļiem, nepilnus 
divus gadus vecā māsiņa bija 
nomirusi no bada un slimī-
bas. Tēvam nebija lemts viņu 
redzēt. Viņš mammai bija tei-
cis, ka ļoti gribot meitiņu, bet 
mamma ar lielām sirds sāpēm 
sēroja par māsiņu, baidījās par 
nākotni. Bet nākamajā gadā, 
uz kartupeļu rokamo laiku, 20. 

septembrī, dakterīte Zemu-
re no Rīteriem palīdzēja man 
nākt pasaulē. Augot kopā ar 
brāļiem, apguvu puiku palaid-
nības. Bērnība man vienmēr 
saistīsies ar skaistajiem Dauga-
vas krastiem. 

Galvenās dzīves 
vērtības iedod vecāki

Vai ir kāds bērnības noti-
kums, kas ietekmējis Jūsu rak-
sturu?

Ir kāds notikums, kas četrus 
vai piecus gadus vecam meitē-
nam deva apziņu: svešu lietu 
ņemt nedrīkst. Ar kaimiņu 
bērniem spēlējāmies šķūnī un 
es tur atradu sasviestas bērnu 
rotaļlietas, arī lelli bez kleitas. 
Man nebija nevienas lelles, 
tētis bija sameistarojis koka 
rotaļlietas un ratiņus, kuros 
vizināju ābolus. Atrasto lellī-
ti ar milzīgu sajūsmu nesu uz 
mājām. Nekad neaizmirsīšu 
mammas vārdus pie vakariņu 
galda: tagad pie mums atnāks 
svešinieki un sacīs, ka mūsu 
bērns nes svešu mantu mājās. 
Viņa nebārās un nevaicāja, 
kāpēc tu tā darīji. Es klusi pa-
ņēmu lelli un aiznesu atpakaļ, 
tikai kopš tā brīža man nekad 
vairs nav patikušas lelles. Pir-
majos skolas gados tuvinieki 
man uzdāvināja lācīti, pildītu 
ar skaidām, un vēl tagad man 
ir šī rotaļlieta. 

Jūs mācījāties klasē, kurai 
bija beidzamais izlaidums 
Krievkalna vidusskolā. Šajā 
laikā arī sākās pārapbedīju-
mi no Krievkalna kapsētas uz 
jaunajiem Atradzes kapiem. 

Pagājušā gadsimta 60. gadu 
sākumā Krievkalna kapsētā 
sāka pārapbedījumus uz At-
radzes kapsētu, kura veidojās 
klajā laukā, kur senāk bijusi 
muižas teritorija, arī kapliča 
uzbūvēta uz jau esošiem pa-
matiem. Kapsēta tapa, strādā-
jot ļoti daudziem koknesie-
šiem, tika izveidotas celītes, 

iestādīta liepu un bērzu aleja. 
Pirmā šo darbu vadīja ciema 
izpildkomitejas priekšsēdētāja 
Olga Asare, kurai atdusas vieta 
ir šajā kapsētā.  Pēc tam šo va-
dību pārņēma nākamā priekš-
sēdētāja Mirdza Parole, kura 
ļoti šiem darbiem sekoja līdzi, 
personīgi ierādīja kapavietas. 
Vērojot kapsētu kopumā, mēs 
redzam, ka kreisajā pusē ir ļoti 
rūpīgi izveidotas koplietošanas 
celītes, tolaik piederīgajiem 
bija norādīts tās uzturēt kār-
tībā. Šodien tā vairs nenotiek, 
jo zina - būs kas to izdara. Bet 
mums ir arī brīnišķīgi un apzi-
nīgi cilvēki, kuri koplietošanas 
celīti nokasa un noklāj ar atsi-
jām. Manuprāt, katram šī at-
tieksme ir vai nav ieaudzināta 
bērnībā. Tagad pārapbedījumu 
zonu saucam par vecajiem ka-
piem. 

Piepildīts laiks 
kultūras darbā

Pastāstiet par pirmajām 
darba gaitām Koknesē un 
turpmākajiem darba gadiem 
Aizkrauklē un Koknesē.

Dzīvē ir sanācis, ka manas 
darbavietas mainījušās ar 1. 
oktobri. 1965. gadā pabeidzot 
vidusskolu, 1.oktobrī es sāku 
strādāt Kokneses ciema biblio-
tēkā, kuru vadīja Elvīra Bērzi-
ņa. Nākamajā gadā Atradzes 
kapsētā pēc Mirdzas Paroles 
lūguma,  runāju dzeju. Tādas 
dotības man jaunībā piemita 
un tā man bija mīļākā nodar-
bošanās. Šo runas mākslu man 
iemācīja skolotāja Rita Gaiša. 

1967. gadā bibliotēkā uz 
pārbaudi ieradās Jānis Liepiņš, 
toreizējais Stučkas rajona kul-
tūras nodaļas vadītājs. Viņš 
uzaicināja mani strādāt uz kul-
tūras nodaļu. Kaut arī es pra-
tu rakstīt uz rakstāmmašīnas, 
teicu vadītājam, ka nespēšu 
visu jauno apgūt, bet vienmēr 
atcerēšos viņa vārdus: nebai-
dies, iemācīsies. 1975. gadā es 

neklātienē pabeidzu Latvijas 
Valsts konservatoriju kā masu 
pasākumu režisore. Man bija 
laime studēt pie izciliem reži-
soriem: Kārļa Pamšes, Veras 
Baļunas, literatūrzinātnieces 
Līvijas Akurāteres - tie bija 
elki, no kuriem bija ko mācī-
ties. Ja šodien skatos kādu pa-
sākumu vai izrādi, es to vien-
mēr vērtēju, jo man līdzi nāk 
šo vecmeistaru skola. Konser-
vatorijā mums mācīja dažādu 
tematisku pasākumu organi-
zēšanu. Savā ikdienas darbā es 
Ērikas Ezeriņas vadītajās laulī-
bu ceremonijās runāju dzeju. 
Kad strādāju kultūras nodaļā, 
organizējām rajona Dziesmu 
un deju svētkus. Manā pārzi-
ņā bija deju kolektīvi. Kopā ar 
Latvijā pazīstamo TV diktoru 
Uldi Štokmani esmu vadīju-
si Dziesmu svētku koncertus. 
Kultūras nodaļa sadarbojās ar 
kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas biedrību. Mums, vairākiem 
darbiniekiem, bija uzticētas 
katram savas kapsētas, kurās 
bija jāpārbauda sakoptība. Es 
biju atbildīga par Atradzes, 
Baznīcas, Iršu, Zutēnu un Vie-
talvas kapsētām. Pēc darba 
rajona kultūras nodaļā, 70. – 
80. gados biju Stučkas pilsētas 
kultūras nama direktore, manā 
vadībā strādāja 20 cilvēki. Arī 
tas bija skaists un piepildīts 
laiks. 

90. gadu sākumā neilgi strā-
dāju Kokneses sociālajā die-
nestā, kur atkal man bija brī-
nišķīga saskarsme ar cilvēkiem 
un jauna darba pieredze.

1995. gadā aizgāju no darba, 
lai palīdzētu mātei rūpēties par 
slimo tēvu. Mani vecāki nodzī-
voja kopā gandrīz 60 gadus. 
Esmu laimīga, jo biju viņiem 
līdzās.

Vienmēr apbrīnoju Jūsu 
enerģiju un darboties gribu!

Lai arī no valsts saņemu 
mazu pensiju, jo, tāpat kā dau-
dzi citi, esmu piedzimusi nelai-
kā, es nesūdzos - ir jāprot iz-
dzīvot, ne dzīvot,  bet izdzīvot. 
Arī  mana mammīte pēckara 
laikā,  ārpusē pie mājas loga 
mazā zemes strēmelītē iestā-

dīja 10 tomātu stādus un vēlāk 
novāca 10 grozus ar tomātiem. 
Mamma iemācīja sieru siet un 
sviestu gatavot, slaukt gotiņu, 
barot sivēnus.  

Man nepatīk atklāt savas sā-
pes, reizēm esmu pārāk šerpa, 
bet vienmēr taisnīga. Es atšif-
rēju cilvēkus, kuri melo. Sep-
tiņu gadu vecumā mani skāra 
zibensspēriens. Varbūt tiešām 
kāds eņģelis stāvēja klāt un es 
paliku dzīva. Brīdi biju citā, 
ļoti gaišā pasaulē. 

Jāmāk „sadzīvot” ar 
kapsētu

Vēl pirms darba gaitu uz-
sākšanas Atradzes kapsētā, 
Jūs jau paveicāt lielu darbu 
kapsētas dokumentācijas sa-
kārtošanā.

Biju bezdarbniece, kad 
Valsts Nodarbinātības dienests 
un Kokneses pagasta Komunā-
lā nodaļa (toreizējā vadītāja Ta-
māra Baltmane) kā sabiedrisko 
darbu man uzticēja - veikt 
kapu uzskaiti pagasta kapsē-
tās. Sāku darīt šo darbu, ko 
nevarēju izdarīt  pilnīgi ideāli, 
nākamajiem pēc manis būs vēl 
jālabo un jāpilnveido. Kapsētās  
zīmēju katru kapavietiņu, ap-
rakstīju to, kā arī veidoju kapu 
shēmu, kuru izdomāju sada-
līt sektoros. Mēģināju atšifrēt 
nezināmās kapavietas, daudz 
ar savām zināšanām Atradzes 
kapos palīdzēja Aina Siliņa. 

2010. gada oktobrī sāku 
strādāt par Atradzes kapu pār-
zini. Esmu pārliecināta, ka šim 
darbam jābūt sirds lietai, jā-
māk „sadzīvot” ar kapsētu.

Pēc miršanas fakta reģis-
trēšanas dzimtsarakstu noda-
ļā ir jāsaskaņo ar pašvaldību 
apbedīšanas iespēja Kokneses 
pagasta kapsētās. Tuviniekiem 
izskaidroju bēru ceremonijas 
norisi, lai viņiem šajā grūtajā 
brīdī ir mazliet vieglāk visu 
nokārtot. 

Esmu dzirdējusi pārme-
tumus, ka es lobēju vienu vai 
otru apbedīšanas fi rmu, bet tā 
nav, pie mums strādā fi rmas 
gan no Aizkraukles, Pļaviņām 
un citām pilsētām. Ar katru no 

Dzīves ceļa līkločos – 
darbs, ticība, mīlestība

Atradzes kapsētā veikta kapu uzskaite.

Vera Rubule savā ikdienas darbā.
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Kas ir balzams dvēselei? 

Pajautājiet to Ģimenes 

atbalsta centra "Dze-

guzīte" vecļaudīm! Un 

viņi jums atbildēs – tas 

ir satikšanās prieks ar 

draugiem, kopīgi dzie-

dātas dziesmas un māka 

negausties par dzīves 

likstām, bet uzsmaidīt 

vēl vienam dzīves ru-

denim. 13. septembrī 

Ģimenes atbalsta centrā 

"Dzeguzīte" pie pansijas 

iemītniekiem viesojās 

gaidīti ciemiņi no septi-

ņām pieaugušo sociālās 

aprūpes iestādēm, lai 

kopā svinētu svētkus 

"Balzams dvēselei". 

Sarmīte Rode 

Pirms desmit gadiem aiz-
sāktā tradīcija sakuplojusi kā 
ābele rudenī pilniem zariem 
āboliem. Šajā dienā uz Iršiem 
ceļu mēroja seniori un dar-
binieki no Skrīveru novada 
pašvaldības aģentūras sociālās 
aprūpes centra "Ziedugravas", 
sociālās aprūpes centra "Pļa-
viņas", Ērgļu sociālās aprūpes 
centra "Kastaņas", Ērgļu no-
vada sociālā aprūpes centra, 
pansionāta "Madliena", Ķegu-
ma novada sociālās aprūpes 
centra "Senliepas" un Ogres 
pansionāta. ĢAC "Dzeguzīte" 
direktore Gaļina Kraukle teic, 
ka atsaucību iemantojušais 
pasākums katru gadu notiek 
vienā no pansionātiem, kurš 
iepriekšējā tikšanās reizē iegu-
vis ceļojošo kausu. Katru gadu 
pasākumam tiek izvēlēta kon-
krēta tēma, par kuru tiek gata-
vots mājasdarbs. Šajā reizē bija 
aicinājums sagatavot priekš-
nesumu, izmantojot latviešu 
tautas pasaku motīvus. Rosi-
not iejusties dienas noskaņā, 
atbraucējus glīti sapostajā pa-
galmā, kuru rotāja mājinieku 
veidotie rudens ziedu dekori, 
sagaidīja omulīgs pasaku lācis.

Atklājot pasākumu,  Gaļina 
Kraukle sirsnīgi sveica klāt-
esošos ar ierašanos Iršos, bet 
Pērses sākumskolas skolotāja 
Madara dāvāja muzikālu svei-
cienu. 

Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
uzrunājot pasākuma dalīb-

niekus, uzsvēra, ka viens no 
pašvaldības uzdevumiem ir 
rūpēties par mūsu vecāko 
paaudzi. "Pašvaldība ir iegul-
dījusi līdzekļus pansijas ēkas 
renovācijā, lai   seniori varētu 
baudīt saulainu mūža novaka-
ri. Novēlu uz dzīvi raudzīties 
no gaišās puses. Šādas tikša-
nās reizes ir apliecinājums 
jūsu radošumam un dzīves 
priekam!" – sacīja pašvaldības 
vadītājs Dainis Vingris. Arī 
Iršu pagasta pārvaldes vadī-
tāja Raina Līcīte novēlēja būt 
tikpat aktīviem un dzīvot ar 
prieka sajūtu. Skrīveru soci-
ālās aprūpes centra "Ziedugra-
vas" direktora vietniece  Aija 
Svētiņa ir šī pasākuma krust-
māte, jo ar viņas ierosmi pir-
mo reizi pirms desmit gadiem 
piedzima "Balzams dvēselei", 
lai kopā sasauktu uz svētkiem 
tuvākas un tālākas sociālās ap-
rūpes iestādes. Ināras Mačuļ-
skas akordeona pavadījumā 
"Ziedugravas" pārstāvji sveica 
klātesošos ar Zigfrīda Putniņa 
dziesmu "Upe Pērse". "Es jau 
no pagājušā gada tikšanās gai-
dīju šo dienu Iršos!" – atklāja 
Aija Svētiņa, kurai no dar-
ba gadiem Iršos saglabājušās 
skaistas atmiņas. Pansijas so-
ciālā darbiniece Evija Millere 
aicināja mājiniekus pirmos at-
klāt savu sagatavoto priekšne-
sumu. Latviešu tautas pasakas 
"Vecīša cimdiņš" tēlos iejutās 
gan pansijas iemītnieki, gan 
darbinieki. Atraktīvi, asprātīgi 
un mūsdienīgi tika izstāstī-
ta visiem labi zināmā pasaka. 

Skrīveru "Ziedugravas" iemīt-
nieki Annas Sakses pasaku 
"Mežroze un Rītavējš" atklāja, 
ievijot stāstījumā, pazīstamu 
dziesmu melodijas. Arī pārē-
jos priekšnesumos bija jūtams 
radošuma gars un teātra spēlēt 
prieks. Bija aizkustinoši vērot, 
kā darbinieki prata iesaistīt 
priekšnesumos arī tos, kuri 
pašiem grūti pārvietoties. Kat-
ram bija uzticēta sava loma, ar 
kuru aktieri tika lieliski galā. 
Tas neviļus lika arī novērtēt to 
milzīgo darbu un pacietību, ko 
pansiju darbinieki velta sirm-
galvjiem ikdienā. 

Ar aizrautību seniori pieda-
lījās konkursā par latviešu tau-
tas pasakām. Noslēgumā tika 
nolemts, ka pasākuma "Bal-
zams dvēselei" ceļojošo kausu 
savā īpašumā līdz nākošajam 
gadam ieguvuši Ķeguma no-
vada sociālās aprūpes centra 
"Senliepas" seniori. Pasākuma 
himna "Lai sasaucamies, lai 
dziedam!" skanēja kā apsolī-
jums Dzeguzītes” pasaku lāča 
dāvātajos groziņos no šī pa-
sākuma līdzi paņemt iegūto 
kopības sajūtu, radošas idejas 
un patiesu draudzību. Pansijas 
pagalmā izveidotajā foto stū-
rītī ar Latvijas valsts simtga-
dei veltītu noformējumu bija 
iespējams nofotografēties par 
atmiņu no jaukās ciemošanās 
Iršos. 

ĢAC "Dzeguzīte"  direktore 
Gaļina Kraukle teic paldies 
saviem kolēģiem par nesavtīgo 
darbu ikdienā, lai kopīgi  radī-
tu skaistus svētkus! 

Balzams dvēselei – satikšanās ar 
draugiem

Katru gadu pasākumam tiek izvēlēta konkrēta tēma, par kuru 
tiek gatavots mājasdarbs. Šajā reizē bija aicinājums sagatavot 

priekšnesumu, izmantojot latviešu tautas pasaku motīvus.

Miķeļdienā tēlnieka Volde-
māra Jākobsona memoriālajā 
mājā  “Galdiņos” svinējām 
rudens ražas svētkus. Pasā-
kuma laikā degustējām un 
vērtējām saimnieču gatavotos 
konservējumus un ievārīju-
mus. “Kreptīgo” nomināci-
jā ar nelielu balsu pārsvaru 
uzvarēja Ināra Žverelo ar šīs 
vasaras defi cītu - sēnītēm. 
Savukārt „saldo” nominācijā 
godalgojām Lilijas Straumes 
pīlādžu ievārījumu. Kā trešo 

suminājām Inesi Osmu, jo  
viņas gatavotā Ķīnas salds-
kābā mērce ieguva atzinību 
kā otra „kreptīgākā” rudens 
velte, bet kārumam „Vitamī-
niņš” (cidonijas ar ķirbjiem) 
bija vienāds piešķirto punktu 
skaits ar „saldās” nominācijas 
ieguvēju. Kopā degustējām 
divdesmit deviņus rudens ra-
žas konservējumus un ievārī-
jumus. Sirsnīgs paldies visām 
dalībniecēm par piedalīšanos! 

Kā vienmēr nevaru iztikt 

bez pateicības vārdiem saviem 
jaukajiem, atsaucīgajiem palī-
giem un atbalstītājiem: Annai 
Pilienai par gardo Rudens ra-
žas zupu, palīdzību pasākuma 
noformēšanā, Guntai Krie-
vārei par skaistajiem ķirbjiem 
un gardo Rudens kūku un 
maniem kolēģiem no pagasta 
pārvaldes Dailai un Artim.

Uz tikšanos nākošajos Mi-
ķeļos!

Jolanta Pīķe,
memoriālās mājas vadītāja

Miķeļdienā svin rudens 
ražas svētkus

tām man ir jāsaskaņo laiks, jā-
parāda kapavieta.

 Kas noteikti būtu jāzina 
kapavietas aprūpētājam?

Ar katru kapavietas uztu-
rētāju ir jāslēdz līgums. Būtu 
vēlams, lai cilvēki iepriekš 
piezvanītu un mēs norunā-
tu tikšanās laiku. Līgums tiek 
noslēgts divos eksemplāros – 
viens eksemplārs tiek nodots 
Kokneses novada domes Ko-
munālajai nodaļai, otrs paliek 
kapavietas uzturētājam. Līgu-
mā ir norādīta mirusī persona, 
kapavietas kvadratūra, atbildī-
gais par šo kapavietu un nepie-
ciešamie dati saziņai. 

Ziemā, kad jāgatavojas bēru 
ceremonijai, pusastoņos no 
rīta ir jābūt atslēgtiem vārtiem, 
notīrītam celiņam. 

Reizēm man kāds jautā, vai 
tad kapos ir ko darīt? Darba 
līgumā man ir noteikts darba-
laiks, to es ievēroju un darā-
mā katru dienu netrūkst, arī 
brīvdienās un svētku dienās, 
kad notiek bēru ceremonijas. 
Kopā ar mani strādā viens pa-
līgstrādnieks. Viņš var pateikt, 
cik šeit ir daudz ikdienā jāpa-
veic.

Mūsu kapsēta ir sadalīta 16 
sektoros, ir izveidota kapsē-
tas karte. Šī karte ir arī manā 
galvā. Esmu atļāvusi cilvēkiem 
zvanīt man vakaros, brīvdienās 
un svētku dienās. Ir bijuši ga-
dījumi, kad cilvēki, atbraukuši 
no tālienes, pazvana, jo nevar 
kapsētā atrast savus radinie-
ku kapus. Stāstot pa telefonu, 
aizvadu viņus līdz meklētajai 
kapu  kopiņai. 

Kopīgs komandas 
darbs

Kas visvairāk sarūgtina 
savā darbā? Vai ir kaut kas 
tāds, ko varētu mainīt?

Sirds sāp par sen aizmirs-
tām atdusas vietām. Domāju, 
ka pašvaldībai būtu jādomā, 
kā uzturēt kārtībā aizmirstu 
cilvēku atdusas vietas, par ku-
rām neviens vairs nerūpējas. 
Paldies skolotājām, kuras paš-
aizliedzīgi gadiem kopj savu 
mūžībā aizsaukto kolēģu kapu 
kopiņas. Kādreiz Krievkalna 
kapos cilvēki apkopa savus 
piederīgos un, ja bija nepiecie-
šams, nogrāba lapas arī blakus 
kopiņai. 

Reizēm sāpīgi dzirdēt, ka 
nav atvestas smiltis vai kaut 
kas cits nav labi. Vasarā tiek 
atvestas piecas atsiju kravas, 
katra 20 tonnas. Bez maksas 
var izmantot ķerru un lāpstu. 
Citus neapmierina, ka nedrīkst 
ar mašīnu iebraukt kapsētā. Šī 
ir slēgta kapsēta, tas ir paskaid-
rots pie informācijas stenda 
izliktajos Kokneses novada do-
mes izdotajos saistošajos no-
teikumos Nr. 10 “Par kapsētu 
uzturēšanu un lietošanu Kok-
neses novadā.” Noteikumos arī 
teikts, ka nedrīkst kapsētā ie-
vest mājdzīvniekus un noteikti 
vairāki maksas pakalpojumi. 
Daudziem kapu apmeklētā-
jiem joprojām nav skaidrs, ka 
stiklam un plastmasai ir pa-
redzēti atkritumu konteineri, 

tos nedrīkst izmest kompos-
ta kaudzēs. Pavisam nesen, 
acīmredzot pēc kāda piemiņas 
pasākuma, komposta kaudzē 
bija atstāti pieci lieli atkritumu 
maisi ar 60 alus skārdenēm 
(mēs saskaitījām!). Tāpat ne-
sen pie konteinera bija noliktas 
trīs kapu apmales. Neskatoties 
uz iepriekš minēto, pa šiem 
gadiem cilvēku attieksme ir 
mainījusies, viņu uzvešanās 
kultūra kapos ir augusi. 

Kapusvētki daudziem gadā 
ir vienīgā reize, kad satiekas 
dzimtas. Jūsu darbā tas ir sa-
springts darba cēliens. 

Priecājos, ka jau daudzus 
gadus kapusvētkus kopā vada 
luterāņu mācītājs un katoļu 
priesteris. Mums ir izgatavota 
balta kancele, kuru noliekam 
svētbrīdim, bet cilvēku ērtībai 
tiek nolikti balti krēsli. Uz kat-
riem kapusvētkiem sagatavoju 
apbedīto sarakstu no pagāju-
šajiem kapusvētkiem līdz šo 
svētku brīdim. Cilvēki vienmēr 
gaida, ka mācītājs to nolasīs un 
aizlūgs par viņu dvēselēm. 

Kapusvētkiem sākam gata-
voties vismaz divas nedēļas ie-
priekš. Komunālās nodaļas va-
dītājai Benitai Peciņai iesnie-
dzu plānoto darbu sarakstu 
katrai dienai, norādot, kad būs 
vajadzīgi traktoristi, pļāvēji, 
vīri ar trimmeri. Tāpat atgādi-
nu mācītājiem par kapusvētku 
laiku, sazinos ar kultūras namu 
par skaņu aparatūras atvešanu. 
Tikai tad, kad viss ir saskaņots, 
jūtos mierīga. Gribu uzsvērt, 
ka tas ir komandas darbs. Pēc 
kapusvētkiem nākamajā pirm-
dienā vienmēr lūdzu komunā-
lās nodaļas vadītājai, lai kopī-
gajā piecminūtē pasaka paldies 
visiem čaklajiem palīgiem. 

Tikko pagājis svecīšu va-
kars Atradzes kapsētā. Atkal 
ir vērts uzteikt komandas dar-
bu!

Jā, noteikti, jo viss noritēja 
pēc plāna! Komunālās noda-
ļas saimniecības pārzinis Al-
dis Neija laicīgi noorganizēja 
lapu pūtēju, sagādāja svecītes, 
elektriķis pārbaudīja vai deg 

visas piecas laternas. Pirms 
svecīšu vakara sākuma pie 
kapsētas ieejas un gar celītes 
malām iededzam svecītes, 
lai nācējus jau sagaida gaišas 
liesmiņas. Kad svētbrīdis ir 
izskanējis, sveču liesmiņas 
vēl ilgi silda apklusušo mūžu 
dārzu. Tūlīt būs klāt novem-
bris, kad kokiem būs nobi-
rušas lapas un svecītes kapos 
vēl silti iemirdzēsies Mirušo 
piemiņas dienā. Kāpēc mēs 
liekam uz kapa egļu skuji-
ņas, ne jau skaistumam – lai 
mūsu mīļajiem būtu silti. Un 
ceru, ka šī latviskā tradīcija 
– pa skuju taku pavadīt citā 
saulē, nekad nezudīs. Varbūt 
kādam liekas dīvaini, ka bēru 
ceremonija vēl nav beigusies, 
bet es jau aizslēdzu vārtus, 
bet tā ir darījuši mūsu senči. 
Pavadot aizgājēju, mēs ieejam 
pa kapu lielajiem vārtiem, bet 
izejam pa sānu vārtiem, lai 
nebūtu jāpavada jauns aizgā-
jējs.

Pēc Mirušo piemiņas dienas 
kapos sākas klusuma laiks it 
kā aicinot: ļausim mūsu mī-
ļajiem mierīgi dusēt. Taču ir 
jauki, ka cilvēki atbrauc arī 
Ziemassvētkos, atved mazas 
izpušķotas eglītes. Arī ziemas 
puteņos mēs izrokam taciņas, 
lai tuviniekiem vieglāk atnākt 
pie savējiem. 

Straujiem soļiem tuvojas 
brīdis, kad sāksies Atradzes 
un Baznīcas kapu digitalizāci-
ja. Kopā ar Kokneses novada 
pašvaldību jārisina jautājums 
par nepieciešamo projektu – 
Atradzes kapsētas paplašināša-
nu. Es ļoti vēlētos pagūt izdarīt 
visu iespējamo, lai mēs ar šo 
kapsētu varētu lepoties. Gribē-
tu paspēt uzrakstīt ceļvedi, lai 
ikviens varētu Atradzes kap-
sētā viegli orientēties un atrast 
nepieciešamo informāciju.

Vēlētos savu darbu nodot 
gados jaunam cilvēkam, kuru 
tas patiesi interesētu. Būtu va-
jadzīgs vismaz pusgads, lai visu 
aptvertu, bet tas, kurš to sajutīs 
kā savējo, varēs daudz paveikt 
ar mīlestību un labo gribu.

Sakopta apkārtne – kapsētas vizītkarte.
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Par Šteinfeldu ģimeni Kokneses 

novada pašvaldībā teic: „Viņi ir 

darbīga un jauka ģimene, kurā ar 

mīlestību tiek audzināti bērni. Lai 

mums tādu ģimeņu būtu vairāk!”

Sarmīte Rode

Foto no Šteinfeldu ģimenes 

personiskā arhīva

1998. gada 14. martā Sēlijā divi 
jauni cilvēki: Bauskā dzimušais Aldis 
un Jēkabpils meitene Dace teica viens 
otram jā vārdu. Uzreiz pēc kāzām jau-
nā ģimene atnāca dzīvot uz Koknesi, 
visskaistāko vietu Daugavas un Pērses 
krastā. Dace un Aldis Šteinfeldi jau 20 
gadus ir koknesieši, un šajā pavasarī 
viņi svinēja 20. kāzu gadadienu. 

Meitas dzimst maijā!
Te, Koknesē, viņi ir kļuvuši par 

vecākiem pieciem bērniem. Vecākā 

meita Dita, dēli Ralfs, Edgars, Edijs un 
jaunākā atvasīte Ance  - viņi visi kopā 
ir Šteinfeldu stiprā ģimene! Mazajai 
Ancei ar lielo māsu ir 18 gadu star-
pība, bet abas meitenes ir dzimušas 
ziedu mēnesī maijā. „Tā mums tāda 
ģimenes tradīcija!” – teic mamma 
Dace. Sākotnēji ģimene mita dzīvoklī, 
bet nu jau vairākus gadus viņiem ir 
sava māja, kas prasa gan daudz rū-
pes, gan arī dod brīvības un plašuma 
sajūtu. Pašiem ir savs dārzs, kur iz-
audzēt visu nepieciešamo un sagādāt 
krājumus ziemai. „Cenšamies bērnus 
radināt pie darba, tādejādi ieaudzi-
not pienākuma un atbildības sajūtu. 
Mums nav vecvecāku, kas palīdzētu 
ikdienas darbos, bet priecājamies par 
tuvinieku un draugu atbalstu” atzīst 
Aldis un Dace.

Tikšanās reizē ar mīļumu un lep-
numu vecāki pastāstīja par katru no 

saviem bērniem. 
Ditai, mācoties Ilmāra Gaiša Kok-

neses vidusskolā, bija izcilas sekmes 
mācību priekšmetos, kā arī viņa dar-
bojās Kokneses kultūras nama ama-
tierteātrī. Aizraujošs piedzīvojums 
uzņēmīgajai meitenei bija piedalīša-
nās televīzijas konkursa "Gudrs, vēl 
gudrāks" pusfi nālā. Šopavasar Dita 
pabeidza 1. kursu Rīgas Stradiņa 
universitātē. Mamma par meitu teic: 
„Viņai savs nākotnes sapnis bija jau 
zināms sen – studēt tikai un vienīgi 
medicīnu. Uzsākot studijas, Ditai iz-
devās iegūt Vītolu fonda stipendiju, 
arī nākamajā kursā viņa turpinās sa-
ņemt Vītolu fonda atbalstu. Priecāja-
mies par meitas mērķtiecību un katru 
viņas veiksmi!”

Ralfs šoruden sāks mācīties Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā 7. klasē. 
Viņam labi padodas angļu valoda, 

zēns dzied skolas korī un ir piedalījies 
aizvadītajos skolēnu dziesmu un deju 
svētkos. Mamma stāsta: „Kamēr ve-
cākās māsas nav mājās, viņš mums ir 
vislielākais palīgs visos mājas darbos. 
Uz Ralfu vienmēr varam paļauties!”

Edgars rudenī sāks pirmās skolas 
gaitas, bet jaunākie bērni: četrgadī-
gais Edijs un divgadīgā Ance ikdienā 
dodas uz pirmsskolas izglītības iestā-
di „Gundega”. Jaunākajai meitiņai 
piedzimstot, vecāki kopā ar pārējiem 
bērniem mājas pagalmā iestādīja peo-
niju ar nosaukumu „Ance”.  Aug mazā 
māsiņa, aug viņas peonija!

Bērnos redzam savu 
dzīves jēgu

Varam tikai apbrīnot vecākus, 
kuri audzina kuplu bērnu pulciņu, 
bet viņiem pašiem tas ir ierastais 
dzīves ritms: rūpēties par ģimeni 

un doties darba gaitās. Arī Dacei, 
kurai darba dienas aizrit strādājot 
par grāmatvedi Aizkrauklē un Al-
dim, kurš ir vairumtirdzniecības 
menedžeris. „Savādāku dzīvi mēs 
nevaram iedomāties, jo esam at-
bildīgi, lai mūsu bērni izaugtu par 
krietniem cilvēkiem, lai viņi sajus-
tu mūsu mīlestību un gādību. Bēr-
nos redzam savu dzīves jēgu,” atzīst 
vecāki.

Ģimenē vienmēr tiek svinētas 
dzimšanas un vārda dienas. „Mēs 
esam daudz, tāpēc gandrīz katru 
mēnesi ir ko svinēt!” – smaidot 
teic mājas saimniece. Vienmēr 
ar nepacietību mājās tiek gaidīta 
Dita, un arī viņas atbraukšana ir 
mazi svētki, jo tad visa ir ģimene 
ir kopā. Tāpat kuplā saime kopīgi 
svin Lieldienas, Līgo svētkus un 
Ziemassvētkus, bet 18. novembrī 
brauc uz Rīgu svinēt Latvijas dzim-
šanas dienu un vērot krāšņo salūtu 
krastmalā.

Par jauku tradīciju ir kļuvušas 
ģimenes ekskursijas vasarās. Dace 
un Aldis stāsta: „Mums patīk ap-
meklēt pilsētu svētkus, tradicionāli 
dodamies uz Ventspili, bet šovasar 
bijām Bauskā uz mūzikas festivālu. 
Esam apceļojuši Latviju, pabiju-
ši Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. 
Nākamgad, kad Ance būs paaugu-
sies, plānojam tālāku ceļojumu. Bet 
tikpat labi var pavadīt brīvo laiku 
pavadīt Koknesē – ar velosipēdiem 
aizbraukt uz Likteņdārzu un Kok-
neses parku. Galvenais – būt kopā!” 

Latvijas valsts simtgades gads izsludināts par Goda ģimenes gadu, tā sakot īpašu paldies ģimenēm ar bērniem. Vecāku organizācija „Mammamun tetiem.lv” aicināja 

līdzcilvēkus pieteikt savu „Goda ģimeni” – tādu, kurai vēlētos dāvāt šo titulu. Godināšanai tika pieteiktas vairāk nekā 60 daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas. Tās 

varēja pieteikt gan pašvaldības, gan ikviens iedzīvotājs. Visus konkursam pieteiktos aprakstus un stāstus vērtēja žūrijas komisija, kurā bija pārstāvji no Latvijas vecāku 

organizācijas „Mammamuntetiem.lv”, Valsts attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un „Latvijas Goda ģimenes gada” vēstneši, 

apbalvošanai izvirzot 16 ģimenes. Kokneses novada pašvaldība ieteica „Latvijas Goda ģimenes” titula piešķiršanai trīs ģimenes. 

9. septembrī Rīgā, Vērmanes dārzā, Latvijas vecāku organizācija „Mammamuntetiem” rīkotajā Tēva dienas festivālā cildināja daudzbērnu ģimenes – konkursa uzvarētājas.  

Apbalvoto ģimeņu vidū bija arī koknesiešu Šteinfeldu ģimene.  Titulu ieguvušās ģimenes saņēma goda rakstu „Goda ģimene 2018”, kā arī dāvanas no grāmatu izdevēja 

„Zvaigzne ABC”, Latvijas ražotāja, graudaugu pārslu zīmola „MILZU” un citas. Vēl katrai ģimenei bija sava īpašā balva, Šteinfeldiem tas bija hokeja spēles apmeklējums 

„Arēnā „Rīga”. 

Publicējam konkursam iesniegtos aprakstus par Šteinfeldu un Puišeļu ģimenēm, par trešo – Ūtēnu ģimeni jau tika rakstīts pagājušā gada „Kokneses Novada Vēstis” 

decembra numurā.

„Latvijas Goda ģimenes” titula saņemšana svinīgā 
pasākumā Rīgā, Vērmanes dārzā.

Lielā māsa Dita un jaunākā 
māsiņa Ance kopā ar brāļiem Edgaru, Ralfu un Ediju.

Par tradīciju ģimenei ir kļuvis reizi gadā apmeklēt foto salonu jaunai ģimenes bildei.

Latvijas Goda ģimenes tituls arī 
koknesiešiem
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''Labdien, labdien, man prieks 
tevi redzēt'', tā oktobra pirmajā 
otrdienā dziedāja Pērses sākum-
skolas pirmsskolas grupas bērni 
un skolotājas Daiga Andersone un 
Linda Grigule, apciemojot ĢAC 
''Dzeguzīte" pansijas iemītniekus 
un sveicot viņus Starptautiska-
jā senioru dienā, kura kalendārā 

tiek atzīmēta 1.oktobrī. Sarūpējuši 
ābolīšus - sārtvaidzīšus, smaidīgas 
konfektes uz ziediņa, dzeltenus, 
smaidošus balonus, mazie bēr-
ni droši vēra vaļā katras durvis, 
lai iepriecinātu šīs mājas ļaudis. 
Mūsu moto šai dienai bija: ''Es da-
los ar savu smaidu, visa pasaule 
smaida, pasmaidi arī Tu!''

It kā nav nemaz tik sarežģīti - 
iepriecināt, mudināt smaidīt gan 
dienā, gan naktī, lūgt saskaitīt, cik 
bieži dienā smaidām.

Smaidu stunda, kuras noslēgu-
mā vēlējām: ''Ej dzīvē ar smaidu, jo 
smaids uzvar naidu!''

Daiga Andersone,
Pērses sākumskolas skolotāja

Koknesieši Ilze un Uldis Puišeļi 

ir vecāki diviem brašiem dē-

liem Dāvim un Edijam, bet viņu 

mazā princese ir jaunākā meiti-

ņa Sendija, kura šoruden sāka 

pirmās skolas gaitas.  

Sarmīte Rode

Foto no Puišeļu ģimenes 

personiskā arhīva

Uldis ir dzimis koknesietis, bet 
Ilzes bērnība pagāja Bebru pagastā. 
Mācoties Vecbebru tehnikumā, Ilzei 
bija mācību prakse vienā no Kokneses 
kafejnīcām. Tā 16 gadu vecumā viņa 
iepazinās ar Uldi, savu nākamo vīru. 
1999. gada 13. februāris bija viņu kāzu 
diena, un tā jau 19 gadus šī diena ir 
viņu ģimenes svētki.

Prieks par dēlu 
mērķtiecību

„Mums abiem ir svarīgi, lai mūsu 
bērni iegūtu labu izglītību, attīstītu 
savus talantus un piepildītu savus sap-
ņus,” teic Ilze. Arī viņa pati joprojām 
mācās, viņas enerģiskais raksturs ne-
ļauj stāvēt malā un, ja vien ir iespē-
jams kādam palīdzēt – Ilze to dara no 
sirds! Saspringtajā ikdienas skrējienā 
viņa atrod laiku savam vaļaspriekam 
– dejošanai. Ar Kokneses vidējās pa-
audzes deju kolektīvu „Kokna” Ilze 
bija Latvijas simtgades Dziesmu un 
Deju svētku dalībnieku vidū. Savu-
kārt ģimenes galva Uldis  brīvajā lai-

kā vienmēr izdomā jaunas idejas, kā 
dzīvokļa interjeru darīt vēl mājīgāku, 
kā arī brauc uz tēva mājām laukos, 
kur veic dažādus lauku darbus.  Uldis 
kopā ar ģimeni darbojas Volvo klubā 
un piedalās kluba rīkotajos pasāku-
mos.

Ilzes un Ulda vecākais dēls Dā-
vis šopavasar pabeidza Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolu un veiksmīgi, 
tiekot budžeta grupā, iestājās Rīgas 
Tehniskās universitātes Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultā-
tē. Dāvis ir absolvējis klavieru klasi 
Kokneses Mūzikas skolā un apguvis 
arī akordeona spēli. Ilze stāsta: „Trīs 
gadus viņš spēlēja mūzikas skolas 
akordeonistu orķestrī, ir piedalījies 
Akordeonu dienās Rīgā. Jau ceturto 
vasaru Dāvis strādāja kokzāģētavā, tā 
pats sev nopelnot visu nepieciešamo 
skolai. Šī gada sākumā viņš ieguva au-
tovadītāja apliecību. Priecājos, ka dēls 
ir mērķtiecīgs un prot pārvarēt grūtī-
bas, jo viņš zina, ka mēs viņu vienmēr 
atbalstīsim.”

Tikpat mērķtiecīgs ir jaunākais 
dēls Edijs, kurš šopavasar pabeidza 
1. kursu Rīgas Tehniskajā koledžā 
auto tehniķa – mehāniķa specialitā-
tē. Mamma ar lepnumu teic, ka viņš 
ir viens no labākajiem mācībās savā 
kursā.  Arī Edijs ir Kokneses Mūzi-
kas skolas absolvents. Agrā bērnībā, 
slimojot ar astmu, ārsti ieteikuši, ka 
zēnam var palīdzēt mācības mūzikas 

skolā. Četru gadu ve-
cumā Edijs sāka apgūt 
fl autas spēli. Tikai 1. 
klasē viņš mācījās di-
vus gadus! Bez fl autas 
viņš apguva arī saksofo-
na spēli un šo instrumentu spēlē Kok-
neses kultūras nama pūtēju orķestrī. 
Ilze atklāj, ka Edijam ir viens labi zi-
nāms mērķis. Viņš saviem vecākiem 
ir teicis: „Man būs tik daudz vadītāja 
tiesību, cik ir iespējams dabūt, jo gri-
bu, lai man vienmēr ir darbs!”  Vis-
pirms Edijs ieguva velosipēdista, pēc 
tam rollera vadīšanas tiesības, šogad 
savos 17 gados nokārtoja traktorista 
A kategorijas tiesības. Tāpat kā brālis 
viņš pa vasaru strādā, lai varētu iegūt 
traktorista B kategorijas tiesības un 
gatavoties autovadītāja tiesību iegūša-
nai nākamajā gadā.

Sendija – stilīga 
knīpa!

Ilzes un Ulda jaunākā atvasīte 
Sendija no vecākiem tāpat kā brāļi ir 
mantojusi muzikalitāti un enerģisku 
raksturu. Septiņus gadus vecā meite-
ne ir jau gadu mācījusies fl autas spēli 
mūzikas skolā. No četru gadu vecuma 
Sendija  dejo līnijdejas kolektīvā „Ma-
zie kristāliņi”. Piedaloties līnijdeju 
konkursos individuāli, Sendija ir ie-
guvusi dažnedažādas godalgas Latvijā 
un Lietuvā.

Bērnudārzā „Gundega” 

meitene ir gan dejojusi, gan dziedāju-
si ansamblī. 2017. gada  pavasarī viņa 
piedalījās Kokneses kultūras nama 
rīkotajā konkursā „Kokneses Knīpa” 
un ieguva titulus „Skatītāju simpāti-
ja” un „Stilīgā Knīpa”. Meitene labprāt 
apmeklē Kokneses Ģimenes atbalsta 
dienas centru un iesaistās dažādās ak-
tivitātēs. Šopavasar, novada represēta-
jiem veltītajā koncertā, Sendija uzstā-
jās ar savu dziesmoto priekšnesumu.

Viss, ko Ilze un Uldis ir sasnie-
guši, ir pašu spēkiem paveikts. Viņi 
abi strādā vienā darbavietā, Ilze ir 
grāmatvede, bet Uldis darbojas mež-
izstrādē.

Ilze ar pateicību teic, ka Uldis vien-
mēr ir atbalstījis viņas vēlmi mācīties. 
Sendijai vēl nebija pat gadiņš, kad  
Ilze, uzzinājusi par Nodarbinātības 
valsts aģentūras piedāvāto mūžizglītī-
bu ģimenēm, kurās aug trīs bērni un 
vairāk, sāka trīs reizes nedēļā braukāt 
uz grāmatvedības kursiem Rīgā. Iesā-
kumā radās iespēja strādāt kokapstrā-
des uzņēmumā par grāmatveža palī-
gu, bet vēlāk, turpinot mācīties, viņa 
ir kļuvusi par uzņēmuma grāmatvedi. 
Ilze ir pabeigusi pirmo kursu Biznesa 
augstskolas Turība Jēkabpils koledžas 

fi liālē un kā pašnodarbinātā mācās 
datorzinību centrā Rīgā, kur apgūst 
dažādus ar grāmatvedības program-
mām saistītus kursus. 

Viens no Ilzes dzīves moto ir: ja es 
varu, es iesaistos un palīdzu! Tā viņai 
izdevās bērnudārzā Sendijas grupiņai 
„Zvaniņš” sagādāt krekliņus un nozī-
mītes visiem grupiņas bērniem, kuros 
uzstāties dažādos „dārziņa” pasāku-
mos. Arī divas lieliski noorganizētas 
ekskursijas grupiņas bērniem ir Ilzes 
veikums.

Ģimenes galva – 
galvenais plānotājs

Kas dara viņu ģimeni stipru un 
saliedētu? Tās noteikti ir ikdienas 
rūpes vienam par otru un izveidotās 
ģimenes tradīcijas. Ilze stāsta: „Mēs 
vienmēr svinam dzimšanas dienas pie 
skaisti uzklāta svētku galda. Nerak-
stīts likums visiem - ģimenei ir jābūt 
kopā Ziemassvētku vakarā. Tāpat bie-
ži sanākam kopā vīratēva mājās tepat 
Koknesē, Daugavas krastā.” Katru 
vasaru Puišeļu ģimene dodas kopīgās 
ekskursijās. Neaizmirstamā atmiņā 
paliks braucieni uz Lietuvu ar gulēša-
nu teltīs, ciemošanās Lotes zemē Igau-
nijā un ceļošana pa Latviju. Šovasar 
lieliski iepazīta Līgatne, pabūts izklai-
des parkā „Avārijas brigāde”. Vien-
mēr gaidīts notikums ir Volvo kluba 
salidojums, kurā satiekas ģimenes ar 
maziem un lieliem bērniem.

Ilze teic: „Uldis ir galvenais plāno-
tājs, es ar prieku palīdzu viņa idejas 
īstenot. Esmu pateicīga savam vīram, 
jo viņš daudz strādā, lai uzturētu ģi-
meni. Viņš bērniem ir autoritāte, bet 
pats ļoti lepojas, ka dēli ir izauguši 
lieli un viņiem nepiemīt smēķēšanas 
netikums. Uldis mūsu ģimenē ir stip-
rais mugurkauls, es - kakls, kas gro-
za mūsu kopīgo darbošanos. Mēs abi 
kopā audzinām savus bērnus ar lielu 
mīlestību”.

Kopā audzinām savus bērnus ar 
lielu mīlestību

Svētki ģimenei. Sendijas bērnudārza izlaidumā.

Katru gadu top viens kopīgs foto!  Brāļi Edijs 
un Dāvis ļoti mīl un lutina 

savu vienīgo māsiņu Sendiju.

 Ilze un Edijs šovasar 
Dziesmu un Deju svētkos.

Iršu jaunā paaudze sveic 
svētkos seniorus
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Juridiskās palīdzības adminis-

trācija informē par valsts no-

drošinātās juridiskās palīdzības 

saņemšanas iespējām, nosacī-

jumiem un kārtību.

Valsts nodrošināto juridisko pa-
līdzību civillietās un noteikta veida 
administratīvajās lietās (bāriņtiesas 
lēmuma par bērna tiesību un tiesis-
ko interešu aizsardzību pārsūdzēša-
nas ietvaros) var saņemt persona, 
kura: 

• ieguvusi maznodrošinātas vai 
trūcīgas personas statusu atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai kār-
tībai, kādā fiziskā persona atzīstama 
par trūcīgu vai maznodrošinātu; 

• pēkšņi nonākusi tādā situācijā 
un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz 
nodrošināt savu tiesību aizsardzību 
(stihisku nelaimju, nepārvaramas 
varas vai citu no personas neatkarī-
gu apstākļu dēļ); 

• atrodas pilnā valsts vai pašval-
dības apgādībā. 

Juridiskās palīdzības administrā-
cija valsts nodrošināto juridisko pa-
līdzību nodrošina līdz galīgā tiesas 
nolēmuma spēkā stāšanās brīdim: 

• Civillietās civiltiesiska strīda ri-
sināšanai ārpus tiesas un tiesā (pie-
mēram, ģimenes tiesību jautājumos 
par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu 
piedziņu, saskarsmes kārtības tiesī-

bu noteikšanu un tml., darba tiesī-
bu jautājumos, mantojuma tiesību 
jautājumos par testamenta apstrī-
dēšana un tml., saistību tiesību jau-
tājumos par parāda piedziņu, līgu-
mu atcelšanu un tml., lietu tiesību 
jautājumos, kā arī dzīvokļu tiesību 
jautājumos). 

• Administratīvajās lietās: 
o bāriņtiesas lēmuma par bērna 

tiesību un tiesisko interešu aizsar-
dzību pārsūdzēšanas ietvaros; 

o sarežģītajās administratīvajās 
lietās tiesā, personai ar iesniegumu 
vēršoties tiesā un administrācijai, 
pamatojoties uz tiesas lēmumu, no-
rīkojot personai juridiskās palīdzī-
bas sniedzēju. 

• Kriminālprocesā   personai jā-
vēršas ar lūgumu pie kriminālpro-
cesa virzītāja (izmeklētāja, proku-
rora vai tiesneša) ar lūgumu tai no-
drošināt aizstāvi vai pārstāvi. 

  Lai saņemtu valsts nodrošinā-
to juridisko palīdzību civillietā vai 
administratīvajā lietā bāriņtiesas 
lēmuma pārsūdzībai, administrācijā 
jāiesniedz aizpildīta valsts nodroši-
nātās juridiskās palīdzības piepra-
sījuma veidlapa (pieejama: jpa.gov.
lv), kurai pievieno dokumenta ko-
piju, kas apliecina personas tiesības 
pieprasīt juridisko palīdzību (pie-
mēram, izziņa par trūcīgas vai maz-
nodrošinātas personas statusu), kā 

arī dokumentu kopijas, kas saistītas 
ar strīda raksturu un lietas virzību.

Latvijas valstspiederīgajam (pil-
sonim vai nepilsonim) pastāv ie-
spēja saņemt finansiālo atbalstu arī 
juridiskās palīdzības saņemšanai 
jautājumā par bērna aizgādības tie-
sību pārtraukšanu vai atņemšanu 
ārvalstīs. 

No 2019.gada 1.janvāra valsts 
nodrošinātā juridiskā palīdzība būs 
pieejama Satversmes tiesas procesā 
un plašākas palīdzības saņemšanas 
iespējas būs personām, kuru ienā-
kumi nepārsniedz valstī noteikto 
minimālās mēnešalgas apmēru, ad-
vokātu civilprocesa lietās ( tas ir, lie-
tās par kapitālsabiedrību dalībnieku 
vai akcionāru sapulces lēmumu at-
zīšanu par spēkā neesošiem un lie-
tās, kas izriet no saistību tiesībām, 
ja prasības summa pārsniedz 150 
000 euro) . 

Vairāk par pakalpojumiem var 
uzzināt: zvanot uz bezmaksas infor-
matīvo tālruni: 80001801, rakstot uz  
e-pasts: jpa@jpa.gov.lv vai   mājas 
lapā: www.jpa.gov.lv. 

Juridiskās palīdzības administrā-
cijas adrese: Pils laukums 4, Rīga, 
LV-1050. 

Sagatavoja: Juridiskās palīdzības 
administrācijas  Juridiskās 

palīdzības nodrošinājuma nodaļas 
Juriskonsulte Zane Greidiņa 

Valsts nodrošinātā juridiskā 
palīdzība

Biedrība "SB Koknesis" aizva-

dījusi aktīvu un panākumiem 

bagātu sezonu, izcīnot vicečem-

piona titulu. Šogad biedrības 

"SB Koknesis" komandu pār-

stāvēja tikai viens autobraucējs 

– Markuss Ūtēns, kurš šogad 

pēdējo reizi brauc MINI Bagy 

klasē. Šajā gadā tika braukts 

gan Latvijas, gan Lietuvas čem-

pionātos, gan Žemaitijas – Kur-

zemes kausā, gan Ziemeļeiropas 

zonas (NEZ) krosskartu rallij-

krosā, kurš notika Biķernieku 

trasē, Rīgā. Gada kopvērtējumā 

Latvijas čempionātā Markuss 

Ūtēns ir ieguvis 5.vietu, bet Lie-

tuvas čempionātā pēc  spraigām 

cīņām izcīnīta 2. vieta.

Ievas Ūtēnas teksts un foto

NEZ krosskartu čempionāta Latvi-
jas posmā piedalījās braucēji no Lat-
vijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un 
Krievijas, kopā  14 braucēji. Markusam 
šīs bija pirmās tik plaši pārstāvētās sa-
censības un pēdējā aplī pēc sadursmes 
ar konkurentu, viņam nācās atkāpties 
no 3. vietas, fi nišējot kā  5. braucējam.  
Žemaitijas – Kurzemes kausā Markuss 
piedalījās tikai vienā posmā, Plunģes 
autotrasē, izcīnot godpilno 1.vietu.

Latvijas čempionāta pirmais posms 
notika Brenguļu autotrasē, kur Mar-
kuss ieguva 4.vietu. Jēkabpils Pils-
kalna autotrase, kurā tika organizēts 
otrais posms, braucējam nebija visai 
veiksmīga, jo laika kontrolē atklājās 
motora defekts. Tehnikas defekts tika 
novērsts tikai uz 3.kvalifi kācijas brau-
cienu, kur Markuss pārliecinoši izcī-
nīja 1.vietu, startējot no pēdējās rin-

das. Tomēr punkti par 3 kvalifi kācijas 
braucieniem, no kuriem divi tika pa-
vadīti boksos, remotos, tika savākti par 
daudz un tas liedza startēt un cīnīties 
par uzvaru fi nāla braucienā. Rezultātā 
šajā posmā Markuss neieguva nevienu 
kopvērtējumam punktu. 

Latvijas čempionāta trešajā posmā, 
Vecpils autotrasē, sīvā konkurencē ar 
sekundes simtdaļas pārsvaru, Markuss 
Ūtēns piekāpās trešajai vietai, ieņemot 
godpilno 4.vietu. Spraiga cīņa par fi nālā 
notika Smiltenes autotrasē, kur notika 
ceturtais Latvijas čempionāta posms. 
Visas dienas garumā, kvalifi kācijas 
braucienos, Markuss stabili 
turējās 2.vietā. Finālbraucienā, 
izvēloties ļoti labu starta vietu, 
Markuss izraujas vadībā, to-
mēr tiek konstatēts falšs starts 
citam braucējam un starts ir 
jāatkārto. Otrajā reizē fi nāl-
brauciens Markusam ir ne-
veiksmīgs, jo trešā apļa līkumā 
bagijam tiek nolauzts ritenis 
un tas liedz braucienu turpi-
nāt. Šī neveiksme atkal mūsu 
braucēju atstāj bez punktiem 
kopvērtējumā. 

Noslēdzošais Latvijas 
čempionāta posms tika rī-
kots Bauskā, Mūsas trasē, 
kur Markuss visas dienas 
garumā turējās pirmajā trij-
niekā un arī fi nālā izcīnīja 
pārliecinošu 2.vietu. 

Paralēli Latvijas čempionātam, "SB 
Koknesis" biedrība tika pārstāvēta 
arī Lietuvas čempionātā, kurā mūsu 
braucējam Markusam Ūtēnam veicās 
daudz labāk, jo tehnika nepievīla ne-
vienu reizi. Lietuvas čempionāta visi 

posmi ir rezultatējušies ar pjedestālu, 
ir iegūtas divas 3.vietas un divas 2.vie-
tas, kas kopvērtējumā Markusu Ūtēnu 
ieceļ vicečempiona titulā! 

Par cik MINI bagiju tehniskajos no-
teikumos drīkst piedalīties braucēji līdz 
10 gadu vecumam, tad šis bija Markusa 
pēdējais gads šajā klasē. Nākotnes plā-

nos ir piedalīties NEZ krosskartu 125 
cm2 klases čempionātā un rallijsprintā. 
Par to kā plāni tiks realizēti, redzēsim 
nākamajā gadā. Ļoti priecāsimies par 
sponsoriem un atbalstītājiem! 

"SB Koknesis" izsaka lielu pateicību 
par līdzšinējo atbalstu Kokneses nova-
da domei, Kokneses Sporta centram! 
Liels paldies mūsu atbalstītājiem   Z/S 
"Sietiņi", BURSH alusdarītavai, LUI 

garage, Andrim Elstam. 
Markuss Ūtēns saka paldies saviem 

līdzjutējiem un atbalstītājiem, mehāni-
ķiem, kas palīdzēja tikt galā ar visām 
tehniskajām ķibelēm. "Īpašs paldies 
maniem cīņu biedriem par aizvadīto 
sacensību sezonu. Bija interesantas, 
aizraujošas un spraigas cīņas, kas pa-
lika trasē, bet ārpus tās ieguvu daudz 
labus draugus!"

Biedrība “SB Koknesis” aizvadījusi aktīvu un panākumiem 
bagātu sezonu

Septembrī organizējām 5. se-

nioru klubiņu "Pīlādzītis" sali-

dojumu, bijām klātesoši visos 

sabiedriskajos pasākumos, dar-

bojāmies dabā, dārzā, mājās. 

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa "Pīlādzītis" 

vadītāja

Zigrīdas Garkakles foto

29. septembrī braucām sēņot uz 
"Paugu" silu, guvums bija niecīgs, to-
mēr katrs sēņotājs kādu ēdamu sēni 

bija atradis - Vija pat sila baraviku. 
Sēņošanas pastaigas laikā savācām 
tukšās pet pudeles, dažādu našķu 
iepakojumus, salikām kopīgā atkri-
tumu maisā un aizvedām uz privāt-
mājas konteineru. Mēs esam par tīru 
vidi, jo pastaiga tīrā mežā ir dziedi-
noši veselīga. Klāt oktobra salnu rīti 
ar krāšņo lapu koku rudens rotu. 
Dārznieki steidz novākt ražu, izvērtē 
ieguvumus un zaudējumus, priecājas 
par veiksmēm. Sanākšanas reizēs ie-
pazīstam dārzkopju darba rezultātus: 
Tā Zigrīdai izdevies izaudzēt – mūsu 
šī gada auga Topinambūra stāda lie-
lisku “zemes bumbieru” ražu. Stā-
diņš agri pavasarī bija rūpīgi kopts 
un lutināts uz palodzes podiņā. Viņa 
bija sagatavojusi Topinambūra ražas 
salātus ar riekstiem – mums garšoja 
lieliski. 

Rozei siltumnīcā izauga Kivano 
augļi – līdzīgi gurķiem ar īpatnēju 
mizas rakstu un adatiņu izaugu-
miem, bet Birutai gar siltumnīcas 
ārsienu dižojas indiāņu gurķi.  15.ok-
tobrī Kokneses seniori dosies uz iz-
remontēto VEF kultūras pili, lai gida 
pavadībā to iepazītu, pēc tam noska-
tītos opereti “Balle Savojā” un ar pa-
rakstiem atbalstītu pastāvīgu bāzes 
dotācijas izveidi operetes fondam. 
10.,24. oktobrī stāstīsim anekdotes 
un turpināsim iepazīt rudens ražas 
dažādību. 7. novembrī sveiksim jubi-
lārus, pētīsim mūsu novada vēsturi. 
Veiksmi darbos!

„Pīlādzītis” rudenī

Sacensību 
spraigumā.

Markuss Ūtēns – 
vicečempiona titula ieguvējs.

Markuss uzvarētāju vidū.
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2018. gada 21. jūnijā Salaspils 
sporta centrā notika LSVS 55. spor-
ta spēļu fi nālsacensības galda tenisā. 
Kokneses novadu pārstāvēja divas 
komandas un tika gūti labi panāku-
mi. Pirmā komanda, zaudējot tikai 
1 punktu Rīgai, ieguva 2. vietu, bet 
otrā palika 11. vietā starp Latvijas 
pašvaldībām.

Par godu slavenajam galda tenisa 
trenerim Andrim Nemiro, kurš gul-
dīts Kokneses Baznīcas kapos, mūsu 
komandās spēlēja vairāki izcili viņa 
audzēkņi.

Pirmās vietas un zelta medaļas 
ieguva Lidija Kalniņa, Natālija Kļi-
manova un Viktors Tolkačovs. Vi-
tālijs Glazunovs izcīnija otro vietu 
un sudraba medaļu, bet Aleksandrs 
Upesleja un Uģis Plikgalvis – attie-
cīgi trešās vietas un bronzas me-
daļas. Ārpus medaļniekiem palika 
Ēvalds Immerfreijs – ceturtā vieta, 
Ernests Skopāns – piektā vieta un 
Karlins Abu – divpadsmitā vieta.

Es, kā komandu vadītājs un pār-
stāvis, pateicos izcilajai galda teni-
sistei un trenerei Lidijai Kalniņai 
par palīdzību komandu izveidē.

Vēlos par tenisisti Lidiju Kalniņu 
(Apini) pastāstīt nedaudz sīkāk.

L. Kalniņa jau 13 gadu vecumā 

sāka gūt uzvaras starp Latvijas jau-
nietēm. Vēlāk jau nāca uzvara pēc 
uzvaras. Veiksmīgi bija starti esot 
PSRS izlasē 10 gadus un spēlējot CP 
“Dinamo” komandā. Ātri kļuva par 
PSRS Sporta meistaru. Bija daudz-
kārtēja Baltijas, PSRS CP ”Dinamo” 
čempione un starptautisku turnī-
ru uzvarētāja. Kopā ar izcilo galda 
tenisistu Uldi Eglīti bija 10-kārtēji 
Latvijas čempioni jauktajās dubult-
spēlēs.

Tagad jau vairāk kā 40 gadus ir 
galda tenisa trenere un aktīvi turpi-
na spēlēt sacensībās. Izcili panāku-
mi gūti veterānu spēlēs.

2005. gadā Kanādā pasaules ve-
terānu spēlēs iegūtas 2 zelta un 2 
bronzas medaļas. 2013. gadā no 2.-
11. augustam notiekošajās 8. pasau-
les senioru meistaru spēlēs Itālijā 
Turīnā izcīnītas 2 zelta un 1 bronzas 
medaļa.

2015. gadā Spānijā pasaules čem-
pionātā iegūta bronzas medaļa sie-
viešu dubultspēlē 60-65 gadu grupā.

2017. gadā no 13.-18. jūnijam no-
tiekošajās Pasaules strādājošo un 
amatieru sporta spēlēs Rīgā izcīnī-
tas sudraba medaļas gan sieviešu, 
gan jauktajās dubultspēlēs.

Daudzkārtēja sacensību uzvarē-

tāja Latvijas sporta veterānu fi nālsa-
censībās galda tenisā.

Ciemojoties L. Kalniņas dzīvoklī 
Rīgā pārcelšanās laikā uz jaunāku 
dzīvokli, redzēju gandrīz pilnu spai-
ni ar medaļām, kuru grūti panest.

Mums ir izveidojusies saliedēta, 
draudzīga, uzvaru griboša koman-
da. Atpūtas brīžos tiekamies kādā 
kafejnīcā, kur pārrunājam savas 
veiksmes, kā arī to, kas nav izdevies.

Kokneses novada galda tenisa 
Andra Nemiro vārdā nosauktās 

komandas pārstāvis Ernests 
Skopāns.

29. septembrī Daugavas 

ūdenskrātuvē, Koknesē pie 

viesu nama “Kalnavoti”, 

norisinājās ceturtais 

“Kokneses atklātais 

čempionāts spiningošanā no 

laivām”. Sacensību dalībnieki 

priecājās par saulaino rudens 

dienu un mierīgo Daugavas 

ūdeni, kas ļāva krastā iznest 

gana lielus lomus.

Dace Svētiņa

Foto: Indulis Burka

Šogad sacensībās piedalījās 76 
makšķernieki no visas Latvijas. Sa-
censības, kā jau katru gadu, notika 
laivu ekipāžu un komandu konku-
rencē. Ekipāžu veidoja divi cilvēki, 
savukārt komanda sastāvēja no di-
vām ekipāžām (4 cilvēkiem). Kopu-
mā spiningošanas čempionātā star-
tēja 38 ekipāžas un 15 komandas. 

Līdz pulksten 15 makšķernieki 
krastā atveda 92.24 kg zivju. Par sa-
censību lielāko veiksminieku šogad 
tika atzīts Juris Fjodorovs, kuram 
izdevās izvilkt 4 kg smagu līdaku un 
1.48 kg zandartu. Toties Oļegs Siņi-
cins varēja lepoties ar lielāko asari 
0.48 kg! 

Par sacensību uzvarētājiem tika 
nominēta tā ekipāža, kura uzrādīja 
lielāko zivju svaru. 

1. vieta – Kokneses sporta centra 
1. ekipāžai - Andris Sakss un Aigars 
Skuja (loms 10.22 kg); 

2. vieta – Fischbon 1. ekipāžai - 
Agris Rudzāns un Māris Bremze 
(loms 7.64 kg); 

3. vieta - Kokneses sporta centra 
2.  ekipāžai - Juris Fjodorovs un An-
dis Miezis (loms 6.96 kg);

4. vieta – “Mēs zivīm” 1.ekipāžai 

- Juris Nagainis un Toms Deinets 
(loms 6.94 kg); 

5. vieta – ekipāžai no Aizkraukles 
- Pāvels Kerans un Kristaps Lapiņš 
(loms 6.12 kg); 

6. vieta – komandas “Skaidrās ka-
rūsas” 1. ekipāžai - Jānis Skrabāns 
un Gatis Rozenbergs (loms 5.8 kg). 

Diemžēl divas ekipāžas tika dis-
kvalificētas, jo krastā tika atnestas 
zemmēra zivis. 

Komandu vērtējumā uzvaru ie-
guva komanda, kurai bija labākā 
ekipāžu vietu summa: 

1. vieta - Kokneses sporta centrs 
(Juris Fjodorovs, Andis Miezis, 
Andris Sakss, Aigars Skuja); 

2. vieta -   Skaidrās karūsas (Jānis 
Skrabāns, Gatis Rozenbergs, Gatis 
Kalniņš, Vitālijs Karpenkovs); 

3. vieta - Fischbon   (Agris Ru-
dzāns,  Māris Bremze, Raivis Bergs, 
Harijs Raciborskis).                

Makšķernieki tika apbalvoti ar 
Kokneses čempionāta kausiem un 
medaļām, diplomiem un dažādām 
piemiņas balvām. 

Sacensību ģenerālsponsors - SIA 
"JS Produkts".

Sacensību organizatori saka pal-
dies tiesnesim Indulim Burkam un 
policistam Dainim Ginteram par 
izturību un modrību visas dienas 
garumā, kā arī z/s „Krasti” un Ag-
itai Eglītei par gardajām brokastīm 
un pusdienām.  Par balvām pateicī-
ba ģenerālsponsoram SIA "JS Pro-
ducts" un sacensību atbalstītājiem 
- Kokneses novada domei, Kokne-
ses sporta centram, eholotes.lv, SIA 
Juniperus, SIA Piran Media Group, 
SIA Ataudze, SIA Neste, SIA Sargo-
fish, SIA Leno, SIA “Goldfisching”, 
veikals “Copes Pro”. 

Aizvadīts Kokneses 
atklātais čempionāts 
spiningošanā no laivām

Sveic uzvarētājus.

2018. gada Latvijas veterānu 
fi nālsacensības galda tenisā

2. vieta sieviešu dubultspēlē Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēs. 
No kreisās: Lidija Kalniņa, Irina Paščenko.

LSVS 55. sporta spēļu fi nālsacensības 
galda tenisā. 1. vieta Lidijai Kalniņai 

60+ grupā.

LSVS 55. sporta spēļu fi nālsacensības galda 
tenisā. Pirmais no kreisās: Ernests Skopāns ar 

izcīnīto kausu kopvērtējumā.

2.oktobrī Pļaviņu novada sporta 
bāzē “Jaujas” norisinājās ikgadējās 
Aizkraukles novada sporta skolas rī-
kotās sacensības rudens krosā, kurās, 
kā ierasts, piedalījās skolas no Pļavi-
ņu, Kokneses, Aizkraukles, Jaunjelga-
vas, Skrīveru un Neretas novadiem.

Vidusskolu grupā labākie rezultāti 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
sportistiem, kuri uzvarēja vidusskolu 
kopvērtējumā, bet pamatskolu grupā 
uzvarēja Bebru pamatskola.

Skolēnus krosa sacensībām gatavo-
ja sporta skolotāji Viktors Ņuhtiļins, 
Ivars Māliņš, Dace Skopāne, kā arī 
sporta skolas treneri Ingus Eiduks un 
Dāvis Kalniņš.

Kokneses sporta centra
informācija

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
komandai uzvara krosa sacensībās

Krosa dalībnieki

TIKŠANĀS 
REPRESĒTO 
NODAĻAS 
BIEDRIEM

23. oktobrī pulksten 12 
Kokneses kultūras namā 
sapulce Kokneses novada 
politiski represēto nodaļas 
biedriem, kurā piedalīsies 

Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs 

Dainis Vingris.

Aicinām iedzīvotājus 
uz tikšanos
ar Kokneses novada 
domes vadību, 
speciālistiem un Bebru 
pagasta pārvaldes 
darbiniekiem
šī gada 25.oktobrī 
pulksten 16.00 Bebru 
pagasta pārvaldes ēkā 
“Papardes” 3.stāva zālē.
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 
2018. gada SEPTEMBRĪ:

• reģistrētas 7 laulības, 
no kurām noslēgtas
6 – Dzimtsarakstu 
nodaļā, 1 – Romas katoļu 
draudzē;

• reģistrēti 
2 jaundzimušie: 
Emīlija, Ritvars.

• reģistrēti 8 mirušie:
Jānis Muraško (1949.)
Uldis Ārends (1937.)
Vilnis Indriksons (1951.)
Antoņina Goldberga 
(1939.)
Ārija Rutkovska (1930.)
Staņislavs Indāns (1945.)
Sandra Lapiņa (1962.)
Guntis Kantors (1936.)

Svecīšu vakari 
2018. gadā

Kokneses novada kapsētās

Iršu kapos 20. oktobrī plkst. 17:00

Zutēnu kapos 20. oktobrī plkst. 18:00

Kaplavas kapos 13.oktobrī plkst. 18:00

Ūsiņu kapos 20.oktobrī plkst. 18:00

Aktuālie kultūras pasākumi
12.oktobris 
plkst.17.00

Animācijas fi lma bērniem 
“LINO - PIEDZĪVOJUMS AR DEVIŅĀM 

DZĪVĪBĀM”. Ieeja: 1 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

12.oktobris 
plkst.19.00

I.Kolmanes dokumentālā fi lma DUBULTĀ 
DZĪVE. SEKSS un PSRS. Ieeja: 2 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

13.oktobris 
plkst.14.00

Rudens muzikālo pārdomu pasākums 
„IEKLAUSIES BRĪVAJĀ KRITIENĀ”, piedalās: 

Evita Gūtmane, Laimrota Krastiņa, 
Alise Kļaviņa, Inese Apsāne.

Kokneses 
pagasta 

bibliotēka

14.oktobris 
plkst.11.00

GITAS TENISAS 2.nodarbība 
“VĀRDI ZĪMĒS” - 

piemiņas lietu radīšanas ceļš.
Radošā māja

19.oktobris 
plkst.13.00

Ainara Bumbiera CD prezentācijas koncerts 
“NO SIRDS UZ ZIEDU...” Ieeja: 4 eiro 

(iepriekšpārdošanā), 5 eiro (pasākuma dienā).

Kokneses 
kultūras nams

19.oktobris 
plkst.18.00

Mazo novadnieku sumināšanas pasākums 
„MAN BLAKUS TAVA SIRSNIŅA”.

Kokneses novada 
dome

20.oktobris 
plkst.13.00 Krustvārdu mīklu minētāju tikšanās.

Kokneses 
pagasta 

bibliotēka

20.oktobris 
plkst.18.00

Folkloras kopa „Urgas” aicina uz Veļu laika 
rotaļām un dziesmām. Lūgums līdzi paņemt 

svecīti lukturītī un kādu cienastu veļu 
mielastam – pupas, zirņus... 

Kokneses 
pilsdrupas un 

parks

20.oktobris 
plkst.22.00

BALLE. Spēlē grupa „Ir variants” no Vietalvas. 
Ieejas maksa: 3 eiro. Vietu pie galdiņiem pieteikt 

līdz 17.oktobrim (tālr. 29494024).
Iršu klubs

20.oktobris 
plkst.22.00

Rudens balle ar grupu „List s”. 
Ieejas maksa: 4 eiro.

Vecbebru 
tehnikuma zāle

26.oktobris 
plkst.19.00

I.Kolmanes dokumentālā fi lma 
DUBULTĀ DZĪVE. SEKSS un PSRS. 

Ieeja: 2 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

27.oktobris 
plkst.11.00

Biedrības “Pērses krasts” rīkotā tikšanās par 
Daugavas ieleju un Pērses gravu.

Kokneses 
tūrisma centrs

31.oktobris 
plkst.15.00 Aizraujoša lomu spēle MAFIJA.

Kokneses pa-
gasta bibliotēka 
Bērnu nodaļa

2.novembris 
plkst.19.00 Spēlfi lma HOMO NOVUS. Ieeja: 3 eiro. Kokneses 

kultūras nams
8.novembris 
plkst.18.30

VAKARA SARUNA DVĒSELEI “Kas to būtu 
domājis...” Sarunu vada stāstniece Anita. Radošā māja

11.novembris 
plkst. 15.00

Lāčplēša dienai un Kokneses dziedāšanas 
biedrības 150. dzimšanas dienai veltīts novada 

amatierkolektīvu koncerts "MĒS ESAM 
LATVIJA" un LĀPU GĀJIENS.

Pēc koncerta lāpu gājiens no kultūras nama līdz 
skulptūrai MŪŽĪBA.

Kopīga Latvijas Valsts himnas dziedāšana un 
sadziedāšanās ar kapelu "Aizezeres muzikanti".

Kokneses 
kultūras nams

15.novembris
plkst.18.00

A.Saulīša dokumentālā fi lma DZIESMUVARA. 
Dziesmu svētku vēsture.  Ieeja: brīva.

Kokneses 
kultūras nams

16.novembris 
plkst.17.00

Svinīgs pasākums “LATVIJAI –100”
• Kokneses Goda pilsoņu sveikšana;

• Koncerts “PUTNI UN ZIEDI LATVIEŠU 
MŪZIKAS DĀRZĀ”.

Piedalās: Inga Šļubovska-Kancēviča – balss, Dita 
Krenberga - fl auta, Jānis Maļeckis – klavieres.

Kokneses 
kultūras nams

16.novembris 
plkst.22.00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu “Netīšām 
blice”. Ieeja: 4 eiro, pasākuma dienā 5 eiro. 

Galdiņus rezervēt un biļetes iegādāties kultūras 
nama kasē. 

Kokneses 
kultūras nams

18.novembris 
plkst.12.00

Muzikāls uzvedums Latvijai valsts simtgadē
“Paauklē, saulīt, manu zemīti”. Piedalīsies:
Dina Kristīne Bitēna, Atvars Sirmais, Ieva 

Melbārde.
Ieeja brīva. 

Vecbebru 
tehnikuma zāle

23.novembris 
plkst.19.00 Spēlfi lma TĒVS NAKTS. Ieeja: 3 eiro. Kokneses 

kultūras nams

Līdz 
31.oktobrim

Izstāde par bērnu literatūru Zviedrijā –  
„Kur bērnam augt”.

Kokneses pa-
gasta bibliotēkas 

Bērnu nodaļa

Līdz 
31.oktobrim Vilijas Čunčules darināto apsveikumu izstāde.

Kokneses 
pagasta 

bibliotēka
No 

3. novembra 
līdz 

3. janvārim

Modrītes Spilbergas fotogrāfi ju izstāde.
Kokneses 
pagasta 

bibliotēka

Visu svētās dienas priekšvakarā, jebVisu svētās dienas priekšvakarā, jeb  HelovīnosHelovīnos, , 

31.oktobrī,31.oktobrī,  TREŠDIENTREŠDIEN,,  

no plkst. 15:00 – ...no plkst. 15:00 – ...
Kokneses pagasta bibliotēkasKokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļāBērnu literatūras nodaļā
lieli un mazi azarta cienītāji jau trešo gadu tiek aicināti pārbaudīt savas lieli un mazi azarta cienītāji jau trešo gadu tiek aicināti pārbaudīt savas 

mānīšanās, izlikšanās, novērošanas un loģikas prasmes aizraujošā lomu spēlē mānīšanās, izlikšanās, novērošanas un loģikas prasmes aizraujošā lomu spēlē 

“Mafija”“Mafija”
(Psiholoģiska lomu spēle (Psiholoģiska lomu spēle 

ar detektīv sižetu)ar detektīv sižetu)IEEJA SPĒLĒ  HELOVĪNU KOSTĪMĀ ! IEEJA SPĒLĒ  HELOVĪNU KOSTĪMĀ ! 

20. oktobrī 
no pulksten 10 līdz 18 

Kokneses 
sporta centrā 

pusreitinga zolītes 
turnīrs „KOKNESES 

RUDENS 2018”. 

20. oktobrī pulksten 10 
Kokneses sporta centrā 

Kokneses kauss 
telpu futbolā.
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“Mūsu zemē ir trīs izteikti 

liktenīgi ūdeņi - Baltijas 

jūra, Daugava un Gauja 

- un trīs zīmīgas vietas - 

Rīga, Koknese un Turaida -, 

kur asinis un viltus izšķīra 

nedzimušās Latvijas likteni 

uz gadsimtiem” atzīst da-

bas un vides pētnieks Gun-

tis Eniņš. Mūsdienu Dauga-

va vairs nav tāda, kāda bija 

pirms gadu desmitiem. 

Likteņdārza pussala, Pēr-

ses krasts, Kokneses vi-

duslaiku pilsdrupas, dabas 

parka teritorija Koknesē 

glabā stāstus par zudušām 

un izmaiņu skartām Latvi-

jas kultūrvēsturiskām vēr-

tībām. Kā tās atdzīvināt un 

atklāt paaudzēm, kas nav 

to redzējušas? 

Ita Lejiņa

Biedrības “Pērses krasts”

Valdes locekle

Biedrība “Pērses krasts” aicina 
dalīties atmiņās par Daugavas 
ieleju un Pērses gravu Koknesē 
pirms šīs teritorijas appludinā-
šanas. Lūdzam atsaukties arī 
līdzcilvēkus, kuru privātajā ko-
lekcijā atrodamas Pērses upes un 
Daugavas ielejas fotogrāfi jas un 
atklātnes no 20. gadsimta 20.–30. 
gadiem. Īpaši interesējošie ob-
jekti: pārceltuve pār Daugavu un 
krogi abos upes krastos (Stūres 
krogs un Putriņkrogs), Maskavas 

krogs, kuģīšu un laivu kustība pa 
Daugavu, lielceļš Rīga-Daugav-
pils gar Kokneses pilsdrupām 
līdz Maskavas krogam, tilts pār 
Pērses upi, Pērses ieteka Dauga-
vā, Kokneses pilsdrupas, kāpnes 
uz Pērses gravu, paviljons Pērses 
gravā, avots ar Fauna galvu, Pēr-
ses ūdenskritums, Pērses ieleja 
uz augšu līdz Bilstiņu dzirnavām, 
Bilstiņu dzirnavas, Krievkalna 
pareizticīgo baznīca, Krievkalna 
6-gadīgā skola, brūkošā jaunā 
Kokneses muižas pils un arī ie-
dzīvotāju mājvietas.

2018. gada 27. oktobrī pl. 
11.00 visi interesenti laipni gai-
dīti uz tikšanos Kokneses tū-
risma centrā 1905. gada ielā 7.

Atmiņu stāsti un attēli tiks 
izmantoti, lai izveidotu virtuā-
lu Pērses un Daugavas ielejas 
rekonstrukciju un informatīvi 
papildinātu vēsturisku maketu.

Šīs ieceres biedrība “Pērses 
krasts” īsteno LEADER pro-
jektu - vēsturiska maketa un 
interaktīva informācijas stenda 
“Koknese – Daugavas senleja 
un Pērses grava 20.gs. 30tie 
gadi” izgatavošana ELFLA 
LAP 2014.-2020. gadam akti-
vitātē 19.2.2. „Vietas potenciā-
la attīstības iniciatīvas” rīcības 
Nr. 2 “Atbalsts sabiedriskām 
aktivitātēm teritorijas iedzīvo-
tājiem” - ietvaros. 

Sīkāka informācija pa tālru-
ni 29119882 – Ita Lejiņa.

Aicina uz tikšanos par 
Daugavas ieleju un Pērses 
gravu

Atsauksim atmiņā seno Koknesi!

Septembris Bebru 

pamatskolā saistās 

ar vairākām skolas 

tradīcijām, un viena no 

tām ir īpaši nozīmīga 

audzēkņu patriotiskajā 

audzināšanā – tās 

ir Latvijas vēstures 

stundas Jaunbebru 

Kartupeļu dumpja 

piemiņas vietā. Latvijas 

simtgades sagaidīšanas 

gadā svarīgi bija 

ierasties ar ziediem pie 

pieminekļa un mācīties, 

ka tautas pašapziņa 

dzima arī šeit pirms 177 

gadiem.

Ieva Puniņa, 

vēstures skolotāja

Jaunbebru zemnieku "Kar-
tupeļu dumpis" 1841. gada 
septembrī bija drosmīgs pro-
tests pret vācu muižniekiem 
un Krievijas impērisko varu 
– tas bija aizsākums Tautas 
atmodai Vidzemē. Klaušu lai-
ku nemieri, kas izpaudās ar 
izceļošanas kustību uz Dien-
vidkrieviju un pāriešanu pa-
reizticībā ar cerību iegūt zemi, 
tika apspiesti. Zemniekus pēra 
līdz nāvei, daudzi, saslēgti ķē-
dēs, aiz zirga pajūgiem kājām 
devās tālajā ceļā uz Sibīriju.

  Bebru pagastā piemiņas 
vieta varonīgajiem brīvības 
cīnītājiem ir Sarkanā (Asiņai-
nā) šķūņa drupas, kur

"brāļu asinis neizžūst, 
Zem Soda priedes saknēm 
Dvēseļu upe plūst…"

Vēsturiskās apziņas un 
Tēvzemes mīlestības sēkla 
var uzdīgt, stāvot šādā nozī-
mīgā vietā un izrunājot šīs 
dzejas rindas. 

7. septembrī 7. un 9. klases 
audzēkņi Latvijas vēstures stun-
dā atradās pie pieminekļa dum-
piniekiem un ieklausījās vēstu-
res stāstā par 30 drosmīgajiem 
ļaudīm, kas kartupeļu rakšanas 
laikā pameta muižnieka laukus 
un kareivju soda vienību sa-
gaidīja bruņojušies ar dakšām, 
mietiem un akmeņiem.  Ka-
reivjus zemnieki padzina, bet 
3. oktobrī ieradās 2 bataljoni 
zaldātu un 40 kazaki (jātnieku 
rota), kas sodīja 113 nemiernie-
kus 4.decembra rītā ar 50 līdz 
150 rīkšu sitieniem. Sniegs pie 
muižas šķūņa, kurā bija sadzīti 
nemiernieki, krāsojās asinīm – 
vairāki zemnieki tika nopērti 
līdz nāvei. Tāda bija brīvības 
cena Jaunbebru muižā pirms 
177 gadiem. Pēc vēstures stāsta 
skanēja dziesma:

"Es dziedāšu par tevi, 
tēvu zeme, 
Par tavām druvām 
vecā līdumā. 
Un, kad jau paguršu 
zem dzīves nastas, 
Es atdusēšos tavā 
atmatā…"

Tie bija mūsu senči, kam 
esam pateicīgi par brīvību 
tautai, par brīvību Latvijai 
paaudžu paaudzēs.

Lai neaizaugtu vēsturis-
kās piemiņas vieta atjau-
nojām akmentiņu ceļu līdz 
piemineklim, apravējām 
Soda priedei līdzās iestādī-
to jauno priedīti, sagrābām 
lapas un sauso zāli. Radās 
sajūta, ka mums te vajadzēja 
būt – to atzina audzēkņi un 
arī skolas direktore Lidija 
Degtjareva, skolotājs Aldis 
Piliens, kuri bija kopā ar 
mums vēsturiskajā piemiņas 
vietā.

P. S.     
Pēc nedēļas, 14. septem-

brī, 6. – 9. klašu skolēni 
Bebru pamatskolā pulcējās 
uz kopīgu Latvijas vēstures 
stundu, lai nostiprinātu zi-
nāšanas par Jaunbebru Kar-

tupeļu dumpi, kam bijusi 
tik nozīmīga loma Latvijas 
neatkarības iegūšanas stāstā. 
Skolēni komandu darbā paši 
pētīja Bebru pagasta karti, 
lasīja Sarmītes Rodes dzejoli, 
meklēja informāciju un iz-
pildīja pārbaudes darba lapu. 
Kopīgi aplūkotās fotogrāfijas 
par 7. un 9. klases skolēnu 
neseno darbošanos Kartu-
peļu dumpja vietā dažam 
skolēnam lika jautāt: "Vai 
tiešām tā priede toreiz tur 
bija?" Nofotografētie ziedi 
pie pieminekļa krāsojās Lat-
vijas karoga krāsās. Ikkatrs 
saprata – tas veltījums Latvi-
jai simtgadē. Paldies vēstures 
skolotājai par piedzīvotajiem 
patriotiskajiem mirkļiem 
klasē un Jaunbebros! 

Linda Šmite, 
latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 
Dzintras Sniedzes foto

Izprast pagātni vēsturisku notikumu vietā

Vēstures stunda Jaunbebru Kartupeļu dumpja piemiņas vietā.

Šogad pirmo reizi Kokne-

ses novada 513 skolēni 

piedalījās ikgadējās Kar-

jeras nedēļas pasākumos, 

kuri tika veltīti karjeras 

vadības prasmēm un to 

lomai savas karjeras plā-

nošanā. Karjeras nedēļu 

jau sesto gadu organizēja 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) sadarbī-

bā ar pašvaldībām. 

Šogad izglītojamajiem bija 
iespēja piedalīties divos pasā-
kumos, "Rakstīt vajag prast", 
un "Karjeras nedēļas 2018 dis-
kusija” par tēmu: "Būvē savu 
karjeru pats".

Pasākumus apmeklējošie 
pedagogi, klases audzinātāji 
teica atzinīgus vārtdu, kuros 
galvenā domā skan tā: „Pal-
dies par tikšanos ar žurnālistu 
Valdi Aleksandrovu un SIA 
Rocketgrip jauniešiem Reini 
Nikuļcevu un Akseli Zingu-
li, kuri  palīdzēja gūt labāku 
priekšstatu par darba tirgu, 
dažādām profesijām nepiecie-
šamajām prasmēm, kā arī kar-
jeras izaicinājumiem. Skolēni 
labprāt piedalījās dažādos kar-
jeras izzināšanas pasākumos 
–jaunākie skolu skolēni iejutās 
žurnālista ādā veidojot rakstu, 
kā arī korektora, šo pašu raks-
tu koriģējot un lielākie skolē-
ni sākot no 5.klases piedalījās 

diskusijā par tēmu "Būvē savu 
karjeru pats", uzdodot jautāju-
mus jauniešiem par viņu piere-
dzes pagāto karjeras skrejceļu- 
ceļā uz karjeru. Karjeras nedē-
ļa ir lielisks iemesls jau laikus 
padomātu par nepieciešamību 
mērķtiecīgi strādāt pie savas 
nākotnes karjeras veidošanas 
jau skolas gados.”

Kā atzina Anna Romanovs-
ka un Gita Tenisa, jauniešiem 
īpaši interesēja "Karjeras ne-
dēļas 2018 diskusija", jo šajā 
pasākumā piedalījās jaunieši, 

kuri skolēnu valodā veidoja 
savu pieredzes stāstu un dis-
kusiju.Skolēniem rada lielāku 
interesi līdzīga vecuma jaunie-
ši, kas kautko jau ir sasnieguši 
šajā gadsimtā un par šīm iespē-
jām šodien. 

Pirmo gadu  Karjeras nedē-
ļa ir viena no VIAA īstenotā 
projekta “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs” aktivitātēm, ko 
fi nansē Eiropas Sociālais fonds 
un valsts. 

Karjeras nedēļas pasākumu 

programma 47 Latvijas pilsē-
tās un novados pieejama viet-
nē:  viaa.gov.lv/karjeras_nede-
la. Savukārt Karjeras nedēļas 
jaunumiem var sekot sociā-
lajos tīklos facebook.com/
KarjerasNedela, facebook.
com/VIAA.LV,   draugiem.lv/
viaa un Twitter - twitter.com/
VIAA_LV.

Informāciju sagatavoja:
Olita Ruža  pedagogs – 

karjeras konsultants
Mob. tālr.: (+371 )26385064; 

e-pasts: olita.ruza@koknese.lv

“Karjeras nedēļā 2018” 
Kokneses novadā 

Vai jūs zināt daudz tādu māju, 
kuras svin savas dzimšanas die-
nas!? Bebru pagastā daudzdzī-
vokļu mājas „Jasmīni” iedzīvotāji 
Miķeļdienā, svinot „Jasmīnu” 30. 
dzimšanas dienu, bija sarīkojuši 
ballīti ar jubilejas svinībām mā-
jas pagalmā. „Mēs lepojamies, 
ka mums ir tāda māja, ka esam 
tik draudzīgi un saliedēti kai-
miņi!”  - teic Lība Zukule, viena 
no pasākuma organizētājām. 
„Jasmīni” vienmēr ir izcēlušies ar 
savas apkārtnes sakoptību, skais-
tajiem apstādījumiem un puķu 
dobēm. Daudzi no iemītniekiem 

arī šajā dienā varēja svinēt savus 
„Jasmīnos” nodzīvotos 30 ga-
dus. Pa šo laiku ir izauguši viņu 
bērni, sagaidīti mazbērni. Par 
kopīgi piedzīvoto raisījās atmiņu 
stāsti, omulīgu noskaņu raisīja  
uz ugunskura vārītā soļanka, kā 
arī bija padomāts par sportiskām 
aktivitātēm – kaimiņi sacentās 
šautriņu mešanā un atjautības 
stafetēs. Draudzīgi tika suminā-
ti vairāki mājas iedzīvotāji, kuri 
saņēma diplomus dažādās nomi-
nācijās. Vienprātīgi tika nolemts 
šādu jubilejas ballīti sarīkot atkal 
pēc pieciem gadiem.

Svin „Jasmīnu” 30. jubileju
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Nodarbības un lekcijas tiek rī-
kotas projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 
"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 
ietvaros, ar mērķi uzlabot Kokne-
ses novada iedzīvotāju pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumiem, veicinot 
iedzīvotāju fizisko un garīgo ve-
selību, aktualizējot un risinot vie-
tējās sabiedrības veselības problē-
mas, un izglītojot jautājumos, kuri 
ir pamatnosacījums iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes, drošas vides un 
veselības uzlabošanai. Nodarbī-
bas un lekcijas ir bez maksas, jo 
projekts tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda un valsts budžeta lī-
dzekļiem.

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 inte-
resēties Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļā, Tālr. 65128569 
vai 27298666, ieva.rusina@kokne-
se.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām 
notiek individuāli, sekojot norādī-
tajai informācijai afišās. 

Tabulā ar krāsām ir apzīmēta 
nodarbību norises vieta: zaļā krāsā 
- Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un 
dzeltenā krāsā - Irši.

Attīstības nodaļa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS. Kokneses novada domes laikraksts. Reģistrācijas apliecība nr. 2079. Iznāk reizi mēnesī.
Redaktores – A. Šmite; S. Rode, tālr.: 29619832, e – pasts: sarmite.rode@koknese.lv

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Kokneses Novada Vēstis" obligāta.
Iespiests SIA "Erante", www.erante.lv

Eiropas Savienības projekts 

"Koknese-veselīgākā vide visiem!" 

(Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

PIRM DIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

OKTOBRIS

8 9 10 11 12

"Zumba", Iršu 
sporta halle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda ve-
cuma un fi ziskās sagatavotības ie-
dzīvotājiem, Kokneses sporta centra 
baseins, 19:00

Pilates, I.Gaiša 
Kokneses 
vidusskolas sporta 
zāle, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 17:30

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 - 20:00

"Zumba", Bebru 
pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra baseins, 
18:30

15 16 17 18 19

"Zumba", Iršu 
sporta halle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda ve-
cuma un fi ziskās sagatavotības ie-
dzīvotājiem, Kokneses sporta centra 
baseins, 19:00

Pilates, I.Gaiša 
Kokneses 
vidusskolas sporta 
zāle, 17:30

Atkarību izraisošo vielu ietekme uz bērnu, 
jauniešu veselību, Pērses sākumskola, 
Irši, 15:00

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 - 20:00

"Zumba", Bebru 
pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

Atkarību izraisošo vielu ietekme uz bērnu, 
jauniešu veselību, Bebru pamatskola, 
Vecbebri, 17:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 17:30

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana ūdenī, 
Kokneses sporta centra baseins, 18:30

22 23 24 25 26

"Zumba", Iršu 
sporta halle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda ve-
cuma un fi ziskās sagatavotības ie-
dzīvotājiem, Kokneses sporta centra 
baseins, 19:00

Pilates, I.Gaiša 
Kokneses 
vidusskolas sporta 
zāle, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 17:30

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 - 20:00

"Zumba", Bebru 
pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra baseins, 
18:30
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29 30 31 1 2

"Zumba", Iršu 
sporta halle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda ve-
cuma un fi ziskās sagatavotības ie-
dzīvotājiem, Kokneses sporta centra 
baseins, 19:00

Pilates, I.Gaiša 
Kokneses 
vidusskolas sporta 
zāle, 17:30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 17:30

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 - 20:00

"Zumba", Bebru 
pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra baseins, 
18:30

5 6 7 8 9

"Joga", Iršu sporta 
halle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda ve-
cuma un fi ziskās sagatavotības ie-
dzīvotājiem, Kokneses sporta centra 
baseins, 19:00

"Joga", I. Gaiša 
Kokneses 
vidusskolas sporta 
zāle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 17:30

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 - 20:00

"Joga", Bebru 
pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra baseins, 
18:30

12 13 14 15 16

"Joga", Iršu sporta 
halle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda ve-
cuma un fi ziskās sagatavotības ie-
dzīvotājiem, Kokneses sporta centra 
baseins, 19:00

"Joga", I. Gaiša 
Kokneses 
vidusskolas sporta 
zāle, 18:00

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda vecuma 
un fi ziskās sagatavotības iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra baseins, 17:30

Peldbaseins 
iedzīvotājiem, Kokneses 
sporta centra baseins, 
18:00 - 20:00

"Joga", Bebru 
pamatskolas 
sporta zāle, 19:30

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, Kokneses sporta 
centra baseins, 20:00

Augstas intensitātes ārstn.vingrošana 
ūdenī, Kokneses sporta centra baseins, 
18:30

Veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumi Kokneses novadā oktobrī/novembrī

Latvijas valsts simtgades pa-

sākumu ietvaros Latvijas no-

vados norisinās projekts “Lat-

vijas skolu jaunatnes fotokon-

kurss ”Mana zeme skaistā””, 

kura mērķis ir stiprināt Latvi-

jas skolu jaunatnē piederības 

sajūtu un mīlestību pret savu 

zemi, īstenojot mūsdienu teh-

niskām iespējām atbilstošas 

radošās aktivitātes. Konkursa 

mērķa auditorija ir skolēni no 

1. līdz 12.klasei.

„Mana zeme 
skaistā” projekta 
darba grupa

Noslēgusies projekta būtis-
kākā aktivitāte   – fotokonkurss, 
kura ietvaros skolēni tika aicinā-
ti uzņemt Latviju raksturojošas 
fotogrāfijas, izmantojot mobilos 
telefonus un fotoaparātus. Kon-
kursa darbu iesniegšana notika 
projekta interneta vietnē  www.
manazemeskaista.lv, kur skolē-
niem bija iespēja ievietot savu 
attēlu pie sava novada, skolas un 
klases. Mājaslapas apmeklētājiem 
bija iespēja nobalsot par labāka-
jiem attēliem. 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkursā "Mana zeme skaistā" 
piedalījās Kokneses internātpa-
matskola - attīstības centrs.

  Visvairāk balsu saņēmušo 
skolēnu darbi tiks izgatavoti kā 
foto gleznas un izstādīti skolās, 
lai tos demonstrētu plašai sabied-
rībai. Projekta noslēgumā foto 
gleznas kā dāvinājums nonāks 
skolu īpašumā, ar skolēnu rado-
šo darbu palīdzību ienesot valsts 
svētku noskaņu un Latvijas skais-
tumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodro-
šina visu aktivitāšu realizēšanu 
projekta ietvaros – skolēnu ie-
saistīšanu konkursā, konkursa 
administrēšanu, skolēnu darbu 
izgatavošanu, foto gleznu nogā-
dāšanu skolās, autoru apbalvoša-
nu un konkursa publicitāti. 

Projekta noslēgumā – oktobrī 
skolām tiks nogādāti visvairāk 
balsu ieguvušie skolēnu darbi. 

Konkursa rezultātus un visvai-
rāk balsu saņēmušos Kokneses 
novada skolēnu darbus aicinām 
aplūkot projekta mājaslapā: www.
manazemeskaista.lv sadaļā Darbi. 

Lai projekts norisinātos veik-
smīgi, nozīmīgs ir uzņēmēju at-
balsts. Projekta darba grupa saka 
paldies SIA "Grasis G", SIA "Han-
za-elektro", SIA "ATAUDZE", 
SIA "EIDZ transports" un SIA 
"BRIEŽKALNI". 

Noslēdzies 
Latvijas 
skolu 
jaunatnes 
fotokonkurss 
“Mana zeme 
skaistā”


