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Savu skaistāko zemi Dievs ir dāvājis mums. /L.Vāczemnieks/
Novada domes laikraksts Nr. 69 (356)

Sveicam jaunos
Kokneses Goda
pilsoņus!
Ar Kokneses novada domes
Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma
piešķiršanas komisijas 2015.gada
10.novembra lēmumu Nr.1 Kokneses
Goda pilsoņa nosaukums 2015.gadā
ir piešķirts
1.Ligitai Bērziņai
2.Ērikai Gailānei
3.Dainim Ginteram;
4.Inesei Skujai
5.Silvijai Strodei
Jauno Kokneses Goda pilsoņu
apbalvošana notiks 17. novembrī
pulksten 17 Kokneses kultūras namā
Latvijas Republikas 97. gadadienai
veltītā svinīgā pasākumā.
Sveicam jaunos Kokneses Goda
pilsoņus!

Novada
Vēstis
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Ko darbam devi,
tas simtkārt zels,
Un darbs vien tevi
uz augšu cels. /Rainis/

Sagaidīsim Latvijas valsts dzimšanas
dienu ar apziņu – tikai savās mājās
mēs varam būt laimīgi!
Kokneses novada domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris

Tauta dzīvo savos varoņos
„Tauta dzīvo savos varoņos”- šie
brīvības dziesminieka Kārļa Skalbes
vārdi apliecina tēvzemes aizstāvju nemirstību Mātes Latvijas sirdī.
11. novembrī – Lāčplēša dienā

Kokneses novadā ar iedegto svecīšu
gaismas ceļu pieminējām mūsu brīvības cīnītājus.
Kokneses Baznīcas kapos, Lāčplēša
Kara ordeņa kavaliera Jāņa Filipsona
atdusas vietā, uz mazu piemiņas brīdi
pulcējās organizācijas „Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas biedri
un Kokneses novada domes pārstāvji.
Patriotiskā organizācija šajā gadā uzņēmušies atbildību par šo kapa vietu.
Sirmi vīri un kundzes, palīdzot Komunālās nodaļas darbiniekiem, bija
glīti saposuši atdusas vietu, iedegtās
svecītes un rudens ziedi izstaroja klusu
pateicību. „Daugavas Vanagi Latvijā”
vadītājs Jānis Mārtinsons klātesošajiem
pastāstīja: „Jānis Filipsons dzimis 1893.
gada 16. oktobrī Koknesē. 1915. gadā
iestājies 4. Vidzemes latviešu strēlnieku
pulkā. Par drošsirdību apbalvots ar Jura
krustu IV šķiras. 1919. gadā piedalījies
Zemgales, Kurzemes un Latgales atbrīvošanā. Lāčplēša Kara ordenis piešķirts
1921. gadā par varonību 1919. gada
22.novembra cīņā pie Smārdes. Dzīves gaitas pagājušas Kokneses pagasta

„Ordeņos”. Miris 1966.g. 15. novembrī.”
Dainis Vingris, Kokneses novada
domes priekšsēdētājs, novēlēja: „Lai
mūsu tautas vēstures apzināšanās dara
gaišu mūsu nākotni.”
Pirmo reizi Kokneses evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Lāčplēša
dienas dievkalpojums. Patīkami siltajā
dievnamā mazi un lieli koknesieši ieklausījās mācītāja Valda Baltruka sprediķī - ieskatoties vēstures lappusēs viņš
pieminēja laiku, kad tikko dzimušajai
Latvijas valstij bija jānosargā sava neatkarība. Saviļņojoši skanēja mācītāja
vārdi, aizlūdzot par kritušajiem
varoņiem, viņu mūžīgo piemiņu un
aicinājumu mums katram sevī iedegt

gaismu Latvijai. Piemiņas dievkalpojumā izskanēja Ingunas Strazdiņas
lasītie fragmenti no Aleksandra Grīna
izcilā veltījuma latviešu strēlniekiem
„Dvēseļu putenis”, bet Kokneses kultūras nama jauktais koris „Alaine” un
sieviešu koris "Anima" savās dziesmās
izteica mīlestību Latvijai un likteņupei
Daugavai.
Pēc piemiņas dievkalpojuma no
baznīcas sākās lāpu gājiens uz Kokneses viduslaiku pilsdrupām. Un tāpat kā
pagājušā gada Lāčplēša dienā iepriecināja koknesiešu lielā atsaucība šajā vakarā būt kopā un gar mūsu likteņupes
krastu doties uz vietu, kur mīt mūsu
senču varoņgars. Ģimenes ar pavisam

maziem ķipariem, Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas skolēni, daudzi
jo daudzi novada iedzīvotāji katrs ar
savu gaismeklīti kopīgi radīja gaismas
straumi, kas aizvijās zvaigžņotajās debesīs. Izgaismotajās pilsdrupās mazā
kopības brīdī pacilāti skanēja tautas
lūgšana „Dievs, svētī Latviju” . Uz kopīgu sadziedāšanos aicināja kori „Alaine”,
"Anima" un Kokneses mūzikas skolas
kora dziedātāji, bet rokās sasildītās svecītes, noliktas uz mūra sienas, staroja
tikpat gaiši kā mūsu labās domas vēlot
Saules mūžu Latvijai.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas,
Mārča Briškas foto

Esiet sveicināti Mātes Latvijas
mēnesī! Gada pelēkākajā laikā, bet
virs Saules zīmes pirms 97 gadiem
piedzima Latvijas valsts. Varbūt
tieši tādēļ mums ir nepieciešams
tik ļoti daudz gaismas šī vārda tiešā
un pārnestā nozīmē.
Kā skaistu vienotības zīmi svētku laikā esam aicināti piespraust
pie apģērba sarkanbaltsarkanu
lentīti. Arī tā ir savas zemes patriotisma izpausme, tāpat kā iedegta sveces liesmiņa mājas logā un
varoņus piemiņas vietās, apliecinot, ka nekad neaizmirsīsim savus
brīvības cīnītājus – tos jaunos un
kvēlos sapņotājus, kuru dzīvības
izdzisa aizstāvot tēvzemi. Šogad
pieminējām latviešu strēlnieku
bataljonu izveidošanas simtgadi,
šogad 100 gadi aprit arī latviešu
strēlnieku svētvietai – Rīgas Brāļu
kapiem. Pateicoties tautas ziedojumiem Rīgas Brāļu kapu šūnakmens
atguvis savu baltumu. Ar ziedotāju palīdzību atjaunota noslēdzošā
siena ar Mātes Latvijas skulptūru.
Pie mums Koknesē, Likteņdārzā,
kā mūžīgs cieņas apliecinājums
atklāta tēlnieka Ojāra Feldberga izveidotā piemiņas vieta – veltījums
latviešu strēlnieku pulku dibināšanas 100. gadadienai. Bet vissvarīgākais ir savas tautas varoņgaitas
atklāt mūsu jaunajai paaudzei. Piespraustā sarkanbaltsarkanā lentīte
varētu būt iesākums stāstam par
mūsu valsti.
Sagaidot valsts dzimšanas dienu visā Latvijā un arī mūsu novadā
varēsim tikties svētku pasākumos.
Bet ikdienā bieži nākas dzirdēt
gaušanos par valdības neizdarību,
pieļautajām kļūdām. Ko mēs varam mainīt, ko dot savai valstij?
Varbūt vienkārši mīlēt savu Latviju
vēl dedzīgāk, vēl karstāk. Latvija
ir tāda, kādi esam mēs. Viss sākas
no viena. Mums ir tik daudz brīnišķīgu lietu, ar ko mēs varam lepoties! Šajā avīzes numurā stāstām
par savu lepnumu – mūsu novada
cilvēkiem. Novēlu, lai mums katram izdodas tik daudz laba izdarīt
savam novadam, kā to ir paveikuši šī gada Kokneses Goda pilsoņi.
Novēlu dzīvot ar tēvzemi un tautasdziesmu sirdī, kā to dara Inguna Žogota. Atdots sevi savam sirds
darbam kā ģimenes ārste Anda
Elste, iet ar smaidu pa dzīvi kā
Imants Lejiņš un nekad nepadoties
grūtību priekšā kā Līgai Sudarei.
No sirds svinēsim Latvijas svētkus! 18. novembrī sagaidīsim saulrietu Likteņdārzā!
Sarmīte Rode
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2015.gada 28.oktobrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” direktores Lāsmas Ružas-Riekstiņas sagatavoto informāciju par centra darbu (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).
2. Pieņemt zināšanai Kokneses novada domes Sociālā dienesta vadītājas
Baibas Tālmanes sagatavoto informāciju par dienesta darbu (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
3. Pieņemt zināšanai Ģimenes atbalsta dienas centra vadītājas Līvas
Skābarnieces sagatavoto informāciju
par dienas centra darbu (informācija
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv).
4. Pieņemt zināšanai informāciju
par sociālā budžeta izlietojumu 2015.
gada trīs ceturkšņos (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
5. Pieņemt zināšanai Kokneses novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētājas
Silvijas VĒZES sagatavoto informāciju
par Kokneses novada bāriņtiesas darbu (informācija pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv).
6.1. Pieņemt zināšanai informāciju par gatavību ziemas dienesta darbu
uzsākšanai Kokneses pagastā, Bebru
pagastā un Iršu pagastā.
6.2. Noteikt, ka ziemas dienests
darbu uzsāk ar 2015.gada 1.novembri un darbu pabeidz ar 2016.gada
31.martu.
7. Apstiprināt autoceļu vai to
posmu uzturēšanas klases sarakstu
2015./2016.gada ziemas periodam (no
01.11. līdz 31.03.) Kokneses novada
Kokneses pagastā (1. pielikums), Iršu
pagastā (2.pielikums) un Bebru pagastā (3.pielikums).
8. Apstiprināt Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas

plānu 2015.-2021.gadam.
9.1. Nodot turējumā ar 2016.gada
1.janvāri sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Kokneses Komunālie pakalpojumi” Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra bilancē esošās
inženierbūves:
Nosaukums

dzekļiem neparedzētiem gadījumiem
piešķirt biedrībai „Koknese” reģ. Nr.
40008038789, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novadā, EUR 750,00
(septiņi simti piecdesmit euro) pilnai
projekta realizācijai.
12.1. Iesniegt projekta pieteikumu

Sākotnējā
vērtība
EUR

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 19868,60
Artēziskā aka
1461,52
KOPĀ
21330,12

9.2. Kokneses internātpamatskolaiattīstības centram slēgt līgumu ar SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”
par lēmuma pirmajā punktā minēto
inženierbūvju nodošanu turējumā.
9.3. Kokneses internātpamatskolas- attīstības centram:
9.3.1. pārgrāmatot iepriekš minētās inženierbūves no konta 1218 „Inženierbūves” uz kontu 1252 „Turējumā
nodotās valsts un pašvaldību ēkas un
būves”.
9.3.2. iepriekš minēto inženierbūvju uzkrāto nolietojumu pārgrāmatot
no konta 1291 „Ēku un būvju uzkrātais
nolietojums” uz kontu 1295 „Turējumā
nodoto valsts un pašvaldību īpašumam uzkrātais nolietojums”.
10.1. Ar 2016.gada 1.janvāri apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai “Liepas” Kokneses pagastā, Kokneses novadā siltumenerģijas tarifu 47,92 euro/MWh.
10.2. Uzdot SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms tarifu stāšanās spēkā brīdināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājai “Liepas” iedzīvotājus un Kokneses
internātpamatskolas- attīstības centra
administrāciju.
11. No pašvaldības budžeta lī-

Nolietojums uz
01.01.2016.
EUR

12078,27
631,56
12709,83

Atlikusī
vērtība
EUR

7790,33
829,96
8620,29

nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” projektu konkursam.
Projekta kopējās indikatīvās izmaksas
ir EUR 21 788,53, no tām EUR 18 000
ir paredzētais finansiālais atbalsts no
nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” un EUR 3 788,53 – Kokneses novada domes līdzfinansējums.
12.2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā no Kokneses novada
domes budžeta garantēt līdzfinansējumu EUR 3 788,53 apmērā.
13. Kokneses novada domes saistošos noteikumus „Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
apstiprināšanu atlikt uz nākošo budžeta gadu.
14. Ņemot vērā, ka vecāku maksa
sedz tikai daļu no faktiskās maksas par
peldbaseina izmantošanu, neatbrīvot
novada pirmsskolas izglītības iestāžu
bērnus, kuri apmeklē peldēšanas treniņus pirmdienās un trešdienās, no maksas par peldbaseina izmantošanu.
15.1. No pašvaldības budžeta apmaksāt ceļa izdevumus Kokneses Mūzikas skolas skolotājiem: JA, KI, O S
braucienam no dzīves vietas līdz Koknesei un atpakaļ mācību gada laikā.
15.2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.

gada 1.novembri.
16. Veikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 900 0541, dzīvokļa “Liepas” -19, Bormaņos, Kokneses pagasts,
Koknese novads sertificētu novērtēšanu,
pieaicinot sertificētu vērtētāju.
17.1. Atbrīvot no komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas Starpintitucionālās sadarbības komisijas ģimenes
lietu jautājumos Alisi Blauu un Dzidru
Škodu.
17.2. Apstiprināt Starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu
jautājumos sastāvā jaunus locekļus:
17.2.1. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas sociālo pedagogu Ilutu Matušonoku;
17.2.2. Kokneses novada Sociālā
dienesta darbinieci Līvu Skābarnieci.
18.
Apstiprināt
Grozījumus
29.07.2009. Kokneses novada sociālā
dienesta nolikumā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
19.
Apstiprināt
Grozījumus
26.10.2011. Kokneses novada domes
Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas centra nolikumā (informācija pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv).
20. Apstiprināt Kokneses novada
domes Sociālā dienesta struktūru (informācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv).
21.1. Ņemot vērā, ka novembra
Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēdes datums ir 18.novembris, kas
ir brīvdiena (Latvijas Republikas Proklamēšanas diena), noteikt, ka
21.1.1. Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas
sēde notiks 2015.gada 19.novembrī
plkst.12.00, novada domē;
21.1.2. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēde notiks 2015.
gada 19. novembrī plkst.14.00 novada

VARAM pārstāvji viesojas
Kokneses pašvaldībā

Par sakārtotiem pašvaldības
ceļiem novadā!

29. oktobrī darba vizītē Kokneses novada domē viesojās Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji,
t.sk. VARAM parlamentārais sekretārs Edgars Tavars un Investīciju
politikas departamenta vecākais
eksperts Ritvars Timermanis.
Māra Bitāne,
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

22. oktobrī Kokneses novada
domes zālē pulcējās domes pārstāvji, novada uzņēmēji un deputāti, lai apspriestu prioritāros
pašvaldības grants ceļus, kurus
būs iespējams pārbūvēt vai izbūvēt Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

Vizītes laikā notika tikšanās ar
Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri un Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māru Bitāni. Tikšanās
laikā tika diskutēts par ES struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējām un
par īstenojamiem projektiem jaunajā

ēku siltināšanu, ūdenssaimniecības
attīstību Kokneses novadā. Kokneses
novada domes pārstāvji informēja
VARAM par plānotajiem investīciju
projektiem, ko dome iecerējusi īstenot, izmantojot VARAM pārziņā esošo ES finansējumu.
VARAM šobrīd strādā pie projektu atlases uzsākšanai nepieciešamo politikas plānošanas dokumentu
un normatīvo aktu izstrādes. Plānots,
ka uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības, ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas un citu atbalstāmo
jomu projektu konkursu atlases kārtas
tiks izsludinātas 2016.gada 1.ceturksnī.
Pēc tikšanās domē VARAM pārstāvji apskatīja Kokneses novada

Lepojamies ar sasniegto! Vidusdaugavas mežniecības saimniecības daļas
vadītājs Henriks Ločmelis iepazīstina ar atjaunoto ēku Blaumaņa pagalmā.

plānošanas periodā (2014.-2020.gads)
saistībā ar uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanu, energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, pašvaldības iestāžu

industriālo zonu, Kokneses sporta
centru un AS „Latvijas valsts meži”
Vidusdaugavas mežsaimniecības atjaunoto ēku Blaumaņa pagalmā.

Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma
būvniecība vai pārbūve. Pieejamā
kvota Kokneses novadam ir EUR 800
000,00, kas izmantojama līdz 2019.
gada 1.decembrim.
Ar prezentāciju par pasākuma
mērķi – atbalstīt investīcijas publiskās
ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību un atlases kritērijiem pārbūvējamo pašvaldības ceļu bez cietā seguma sakārtošanai prioritārā secībā,
iepazīstināja Kokneses novada domes
izpilddirektors Ilmārs Klaužs.
„Kopā ar pagasta pārvalžu vadītājām un komunālo nodaļu pārstāvjiem
esam apbraukājuši un izpētījuši novada pašvaldības ceļu stāvokli. Sastādot
pārbūvējamo ceļu sarakstu, iespēju
robežās ņemti vērā visi ieteikumi.
Projekta pieteikumā ceļu pārbūvei

varam norādīt tikai pašvaldības ceļus,
bet ir tādi ceļi, kuros kāds posms pieder privātajiem zemes īpašniekiem.
Lai veiktu pilnīgu ceļu sakārtošanu, ar
šiem zemes īpašniekiem pašvaldībai
būs jāslēdz līgumi par zemes nodošanu valdījumā uz pieciem gadiem.
Pašvaldība par saviem līdzekļiem
veiks ceļu uzmērīšanas darbus un to
pārbūves darbus. Tādējādi ceram uz
īpašnieku sapratni un atbalstu sadarbībā ar pašvaldību, lai ieguvēji būtu
mēs visi.”
Šobrīd apkopotajā pašvaldības
grants ceļu sarakstā iekļauto pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo ceļa
posmu kopgarums ir 24.39 km (Bebru pagastā 9.29 km, Kokneses pagastā 8.11 km un Iršu pagastā 6.99 km).
Ceļi sarindoti prioritārā secībā, izvērtējot tos pēc š.g. septembrī domes
sēdē apstiprinātajiem ceļu atlases kritērijiem (uzņēmēju skaits, lauksaimniecības zemju platības, dzīvojamo
māju skaits, skolēnu maršruts (ir/nav)
u.c.). Drīzumā tiks uzsākts darbs pie
prioritāri pārbūvējamo ceļu posmu
tehnisko projektu izstrādāšanas.
Kokneses novada dome izsaka pateicību novada uzņēmējiem, iedzīvotājiem, Bebru pagasta un Iršu pagasta
pārvaldēm par sadarbību neapmierinošā stāvoklī esošo grants ceļu posmu
apzināšanā un kopējā ceļu saraksta
izveidē.
Prioritāri pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksts (iekavās pie

domē.
21.2. Ņemot vērā, ka 30. decembris
ir pirmssvētku diena, noteikt, ka 2015.
gada decembra mēnesī21.2.1. Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās
komitejas sēde notiks 14.decembrī
plkst.15.00, novada domē;
21.2.2. Sociālo jautājumu un veselības aprūpes pastāvīgās komitejas sēde
notiks 16.decembrī plkst.12.00, novada domē;
21.2.3. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas sēde notiks 16.decembrī plkst.14.00 novada domē;
21.2.4. novada domes sēde notiks 23.decembrī plkst.10.00 novada
domē.
22. Pirkt no Romāna Kormiļicina
nekustamā īpašuma - 8/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 3260 013 0415 ar adresi
1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā.
Nākošā Kokneses novada domes
sēde notiks 2015.gada 25.novembrī
plkst.14.00 novada domē, Melioratoru
ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses
novadā un tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu
un pašvaldības arhīvu;
2. Par tūrisma attīstību novadā;
3. Par pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs” finansiālo darbību trīs ceturkšņos;
4. Par Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbu;
5. Par pašvaldību finansējumu būvvaldes uzturēšanai;
6. Par bibliotēku darbu novadā
Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

katra ceļa pārbūvējamā ceļa posma
garums un atrašanās vieta):
1. Bidēgi-Auliciems (Kokneses
pagasts, 4.74 km)
2. Domēni-Vēži (Bebru pagasts,
1.54 km)
3. Rudzīši-Jaundzērvēni ( B e b r u
pagasts, 1.09 km)
4. Jirjeni-Melderi (Iršu pagasts,
2.0 km)
5. Rožkalni-Birzes (Bebru pagasts, 0.56 km)
6. Riemeri-Vijas (Bebru pagasts,
0.8 km)
7. Slapsiles-Vilkāres (Iršu pagasts,
3.57 km)
8. Līdums-Auliciems (Kokneses
pagasts, 1.1 km)
9. Jaunceltnes-Šļakāni (Bebru pagasts, 0.9 km)
10. Ausmas-Beņķi-Vilkāres (Griķīši-Beņķi) (Bebru pagasts, 0.7 km)
11. Tupiešēni-Kroglejas (Bebru
pagasts, 1.82 km)
12. Vilkāres-Pamati (Iršu pagasts,
1.42 km)
13. Spīdolas-Ūsiņi (Kokneses pagasts, 0.72 km)
14. Bormaņi-Upeslīči + posms
Upeslīči-Kastaņkalni (Kokneses pagasts, 0.75 km)
15. Blankas-Zemgaļi (GriķīšiOši) (Bebru pagasts, 1.2 km)
16. Blankas-Mucenieki (Bebru
pagasts, 0.68 km)
17. Mazvecsviļi-Aizelkšņi (Kokneses pagasts, 0.8 km)
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2.pielikums Kokneses novada domes
28.10.2015. sēdes lēmumam Nr.5.1

3.pielikums Kokneses novada domes
28.10.2015. sēdes lēmumam Nr.5.1

CEĻU UZTURĒŠANAS KLASES
2015./2016. GADA ZIEMAS PERIODĀ
KOKNESES NOVADA DOMES
KOKNESES PAGASTA CEĻIEM

CEĻU KLASES 2015./2016. GADA
ZIEMAS PERIODAM KOKNESES
NOVADA DOMES
IRŠU PAGASTA CEĻIEM

CEĻU KLASES
2015./2016. GADA ZIEMAS PERIODAM
KOKNESES NOVADA DOMES
BEBRU PAGASTA CEĻIEM

Nr.p.k.

1.pielikums Kokneses novada domes
28.10.2015. sēdes lēmumam Nr.5.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ceļa
Ceļa
garums Seguma veids
klase
/km/
Kaplava -Gailīši
3.58
grants
D
Lipši -Lazdas
3.05
grunts uzlabots
D
Vecā šoseja -Kaplava
2.58
grants
C
Līdums Auliciems
1.10
grants
D
Bidēgi-Auliciems
4.74
grunts uzlabots
C
Rožlejas -Dolieši
0.49
grunts
D
Bilstiņi-Atradze
2.78
grants
C
Mētras-Heltes
0.51
grants
D
Ķerkavas -Salas
0.77
melnais segums
D
Ratnicēni-Austrumi
3.00
grunts
D
Bitenieki-Circeņi
0.62
grunts
D
Ratnicēni -Ragāļi
3.62
grunts
D
Vītoliņi-Estrāde
0.73
melnais segums
C
Gaiļi -Atradze
2.27
grants
C
Reiņi-Noras
0.95
grunts
D
Spruļi- Birznieki -Pauliņi
5.63
grunts
D
Bormaņi -Upeslīči
4.71
grants
C
Mazvecsviļi-Aizelkšņi
2.56
grunts
D
Vecā šoseja-Kalnavoti
2.26 melnais/grunts uzl. D
Ziediņi- Sala
1.30
grunts uzl.
D
Alēni-Ieviņas
0.52
grunts
D
Spīdolas -Ūsiņi
4.29
grunts
D
Karjers-Urgas-Grotēni
3.01
grunts
D
Bormaņi-Līvānu mājas
0.38
grants
C
Lakstīgalu iela-Kalna Asmi
0.33
grunts
D
Kopā:
55.78

Sagatavoja B.Peciņa

Informācija dzīvokļu īpašniekiem par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksu 2016. gadam
SIA ''Kokneses Komunālie pakalpojumi” pamatojoties
uz MK noteikumu Nr. 1014 no
09.12.2008. ,,Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (izdoti saskaņā ar likuma ,,Par valsts un pašvaldību
māju privatizāciju") INFORMĒ
par iespēju iepazīties ar 2016.gada
plānotajiem dzīvojamo māju, to
komunikāciju un iekārtu uzturēšanas, ekspluatācijas, remontu un
zemes gabalu uzturēšanas izdevumiem (tāmēm).
Kā nosaka minēto MK noteikumu 3.pielikums ,,Pēc dzīvokļa
īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstiski nosūta
attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam
vai dzīvokļa īpašniekam personiski ierodoties”:
SIA ,,Kokneses Komunālie

pakalpojumi" 1905.gada ielā 7,
Kokneses pag. Kokneses novadā
(Pasta ēkas 3.stāvā), otrdienās
un ceturtdienās no plkst. 8.oo
līdz 17.oo, pārtraukums no plkst.
12.oo - 13.oo, telefoniskai informācijai tālruņa Nr. 29324380.
ATGĀDINĀM, ka no šī gada
15.oktobra 30 dienu laikā māju
dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem
lēmums par dzīvojamajai mājai
aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendārajam
gadam. Lēmums iesniedzams
protokola veidā. Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce netiks sasaukta
un netiks pieņemts lēmums par
mājas apsaimniekošanas maksu
un veicamajiem remontdarbiem,
SIA ,,Kokneses Komunālie pakalpojumi” aprēķinātā maksa stāsies
spēkā 2016.gada 1.janvārī.
SIA ,,Kokneses Komunālie
pakalpojumi”

Svecītes iededz vairākas paaudzes
11. novembrī mazi un
lieli Iršu pagasta iedzīvotāji kuplā skaitā pulcējās
Pērses sākumskolas telpās,
lai noskatītos dokumentālo filmu „Bermontiāde”
un atsauktu atmiņā 1919.
gada notikumus. Tā lika
aizdomāties, ka šie vēsturiskie notikumi ir pamats
mūsu šā brīža labklājībai.
Pēc filmas noskatīšanās visi
devās aizdegt svecītes un godināt
Latvijas valsts brīvības cīnītājus.
Iršu centra zālienā klātesošie no
svecītēm izveidoja jumīša zīmi, lai
tas kalpo kā aizsardzības un auglības simbols ikvienam Latvijas
iedzīvotājam. Priecēja tas, ka šajā

Posma
garums, km
Meņģele - Zirnīši
0,89
Meņģele - Liepkalne
1,27
Krustojums - Magones
1,08
Slapsiles - Vilkāres
3,57
Jirjeni - Melderi
4,68
Aizas - Krastmaļi
0,45
Laidas - Sauleskalni
0,74
Pērles - Blāzmas
0,23
Pērles - Mežāres
2,75
Upesgrīvas - Dzelmes
1,96
Dūjas - Niedrītes
1,72
Ilgneši - Mežvidi
0,65
Kapi - Aizupes
0,50
Robiņi - Aijas
0,19
Ūdenskrātuve -Vietalvas ceļš
0,56
Ūdenskrātuve– Vietalvas ceļš
0,28
Irši - Krustupji
0,10
Irši - Krustupji
0,79
Centrs - Doktorāts
0,41
Akācijas – Attīrīšanas iekārtas
0,26
Sarmas - Granīti
0,12
Saulstari - Bočs
0,20
Laimdotas – Dālderi
0,11
Bluķi - Rāceņi
0,11
Aizupes - Sausnēji
1,50
Kopā:
25,14
Autoceļa nosaukums

Ceļa nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Uzturēšanas klase
D
D
D
C
C
D
D
D
C
D
C
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
D
C
D
D

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi 15,37 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 9,77km.

Ceļu – servitūtu saraksts
ziemas periodā no 2015. gada
1.novembra līdz 2016.gada
31.martam Iršu pagastā
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
49.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Mētras - Krustupji
Dzidras - Melderi
Aizas - Krastmaļi
Namiķi - Gobas
Vilkāres - Pamati
Pamati - Gravas
Surmīši - Pērles
Dzeguzes - Pārupes –
Tropiņi
Krustojums - Meņģele
Palejas - Lielkalni
Lielkalni - Pērles
Lielkalni – Silkalni - Pērles
Ceplīši - Ķirši
Laidas - Saulītes
Kapi – Ieviņas - Ābelītes
Ielejas - Indrāni
Druviņas - Kurtuve
Ūdenskrātuve – Vietalvas c.
Upesgrīvas - Kalnupes
Upesgrīvas - Dambīši
Auzāni - Dambīši
Vaivieši - Kārkliņi
Upeslīči – Dzelmju ceļš
Līgotnes - Pumpuri
Sumbri - Zemitāni
Sapnīši - Gaidēni
Sapnīši - Zemgaļi
Spuldzenieki - Vālodzes
Spuldzenieki - Ķieģeļnie
Dzirnavas - Ezerkalni
Laimdotas- Dālderi-kapi
Granīti - Saulstari
Kopā:

0,32
0,22
0,37
1,19
1,42
0,32
0,70
1,34

C
C
D
D
C
C
C
D

1,00
1,33
0,71
1,39
0,29
0,75
1,10
0,13
0,07
0,13
0,78
1,70
0,51
1,37
0,30
0,86
2,65
0,17
0,32
0,54
1,13
0,25
0.63
0,21
24,20

D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
C
C
D
D
C
D
D
C
D

C klases uzturēšanas autoceļi 7.86 km.
Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 16.34 km.
Sagatavoja: Ikdienas autoceļu uzturēšanas
speciālists A.Martuzāns

Apstiprināts siltumenerģijas tarifs
daudzdzīvokļu mājai „Liepas” Koknesē
pasākumā bija sapulcējušās vairākas Iršu iedzīvotāju paaudzes.
Paldies par atbalstu Pērses sākumskolas direktorei Gaļinai Krauklei un Iršu bibliotēkas vadītājai
Dacei Grelei.
Iršu pagasta kultūras darba
organizatore
Ineta Riekstiņa

28. oktobra Kokneses novada domes sēdē nolēma ar
2016.gada 1.janvāri apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Liepas” Kokneses pagastā, Kokneses novadā
siltumenerģijas tarifu - 47,92 euro/MWh. SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” tika uzdots ne vēlāk
kā vienu mēnesi pirms tarifu stāšanās spēkā brīdināt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājai “Liepas” iedzīvotājus
un Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra administrāciju.

Ceļa
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Autoceļa nosaukums

Posma
garums km

Uzturēšanas klase

Ozoli – Lobe
Lobes ezers – tilts
Jaunkalnieši – Lanti
Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli
Lobes ceļš – Bāliņi
Lobes ceļš – Dubļaines
Kalnāji – Rudiņi
Ošāji – Aļēni
Ošāji – Aliņas
Gregersons- purvs
Bebrupes tilts – Purmaļi
Cenši – Grīvas
Cenšu izgāztuve – Sūnas
Rudzīši – Jaundzērvēni
Senči – Siliņi – Sūnas
Senči – Dzērvēni
Ozolu ceļš – Vītoli
Zutēnu kapi- Lidlauks
Zutēnu kapi – Virši
Rožkalni – Birzes
Skaras – Madaras
Mežaparks – Pīlādži
Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes
Ataugas – Lācīši (m.s.)
Lācīši – Romas katoļu baznīca
Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi (m.s.)
Bebri – Stalidzēni – Spārniņi
Gāzenieki – gāzes stacija
Spārniņi - Kasparīši – Plepi – Mirtes
Plepu ferma – Plepi – Margas
Jaunceltnes – Šļakāni
Ausmas – Kalnamitri
Ausmas – Cūkkalni
Lauciņi – Vidusmitri
Jaunbebru parks – Audēji
Pērses tilts – Āpšukalns
Grābiņas – Bērziņi
Blankas – Zemgaļi
Blankas – Sviķi
Vilkāres – Beņķi – Ausmas
Blanku ceļš – Purva Siljāņi
Blankas – Mucenieki
Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni
Gaidupes – Priežukalns
Ceļš –Zālītes (m.s.)
Ceļš - uz bērnudārzu/gar Ziediem/(m.s.)
Pagastmāja – Kalnieši
Domēni – Vēži
Koknese –Ērgļi ceļš – Vīndedzes
Tupiešēni – Kroglejas
Meņģeles ceļš – Vijas
Riemeri – Vijas
Riemeri – Bebriņi
Irbītes – Audzēres
Ceļš - gar Avotiem uz bērnudārzu (m.s.)
Brencēni – Stalidzēni
Saulaines – Pasiles – Mežaparks
Saulaines – Lejasbrencēni
Kopā:
t.sk. ar melno segumu

8,81
0,90
3,00
0,35
1,00
0,50
0,47
0,78
0,51
0,68
1,66
1,09
0,43
1,09
0,90
0,26
0,40
0,59
0,58
0,56
0,23
0,94
0,47
0,11
0,15
0,52
3,15
0,34
2,39
0,42
0,39
0,73
1,25
1,52
0,25
2,02
0,49
2,12
0,43
5,19
0,55
0,28
0,98
1,04
0,05
0,15
0,46
1,54
0,50
3,32
0,50
0,65
1,51
0,48
0,19
1,51
1,87
0,46
63,71
2,15

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D

Sagatavoja: Bebru pagasta Komunālās nodaļas
vadītājs J. Bārs

Koknesē, Lāčplēša ielā 1-31 (darba laiks:
9-17) novembrī un decembrī jūs
KONSULTĒS UN APKALPOS STILA
KONSULTANTS.
Izmantojiet iespēju kļūt skaistākiem!
Tālr. 29121154

1. decembrī pulksten 16 Kokneses pagasta bibliotēkā
rokdarbu izstādes atklāšana adījumi, tamborējumi, tapoti lakati.
Efektdzijas prezentācija!
Izstāde būs skatāma līdz 15. decembrim.
Aicinām ikvienu rokdarbnieci piedalīties izstādes veidošanā!
Pieteikties pa tālr. 29121154.

13. novembrī pulksten 15 Kokneses
kultūras namā senioru klubiņš
„Pīlādzītis”
svinēs 10 gadu jubileju!
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Koknese iesaistās Hanzas savienības pilsētu projektā
Kokneses novada dome kā
projekta partneris ir iesaistījies
triju valstu – Latvijas, Igaunijas un
Zviedrijas – Hanzas pilsētu kopīgā
tūrisma attīstības projektā„Hanzas
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”
(HANSA: Hanseatic Approach to
New Sustainable Alliances” (Hanzas projekts), kas tika iesniegts un
apstiprināts Centrālbaltijas jūras
reģiona programmā.
Māra Bitāne,
Kokneses novada
Attīstības nodaļa
Projekta īstenošana jau sākusies un
ilgs līdz 2018.gada jūnijam. Kā vēsta
projekta nosaukums, tā galvenais mēr-

ķis būs popularizēt vēsturiskās Hanzas
savienības vērtības, kas vēl mūsdienās,
lielākā vai mazākā mērā, sastopamas
katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties projekta partneriem, veidot jaunus
tūrisma produktus un piedāvājumus,
lai kopīgi attīstītu Hanzu par vadošo
tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā.
No Latvijas projektā piedalās Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs, Kokneses,
Limbažu, Pārgaujas un Kuldīgas novadu pašvaldības, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes plānošanas
reģions, savukārt no Igaunijas projekta
partneri ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet no Zviedrijas – Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma
attīstības aģentūra “Inspire Gotland”,
kas ir arī projekta vadošais partneris.
No 5.līdz 11.oktobrim noritēja
pirmais kopīgais visu partneru pieredzes apmaiņas un vietu padziļinātas
izpētes brauciens pa projektā iesaistīto

partneru Hanzas savienības pilsētām
(Pērnava, Vīlande, Valmiera, Limbaži, Straupe, Cēsis, Koknese, Kuldīga,
Visbija). Izpētes brauciena mērķis bija
pārrunāt projekta īstenošanas aktivitātes tuvākajam gadam, iepazīties ar visu
projektā iesaistīto partneru tūrisma
informācijas centru darbību, tūrisma
piedāvājumu saistībā ar Hanzas savienību un tās vēsturiskajām liecībām, kas
ir saglabājušās katrā projekta partnera
apdzīvotajā vietā, kā arī organizēt pirmo projekta sanāksmi.
Kokneses novada domi braucienā pārstāvēja PA „Kokneses Tūrisma
centrs” direktore Daina Liepiņa un
Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māra
Bitāne. 7.oktobra pēcpusdienā projekta delegācija 18 cilvēku sastāvā viesojās
Koknesē, tikās ar pašvaldības vadību
un Laumas Āres vadībā apmeklēja
Kokneses parku, pilsdrupas un Tūrisma informācijas centru. Pēc katras pil-

sētas apmeklējuma iesaistītie projekta
partneri un pieaicinātie tūrisma jomas
eksperti no Zviedrijas veica SVID analīzi (stiprās puses, vājās puses, iespējas,
draudu novērtējums) un kopīgi pārrunāja vietas attīstības perspektīvas
un nepieciešamos uzlabojumus mārketingā, tūrismā un tūrisma objektu
popularizēšanā. Attiecībā uz Kokneses
pilsdrupām partneri novērtēja lielisko,
harmonisko ainavu, ko rada pils un
upes mijiedarbība.
Projekta partneru kopīgais izpētes
un pieredzes apmaiņas brauciens ir
daļa no paredzētajām aktivitātēm īstenojot Hanzas projektu. Apzinot esošo
tūrisma piedāvājumu citās pilsētās,
uzklausot ekspertu un tūrisma profesionāļu viedokļus, iespējams labāk
un pamatotāk apzināt un nospraust
Kokneses novada tūrisma attīstības
virzienus, nodefinēt vēlamās aktivitātes
tūrisma objektos Kokneses novadā un

gūt plašāku skatījumu uz Hanzas tūrismu kopumā.
Kokneses novada dome Hanzas
projekta ietvaros iegādāsies aprīkojumu izstāžu, gadatirgu organizēšanai,
iepirks un uzstādīs divus elektroniskos
tūristu skaitītājus, veiks vizuālu un tehnisku Kokneses novada tūrisma mājaslapas uzlabošanu, uzstādīs interaktīvo
skārienjutīgo ekrānu pie Tūrisma informācijas centra, ar pārējiem projekta
partneriem veiks kopīgas mārketinga
aktivitātes, mobilās aplikācijas un video
izveidi, vienotā Hanzas pilsētu stendā
piedalīsies Starptautiskajās Hanzas dienās un starptautiskos tūrisma gadatirgos Baltijas valstīs un Vācijā 2017.gadā
un 2018.gadā.
Par Centrālbaltijas jūras reģiona
programmu un Hanzas projektu: http://
www.centralbaltic.eu/content/21-natural-and-cultural-resources-developedsustainable-tourist-attractions

Kas ir Pašvaldības policija un ar ko tā nodarbojas
2008.gada 30.janvārī Kokneses pagasta padome pieņēma
lēmumu Nr.7.4 „Par pašvaldības
policiju”, kurā nolēma 2008.
gadā izveidot pašvaldības policiju, paredzot pašvaldības budžetā
līdzekļus policijas izveidošanai
un uzturēšanai.
Dainis Ginters,
Kokneses pašvaldības policijas
vecākais inspektors
No 2008.gada 1.maija, pamatojoties uz Kokneses pagasta padomes
30.04.2008. sēdes lēmumu Nr. 5.6
un LR Iekšlietu ministra M.Segliņa
22.04.2008. piekrišanu Nr. 1-38/1814
Kokneses pašvaldības policiju vada
Dainis Ginters, bet no 2013.gada
1.augusta par policijas inspektoru
strādā Jānis Galviņš.
Kokneses pašvaldības policijas
Nolikuma 1.1.unktā ir teiktas, ka
Kokneses pašvaldības policija (turpmāk tekstā – pašvaldības policija) ir
apbruņota militarizēta pašvaldības
institūcija, kura darbojas Kokneses
novada teritorijā un kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību,
veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses
no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
Darba organizācijas jautājumos
Pašvaldības policija sadarbojas ar
Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām. Veicot praktisku darbību,
Pašvaldības policija savas kompetences ietvaros sadarbojas ar visām tiesību aizsardzības iestādēm. Pašvaldības
policija ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pārraudzībā. Valsts

policija un Pašvaldības policija nav
viena un tā pati iestāde un katrai no
tām ir savi pienākumi.
Kokneses Pašvaldības policijas
tiesības un pienākumi ir noteikti
Nolikuma 4.nodaļā, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv .
Viens no galvenajiem pienākumiem pašvaldības policistiem ir
kontrolēt, kā tiek izpildīti Kokneses
novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība
- saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību, par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, par kapsētu uzturēšanu un lietošanu u.c. Uz papīra
uzrakstīti šie noteikumi aizņem dažas
lappuses, bet ikdienā tas ir milzīgs
darbs, jo aiz katra pārkāpuma stāv
konkrēts cilvēks. Viņš var būt gan
saprotošs, gan nesavaldīgs un neaprēķināms.
Kokneses novadā gandrīz pie
katras mājas ir atkritumu konteiners,
līdz ar to apkārtne kļūst tīrāka un
sakoptāka. Aizvien mazāk ir to teritoriju, kuru īpašniekiem ir jāatgādina,
ka zāle ir jānopļauj regulāri, bet krūmiem nav vietas sakoptā īpašumā.
Par to liecina statistika – ja 2014.gadā
ir sastādīts 81 administratīvai protokols, tad 2015.gada 10 mēnešos tikai
49 administratīvie protokoli. Šajā
jomā Pašvaldības policijai ir ļoti laba
sadarbība ar Kokneses Komunālo
nodaļu, jo viņi bieži vien ir tie, kuri
ziņo par problēmām.
Kokneses pagasta centrā nopietna problēma ir automašīnu novietošana ielu malās. 2014.gadā tika sastā-

dīti 14 administratīvie protokoli par
automašīnu nepareizi novietošanu
apdzīvotā vietā, bet 2015.gadā – 6 administratīvie protokoli. Tuvojas ziema, kad ielas būs jāatbrīvo no sniega,
bet automašīnu īpašnieki uzskata,
ka traucē jau kaimiņa transporta līdzeklis, bet manai automašīnai var
apbraukt apkārt vai arī sniegu notīrīt
ar lāpstu.
Aizvien sarežģītākas kļūst savstarpējās attiecības ģimenēs un ir
nopietnākas problēmas bērnu audzināšanā. Sociālajiem darbiniekiem un
Bāriņtiesas locekļiem arvien biežāk
ir jālūdz policistu atbalsts apmeklējot sociāli nelabvēlīgas ģimenes. Ir
gadījumi, kad arī ģimenes ārstus ir
jāpavada mājas vizītēs.
Vēl viens darbības lauks - novada
izglītības iestādes. Pašvaldības policisti ir bieži viesi tajās gan ar lekcijām, gan sastādot arī administratīvos
protokolus. Droši vien, ka policista
teikto par pārkāpuma iespējamām
sekām jaunieši uztver daudz nopietnāk nekā skolotāju ikdienas pārmetumus.
Tad kad novadā ierodas Probācijas dienesta pārstāvji vai Imigrācijas
dienests, arī viņi vispirms meklē pašvaldības policistus, jo neviens cits tik
labi kā viņi nepārzina novada teritoriju un iedzīvotājus.
Brīvdienu vakaros, it sevišķi vasarā, kad cilvēki atpūšas, policistiem
ir pats karstākais darba laiks, jo arī
atpūsties, diemžēl, vairs neprotam.
Kur ir pasākums, tur - alkohols, bet
pēc tam - attiecību noskaidrošana
ar dūrēm. Ja padomju laikos šādas
personas mierīgi nogādāja uz tuvāko

atskurbtuvi un turpmākās piecpadsmit dienas viņi Aizkrauklē slaucīja
ielas, tad tagad atliek vien aizvest
viņus uz mājām, lai nebojā svētkus
citiem. Iereibušas personas kļūst aizvien nekaunīgākas, jo labi apzinās, ka
aizvest viņas nav kur, sodu uzlikt nav
nozīmes, jo naudas viņiem nav un
strādāt viņi nemaz negrasās. Ko darīt? Atliek vien noskaidrot adresi un
aizvest līdz dzīves vietai, ja tāda ir,
jo, nedod dievs, kāds saaukstēsies vai
nosals. Satrauktas ieradīsies dažādas
augstāk stāvošas instances un vērtēs
un spriedīs, vai tikai pašvaldības darbinieki ir pareizi un regulāri aizpildījuši visus dokumentus, vai ir radījuši visus nepieciešamos apstākļus šo
personu pilnvērtīgai dzīvei.
Pašvaldības policistiem savā darbā jārisina arī problēmas ar klaiņojošiem dzīvniekiem. Kopā ar ķērāju,
bezsaimnieka vai klaiņojoši suņi tiek
nogādāti uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Ja tiek saņemtas sūdzības
par to, ka mājdzīvnieki netiek baroti
vai pret tiem izturas cietsirdīgi, iejaucas Pašvaldības policija.
Policija rūpējas ne tikai par dzīvnieku, bet arī par zivju drošību, jo šī
gada jūnijā pašvaldība, izmantojot ES
fondu līdzekļus, iegādājās motorlaivu un policisti ieguva motorlaivu,
kuteru vadītāju apliecības. Tagad
droši uz ūdens var justies gan makšķernieki, gan peldētāji. Vienīgi malu
zvejniekiem ir pienākuši grūti laiki,
jo policisti kopā ar inspektoriem organizē reidus pa Daugavu un Pērsi.
Pašvaldības policijas izveidošana
ir pašvaldību brīvprātīga iniciatīva,
jo Valsts policijas Kārtības policijai

neviens nav atcēlis pienākumu nodrošināt sabiedrisko kārtību. Diemžēl, tās pašvaldības, kuras uzņēmās
šo funkciju, tagad ir zaudētājas, jo
tiek uzskatīts, ka valsts var ekonomēt
līdzekļus uz policijas inspektoru rēķina novados. Valsts policijas vadība
regulāri atrunājas, ka viņiem trūkst
darbinieku. Protams, ka trīs policijas
inspektoru darbu, kuri strādāja Kokneses pagastā, nevar izdarīt viens inspektors visā novadā. Un mūsu pašvaldības policistiem regulāri nākas
braukt uz izsaukumiem, pēc lūguma
nogādāt tiesā vai prokuratūrā aizdomās turētos un lieciniekus, aizturēt
meklēšanā esošas personas, pieņemt
iesniegumus un sūdzības. Viņi to
darba un nesūdzas, jo cilvēkiem ir
jāpalīdz
Pašvaldības policistiem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa un
astoņu stundu darba diena. Diemžēl lielākā daļa iedzīvotāju uzskata,
ka viņiem ir jāstrādā visu diennakti,
viņiem nepienākas brīvdienas un
atvaļinājums. Ja kādā brīdī pašvaldības policistu tālruņi: 28653455 un
27016044 neatbild, tad atcerēsimies,
ka arī viņiem ir ģimenes un privātā
dzīve un galu galā viņi var vienkārši
saslimt.
Par paveikto runā statistika:

Brīdinājumi
Apsekošanas akti
Administratīvie
protokoli
Izsaukumi

2014.
gads

2015.
gada
10 mēnešos

50
115

34
56

95

55

490

391

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtais maksājums
veicams līdz 2015.gada 15.novembrim
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī
ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai
arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktā, bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, ka, maksājumu
veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par

NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams
uz kādu no tiem pašvaldības kontiem,
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā. Maksājuma mērķī precīzi
jānorāda nodokļa maksātāja personīgā
konta numurs par zemi un personīgā
konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek
veikts maksājums. Pašvaldību pārstāvji
nodokļu jautājumos norāda, ka drošākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami pašvaldību

banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās
visa nepieciešamā informācija.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi,
jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar
nodokļa apmaksas termiņu, aicinām
portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas

termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
nodokļa maksāšanas paziņojumus
papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi

naudas līdzekļi. Šos resursus varam
ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem atsakoties no maksāšanas
paziņojuma piegādes papīra formā, to
aizstājot ar maksāšanas paziņojumu
elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk kā
12% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu
maksātājus aktīvāk izmantot iespēju
saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā! Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā
www.epakalpojumi.lv.
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KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Par paveikto Bebru pagastā 2015. gadā
Domājot par iedzīvotāju labklājību, veselīgu dzīvesveidu un
atpūtu, vēlmi dzīvot sakārtotā
vidē, šajā gadā daudz darba paveikts Kokneses novada Bebru
pagastā. Oktobra nogalē „Kokneses Novada Vēstis” devās aplūkot
padarīto un tikās ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Pabērzu
un komunālās nodaļas vadītāju
Juri Bāru. Viss ikdienas smagums
balstās uz komunālās nodaļas
vīru pleciem. Te vietā latviešu
tautas sakāmvārds „Mazs cinītis
gāž lielu vezumu”, jo, gudri saimniekojot, arī neliels cilvēku skaits
var lielus darbus paveikt.

Jauns tiltiņš uz Mežaparku
Jau trešo gadu Bebru pagasta
pārvalde, tāpat kā Kokneses un Iršu
pagasti, piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā projektā
„Meža dienas 2015”. Projekta ietvaros, divos iepriekšējos gados, bebrēnieši Mežaparkā stādīja kociņus.
Šovasar ceļā uz Mežaparku tapis glīts

veica labiekārtošanas darbus, uzlika
informācijas stendu un koktēlnieku
brāļu Rūrānu veidoto zīmi, kas bez
vārdiem izteic: „Esiet sveicināti Bebros!” Ideja ir īstenota, tagad jāiegulda
ikdienas darbs, lai šo vietu uzturētu
kārtībā.”

Tēlnieka Voldemāra
Jākobsona muzeja ēkas
saglabāšana
Lai ilglaicīgi saglabātu tēlnieka
Voldemāra Jākobsona memoriālo
māju – muzeju, šovasar īstenots Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītais un
Kokneses novada domes līdzfinansē-

Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā” ietvaros, veikta daļēja
ūdensapgādes projekta realizācijaūdensapgādes tīklu rekonstrukcija,
ūdensapgādes tīklu izbūve. Jaunu
māju pieslēgumu izbūve un esošo
māju pieslēgšana pie jaunā ūdens
vada nodrošinās ūdensvadu antibakterioloģisko apstrādi un skalošanu.
Juris Bārs stāsta: „Ūdens vadu
rekonstrukciju un izbūvi veica SIA
„Hektors”, un ar paveikto esam apmierināti. Kopējais ūdensvada garums ir 717,7 metri. Tas nodrošina
tīra ūdens pievadīšanu līdz „Pagastmājai”, veikalam „Ziedi”, daudzdzīvokļu mājām „Ziedi”, „Bērzi”, „Zālītes”. Jauns pieslēgums izveidots uz
V.Jākobsona muzeju, māju „Kļavas”
un SIA „Rats 3”. Izbūvējot ūdensvadu, paveikts nepieciešamais, lai varētu realizēt nākamo posmu, kas nodrošinās ūdens piegādi uz PII „Bitīte”,
viesu namu „Ozoliņi”, daudzdzīvokļu
mājām „Liepas”, „Saules”, „Avoti”,
Bebru pamatskolai, mājai „Pilslejas”.
Sakarā ar ūdensvadu bojājumu, izveidots jauns pieslēgums uz daudzdzīvokļu māju „Jasmīni”.

Tribīņu rekonstrukcija
stadionā

tiltiņš. Juris Bārs stāsta: „Komunālās nodaļas vīri iztīrīja grāvi un pašu
spēkiem no terases dēļiem izgatavoja
tiltiņu ar margām. Tagad pagasta iedzīvotājiem ērtāk un patīkamāk būs
doties uz pasākumiem Mežaparka
estrādē.”

Atpūtas vieta vietējiem un
viesiem
Iebraucot pagasta centrā no Kokneses puses, vietējos iedzīvotājus un
viesus priecē izveidotā atpūtas vieta,
kas rosina, gan baudīt skaisto apkārtni, gan sniedz informāciju par to, ko
vērts aplūkot Bebru pagastā.
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja
Ilze Pabērza teic: „Pagājušajā gadā
sagatavojām laukumu. Komunālās
nodaļas strādnieki šogad uzstādīja soliņus, izveidoja taciņu uz dīķi,

tais projekts „Kultūrvēsturiskās vērtības - tēlnieka Voldemāra Jākobsona
memoriālās mājas-muzeja aizsardzība un saglabāšana nākamajām paaudzēm.” Projektā paredzētos darbus
veica komunālās nodaļas strādnieki
komunālās nodaļas vadītāja Jura Bāra
vadībā. Kvalitatīvi veikta muzeja ēkas
sienu apstrāde ar preparātiem, kas
nodrošina uguns izturību un aizsargā
pret koksnes kaitēkļiem un slimībām.
Ēkas muzeja daļā sienām nomainīts
bojātais dēļu segums, uzklāta jauna
pape - tāpat kā V.Jākobsona dzīves
laikā. Nomainīti bojātie dēļi zem logiem, uzlikti jauni vējdēļi un veikts
jumta remonts. Domājot par nākotni,
lai muzejā nodrošinātu ūdens padevi,
izveidots pieslēguma atzars.

Par pašvaldības līdzekļiem īstenots projekts „Kokneses novada Bebru pagasta stadiona tribīņu rekonstrukcija”, kā rezultātā veikta esošo tribīņu un karoga masta konstrukcijas
demontāža, tribīņu un kāpņu konstrukcijas izbūve no betona, tribīņu
teritorijas labiekārtošana, kā arī jaunu karogu mastu pamatnes izbūve un
karoga mastu montāža. Darbus veica
SIA „CRG Būve”. Tribīnēs paredzētas

aptuveni 100 vietas. Nākotnē jāatrod
līdzekļi soliņu uzstādīšanai.

Veikta Vecbebru ciema
ūdensvada posma
rekonstrukcija un izbūve

Bērnu rotaļu laukumā
uzstādīti āra trenažieri

Tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība

Biedrība „Bites” sava pagasta iedzīvotāju labklājībai īstenojusi vai-

rākus projektus. Viens no tiem ir
2013. gada rudenī atklātais bērnu
rotaļu laukums pagasta centrā, kas
ir kļuvis par iecienītu atpūtas vietu
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Šajā gadā biedrība „Bites” ieguva
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu
atbalstu, lai iegādātos un uzstādītu
āra sporta aprīkojumu pieaugušo
un pusaudžu fizisko aktivitāšu veicināšanai bērnu rotaļu laukumā.
Divu āra trenažieru un virvju piramīdas izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA „KSIL BALTIC”. Ilze
Pabērza teic: „Projekts ir sekmīgi
realizēts un jauno aprīkojumu ro-

na, pagasta teritorijas labiekārtošana un citi ikdienas darbi.” Lūk,
daži no paveiktajiem darbiem šajā
gadā. Komunālās nodaļas vīri Vecbebru muižas parkā izzāģēja sausos
koku zarus, savāca lapas, tīrīja gājēju taciņas. Iepretim pārvaldes ēkai
vasarā uzstādīja divus soliņus, kur
atpūsties vecļaudīm un māmiņām
ar bērniem.
Pašvaldībai piederošajās mājās „Ziemeļi”, „Skoliņas”, „Audēji”,
„Zemieši” un „Senči” veikts jumtu
remonts, laboti arī skursteņi. Ēkā
„Vīnlejas” nomainīti logi. Bebru
pagasta pārvaldes ēkā „Papardes”
3. stāvā vienā no telpām veikts kosmētiskais remonts. Šo telpu varēs
izmantot dažādiem pasākumiem,
piemēram - rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem. Arī pārējās telpas „Papardēs” ir pašu spēkiem sakārtotas. Pagasta bibliotēkā uzlikts jauns grīdas
segums.
Komunālas nodaļas darbinieki
šogad sakārtoja no Vecbebru Profesionālas un vispārizglītojošās internātvidusskolas pārņemto nekustamo īpašumu „Garāžas”. PII „Bitīte”

taļu laukumā apmeklētāji jau atzinuši par veiksmīgi izvēlētu.” Nesen
laukumā uzstādīta jauna apgaismes
lampa. Par kārtību arī šajā laukumā
ikdienā rūpējas komunālās nodaļas
sētnieki.

Mežaparkā pastaigu takas
Šoruden, pateicoties sporta pasākumu organizatora Arta Zvejnieka entuziasmam, komunālās nodaļas atbalstam un Bebru pamatskolas
skolēnu darboties priekam Mežaparkā attīrītas mazās, aizaugušās taciņas un izveidotas pastaigu takas.
Domājot par veselīgu dzīvesveidu
iedzīvotājiem ir radīta iespēja doties pastaigās, nūjot, paskriet krosiņu, braukt ar velosipēdu, ziemā
slēpot. Ir vajadzīga tikai ideja, jo
kopīgiem spēkiem izdarāms daudz.

Mērķis – darboties
cilvēku labā
Par ikdienā veicamajiem komunālās nodaļas darbiem stāsta
nodaļas vadītājs Juris Bārs: „Mūsu
pārziņā ir dzīvokļu, notekūdeņu un
ūdens saimniecība, ceļu uzturēša-

teritorijā nomainīja āra apgaismojumu. Juris Bārs piebilst: „Oktobrī,
kad AS „Latvenergo” pagasta centrā
tranšejās guldīja jaunus elektrības
kabeļus, tajās pašās tranšejās likām
ielu apgaismojuma kabeļus, kā arī
iebūvējām apgaismes stabu pamatu pēdas, bet nākamgad uzstādīsim
apgaismes stabus ar lampām.” Pašreiz tiek būvēts žogs ap ūdenstorni.
Tas nozīmē – veicamo darbu nekad
netrūks.
Bebru pagasta pārvaldes vadītāja: „Atvainojamies iedzīvotājiem,
ja vajadzības gadījumā uzreiz nevaram sniegt palīdzību. Cenšamies
uzklausīt vēlmes un iespēju robežās
palīdzēt, jo mūsu mērķis ir darboties cilvēku labā. ”

9. klases skolēni viesojas zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi”
Baudot rudens pēdējās saulainās dienas, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas
9.klases
skolēni devās izglītojošā pārgājienā uz Kokneses novada, Bebru
pagasta zemnieku saimniecību
“Vecsiljāņi”.
9.klases izglītojamie
un audzinātājas
Maršruts tika sadalīts trijos posmos:
Pirmā pieturvieta – iepazīšanās ar vienu no saimniekošanas
pamatnozarēm – piena lopkopību.
Izmantojām iespēju redzēt “inteli-

ģento” gotiņu slaukšanas procesu.
Ik uz soļa varēja just saimnieku rūpes par darbinieku darba un atpūtas
apstākļiem. Guvām priekšstatu par
ekonomisko saimniekošanu – dažādu izejvielu izmantošanu biogāzes
ražošanā.
Otrā pieturvieta: “Ievas” siera
ražotne. Ar ražošanas procesu no
sākuma līdz gatavajai produkcijai
aizrautīgi pastāstīja “Ievas” siera
nosaukuma autore Ieva Midega.
Siers tiek gatavots no augstvērtīga
nepasterizēta piena. Sapratām, ka
garša un kvalitāte sieram atkarīga no katra saimniecībā strādājošā
speciālista.

Atpakaļceļam: spēkus guvām no
degustētajiem “Ievas” sieriem. Lielākā daļa no mums šos sierus degustēja pirmo reizi. Iepazinām dažādas
garšas nianses, vislabāk garšoja klasiskais cietais siers. Vislielāko pateicību izsakām saimniekiem par doto
iespēju un novēlam, lai nepietrūkst
ideju turpmākajam darbam.
Labo emociju iespaidā atpakaļ
ceļš likās divreiz īsāks, lai gan kopējais kilometru skaits ~15 km. Pārgājiens noslēdzās ar vakariņām brīvā
dabā pie ugunskura, cepot kartupeļus ar desiņām folija sainīšos. No
labiem iespaidiem pietika spēka vēl
atrakcijām un spēlēm.

Ar ražošanas procesu no sākuma līdz gatavajai produkcijai aizrautīgi pastāstīja
“Ievas” siera nosaukuma autore Ieva Midega.
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18. novembra saulrieta sagaidīšana Likteņdārzā
18. novembrī, kad visa Latvija
svin savas valsts dzimšanas dienu, aicinām ar savu gaismiņu uz
Likteņdārzu! Iezīmēsim Gaismas
ceļu un Valsts svētkiem par godu
būs neliels koncerts. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, ap pulksten
16.03 pašā dārza sirdī – amfiteātrī – būs iespējams vērot skaistāko dabas izrādi - dzimšanas dienas saulrietu virs Daugavas.
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes
priekšsēdētāja
Gaidīsim jūs jau mirkli pirms
saulrieta. Sākot no pulksten 15 pa
lāpu aleju aicinām mērot ceļu līdz
amfiteātrim, kur pulksten 15.30 ar
muzikālu priekšnesumu atbraukušos
sagaidīs Kokneses dziedātāji – jauktais koris „Alaine” (vadītāja Silvija
Cīrule) un sieviešu koris „Anima”
(vadītāja Lelde Kamzole-Gagaine).
Veidojot simbolisku gaismas ceļu
un sveicot Latviju svētkos, aicinām
Daugavas malā iedegt arī savu gaismiņu.

Šis būs astotais gads, kopš Koknesē uz salas Daugavas vidū kā dāvana Latvijai 100. Dzimšanas dienā
top Likteņdārzs. Latvijas dzimšanas
diena katru gadu ir kā simbolisks
kopīgi paveiktā atskaites punkts. Arī
šoreiz aicinām aplūkot mūsu kopīgo
veikumu.
Šogad ir īstenoti Daugavas kras-

ta nostiprināšanas darbi amfiteātra un Skatu terases zonā, izveidota
apmeklētāju autostāvvieta un trīs
jaunas atpūtas vietas. Kopā esam
iestādījuši ap 240 koku, dārza amfiteātrim atveduši vairāk nekā 1 200
pelēko laukakmeņu. Esam iesākuši
arī zemes vešanas akciju Lielajam
kalnam un turpinājuši Likteņdārza

draugu alejas iebruģēšanu. Šajā vasarā “jā” vārdu viens otram Likteņdārzā ir teikuši 22 pāri un notikušas
vienas kristības.
Latvijas Televīzijas ziedojumu
akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!”
dienā aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa vadībā Likteņdārzā atklāta tēlnieka Ojāra Feldberga veido-

Jānis Spārniņš dāvina
Pateicība par visdārgāko
Likteņdārzam savas dzejas
grāmatas
Šoruden Likteņdārza īstenotāji dāvanā no pļaviņieša Jāņa Spārniņa saņēma viņa dzejas grāmatas
„Dzīvais gars”. Šis Likteņdārza tapšanas laikā ir jau ir otrais autora
grāmatu dāvinājums - 2012. gadā
Likteņdārzs dāvanā no autora saņēma grāmatas "Mūsu laiks".
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” valdes
priekšsēdētāja
Šogad grāmatu dāvinājumam Jānis Spārniņš pievienojis arī savas fotogrāfijas, kas tapušas Kokneses un
Likteņdārza apkārtnē. Autora mērķis
ir šādā veidā atbalstīt Likteņdārza īstenošanu, jo grāmatas par ziedojumiem
tiek izplatītas Likteņdārza informācijas ēkā, kā arī ar autora akceptu dāvinātas Likteņdārza atbalstītājiem.
Jānis Spārniņš dzimis 1937. gadā
Aiviekstes pagastā, Jēkabpils apriņķī. Viņa skolas un darba gadi ir saistīti ar Pļaviņām. Paralēli strādājot un
mācoties, J. Spārniņš pievērsies literatūrai. Daudz lasījis un pašizglītojies.
Pagājušā gadsimta 50. gados uzrakstīti
pirmie dzejoļi. Viņa publikācijas par
dažādām tēmām lasāmas preses izdevumos. 2008. gadā izdota dzejoļu

grāmata "Zemes un debess balss".
Otra grāmata "Mūsu laiks" nākusi
klajā 2010. gadā. Sadarbībā ar Gio
Sauli tapušas vairākas dziesmas par
dažādām tēmām. Izdoti arī dziesmu
albumi. J. Spārniņam ir tuva arī foto
māksla. Ar fotogrāfisku izteiksmi papildināti vairāki dzejas darbi.
Grāmatā „Dzīvais gars” publicētie
Jāņa Spārniņa dzejoļi un fotogrāfijas
atspoguļo autora tuvākās apkārtnes
dabas mīlestību, īpaši izceļot Daugavu
un Aivieksti. Vairākus dzejoļus autors
veltījis latviešu nacionālajiem svētkiem – saulgriežiem un Mārtiņiem, kā
arī īpašiem Latvijas cilvēkiem, piemēram, pulkvedim Oskaram Kalpakam.
Krājumā publicēti arī dzejoļi, kas saistīti ar notikumiem, kuros autors ir piedalījis, tai skaitā arī ļaužu pulcēšanās
Likteņdārzā 2011. gadā kopā ar pasākuma foto mirkļiem.
Jāņa Spārniņa grāmatu caurvij
dziļa un patiesa Latvijas mīlestība,
kas sasaucas ar Likteņdārza īstenotāju
– simtiem tūkstošiem cilvēku – labo
gribu atstāt ko paliekošu aiz sevis, Latvijas simtgadē īstenojot Likteņdārzu.
„Kokneses fonds” pateicas katram,
kas palīdz un atbalsta Likteņdārza tapšanu, un novēl priecīgus svētkus!

Veļu laiks Kokneses pilsdrupās
Jau otro gadu Kokneses pilsdrupās folkloras kopa "Urgas"
piedāvāja nogodēt veļu vakaru.
Kas tad tas ir? Ko darām un kāpēc
tieši Kokneses pilsdrupās?
Inguna Žogota,
folkloras kopas"Urgas" vadītāja
Valijas Fedotovas foto
Vasara ir pagājusi. Jautrais kāzu
laiks garām... No Miķeļiem līdz Mārtiņiem Latvijā ienāk veļu laiks. Tas ir
klusāks, apcerīgāks, mierīgāks. Kapos tiek svinēti svecīšu vakari. Bet
katrā mājā var svētīt veļu laiku savā-

dāk. Vai arī līdzīgi, kā mēs to darījām
Kokneses pilsdrupās. Tāpēc arī rādām un darām to kopā ar cilvēkiem,
kas atnāk. Un arī veļus aicinām. Pēc
tam pasakām paldies par padomu un
aizraidām atkal projām.
Ejam klusajās veļu laika rotaļās,
sadedzinām sveces visās malu malās,
dziedam, kurinām ugunskuru, kuram dodam īpašus ziedojumus, ēdam
putru.
Arī TU esi aicināts, jo jau tagad
zinām, ka arī nākamā gada oktobra
vidū Kokneses pilsdrupās svētīsim
Veļu vakaru.

30 oktobrī sirsnīgā pateicības
pasākumā Vecbebru Profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas zālē godināja Kokneses
novada donorus – cilvēkus, kuri
nesavtīgi ziedo asinis, un Latvijas
Sarkanā Krusta (LSK) brīvprātīgos
Koknesē un Bebros. Iepriekšējos
gados donoriem un LSK brīvprātīgajiem veltīti pasākumi notika
Koknesē, šoreiz koknesieši mēroja
ceļu uz Bebriem.
Sarmīte Rode
Anitas Liepiņas foto

Līva Skābarniece, LSK Aizkraukles
komitejas Kokneses novada nodaļas
vadītāja, atklājot pasākumu, teica: „Ir
svarīgi pasacīt jums katram paldies par
jūsu izvēli būt donoram vai atbalstīt
donoru kustību kā brīvprātīgajam.” Par
LSK Kokneses novada brīvprātīgo darbu šajā gadā un aizvadītajām donoru
dienām vēstīja Anitas Liepiņas sagatavotā foto prezentācija.
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris uzsvēra: „Asins
ziedošana un asins donoru kustība Latvijā ir ļoti svarīga un būs dzīva tikmēr,
kamēr būs dzīvība, kas jāglābj. Savukārt Kokneses novada dome vienmēr
atbalstīs donoru kustību.” Arī Bebru
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza
novēlēja atcerēties, ka mums katram
var dzīvē pienākt brīdis, kad svarīga
var būt katra maza asins lāse, tāpēc
mums ikdienā ar lielu cieņu ir jānovērtē tie, kuri ziedo visdārgāko – šo mazo
asins lāsi, lai kādam glābtu dzīvību.
„Jūs esiet mūsu zelta cilvēki!” – sveicot
pasākuma dalībniekus, sacīja Latvijas
Sarkanā Krusta Aizkraukles komitejas
izpilddirektore Natālija Ivanova.
Starp aktīvajiem asins ziedotājiem
Kokneses novadā ir ģimenes, kurās
par donoriem kļuvuši gan vecāki, gan
pieaugušie bērni. Pateicības pasākumā
sumināja Orlovu un Vēžu ģimenes no
Kokneses. Ar mazām LSK Kokneses
novada nodaļas sarūpētām piemiņas
veltēm tika sveikti šajā gadā aktīvākie
donori: Ruta Hmeļņika, Artūrs Trūba,
Aija Panasjuka, Silvija Vēze, Jeļena Ba-

hromkina, Ieva Magone, Zigrīda Jankovska un Skaidrīte Dapkus.
Nenovērtējams ir LSK brīvprātīgo darbs. Kopīgs paldies tika veltīts
Kokneses nodaļas vadītājai Sofijai Tipainei, čaklajai palīdzei Dacei Evaldei,
brīvprātīgajai Ņinai Rušmanei, Bebru
pagasta nodaļas vadītājai Lībai Zukulei
ar aktīvajiem palīgiem: Daigai Andersonei, Ritai Pukinskai, Jutai Tirnei, Valentīnai Ivoņinai, Bebru pamatskolas 9.
klases skolēniem un skolotājai Dzintrai

ta piemiņas vieta latviešu strēlnieku
pulku dibināšanas 100. Gadadienā.
Gaidīsim jūs 18. Novembrī Likteņdārzā, lai kopīgi nosvinētu mūsu
valsts dzimšanas dienu!
Pateicamies katram, kas ir pielicis savu roku un sirdi mūsu kopīgā,
vērienīgā projekta tapšanā, un aicinām turpināt kopīgi iesākto!

privilēģu karti. Šo karti var saņemt, ja
gada laikā asinis ziedotas vismaz trīs
reizes. Kokneses sporta centrā, uzrādot
šo privilēģiju karti, donori varēs saņemt 25% atlaidi apmeklējot baseinu,
sporta halli vai trenažieru zāli.
Skaisti izgreznotā zāle, uz galdiņiem z/s „Vecsiljāņi” dāvātais „Ievas
siers” un z/s „Dravas” gardais medus,
pasākuma organizētāju - LSK Kokneses novada nodaļas biedru darboties
prieks apliecināja – ikviens pasākuma

LSK Bebru pagasta nodaļas vadītāja Lība Zukule un čaklie brīvprātīgie – Bebru
pamatskolas skolēni.

Sniedzei, Iršu pagasta nodaļas vadītājai
Rudītei Vaivodei.
Īpašs paldies izskanēja donoriem:
Liānai Teplovai, Inārai Kučekai, Ilzei
Višķerei un Andrim Beļajevam, kuri
šajā gadā bija atsaukušies ziedot asinis
mūsu novada iedzīvotājam, kuram tās
bija ļoti nepieciešamas dzīvības glābšanai.
Cieša sadarbība LSK Aizkraukles
komitejas Kokneses novada nodaļai
izveidojusies ar organizāciju ziedot.
lv. Arī šajā vakarā, pateicoties ziedot.
lv dāvinājumam, ikviens pasākuma
dalībnieks varēja saņemt atstarojošo
vesti.
Līva Skābarniece donorus iepriecināja ar patīkamu vēsti. Viņa pastāstīja, ka ar Valsts asinsdonoru centru
(VADC) noslēgta vienošanās par to,
ka arī Koknesē varēs izmantot donoru

dalībnieks ir bijis ļoti gaidīts, lai šo vakaru pavadītu patīkamā gaisotnē. Kokneses novada domes sveiciens visiem
donoriem un LSK brīvprātīgajiem bija
Ērika Gruzniņa spēlētā balle. Klausoties populārā mākslinieka melodijās,
viegli raisījās dejas solis.
Lai Kokneses novada atsaucīgajiem donoriem stipra veselība un nezūd pārliecība – mēs esam šajā pasaulē,
lai viens otram palīdzētu!
LSK Kokneses novada nodaļas
biedri ļoti cer, ka arī nākotnē donoru
skaits nemazināsies, lai arī jau kļuvis
zināms, ka no 2016. gada 1. februāra
tiks ieviesta bezatlīdzības donoru kustība.
Uz tikšanos 2. decembrī - Valsts
asinsdonoru centra rīkotajā donoru
dienā Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā!
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Dzīvot ar tēvzemi un tautasdziesmu sirdī
Kultūras pasākumi Kokneses
novadā nav iedomājami bez Ingunas Žogotas vadītās folkloras
kopas „Urgas”. Pavisam nesen
sagaidījām mūsu dainu tēva Krišjāņa Barona 180 gadu jubileju. Ar
tēvzemi un tautasdziesmu sirdī
Inguna Žogota ir apliecinājusi –
latviešu tautas folklora un latviskā dzīvesziņa ir neizsmeļams
avots. Viņai lieliski izdevies sev līdzi aizraut citus, pārliecinot: „Vai
tādēļ nedziedāju, kad man grūti
jāstrādā?”
Sarmīte Rode
Zandas Grigānes foto
Ar moto: „Mīlestības puķes uzzied neatlaidīgajiem” 7. novembrī
Kokneses kultūras namā folkloras
kopa „Urgas” kopā ar draugiem svinēja 10. dzimšanas dienu un skatītājiem dāvāja neaizmirstamu svētku
brīdi. Uz skatuves goda vietā bija
folkloras kopas „Urgas” karogs. Svinības noritēja sirsnīgā un viesmīlīgā
gaisotnē – kā mājās, kur laipni gaidīts
ikviens. Dziesmām mijoties ar dančiem un rotaļām, gaviļnieces „Urgas”
ciemos nākušie mīļi apdziedāja un
apdāvināja. Turklāt savam pulciņam
dziesmu teicējas atrada jaunus dalībniekus!

Skaistas savās dziesmās
Svētku dienā tērpušās savos mīļākajos skatuves tērpos – senlatvietes
darba tērpā, izsakot piederību latvju
ziņģei vai rotājoties tradicionālajā
Lielvārdes tautas tērpā - „Urgu” dziedātājas atklāja – esam skaistas savā
dziesmā!
„Tieši pirms desmit gadiem –
2005. gada 7. novembrī folkloras
kopai „Urgas” notika pirmais mēģinājums. „Urgas” izauga no bērnu folkloras kopas „Tīne”, kas izveidojās jau
1991. gadā,” stāstu par kopas dzimšanu iesāka Inguna Žogota.
Katrai savai dziedātājai folkloras
kopas vadītāja veltīja pateicības vārdus: „Visas manas meitenes mīļas,

labas, bet šodien trīs no viņām gribu
izcelt saulītē - manas visilgākās līdzgaitnieces šajā ceļā, ko mēs visi kopā
minam. Jau pie „Tīnes” pirmsākumiem man līdzās bija Elga Grigāne.
Tā otrā meitene ir Annija Blaus, kura
mācoties Kokneses vidusskolā, līdz
12. klasei dziedāja „Tīnē” un tad atnāca uz „Urgām”! Bet mūsu zelta fonds
ir mūsu Laima Cielava!”

Kā pirms desmit gadiem
Turpinot „Urgu” stāstu par pirmajiem soļiem, Inguna Žogota atminējās, kā pēc kopas nodibināšanas
diviem mēnešiem, „Urgas” 2006.
gada janvārī piedalījušās pirmajā skatē koncertzālē "Ave sol". Un tāpat kā
toreiz, sasaucot kopā arī bijušās dziedātājas Guntu, Solvitu un Sarmīti,
mūžam jauna skanēja tautasdziesma
– „Smilga auga Daugavā”. Un tāpat kā
toreiz, Gunta Lazda un Andris Žogots skatītāju acis priecēja ar Koknesē
pierakstītu danci „Ģežablis”.
„Domājot par mūsu draugiem,
katram piemeklējām viņiem īpašu
dziesmu, lai viņi saprastu, laiks nākt
plāniņa vidū!” - vedinot ciemiņus
dziesmotiem sveicieniem, teica Inguna Žogota. Pēc „Urgu” nodziedātās „Uzauga ozols pie Rīgas vārtiem”,
viņām līdzi piebalsoja folkloras kopa
„Budēļi” no Rīgas. Ar „Budēļiem”
saistās Ingunas Žogotas pirmsākums
folklorā.
Savukārt ar Sēlijā dzimušu tautasdziesmu „Upe nesa ozoliņu” mājinieces aicināja ciemiņus no Sēlijas
puses – folkloras kopu „Rati” no
Krustpils. Atskanot spriganai apdziedāšanās dziesmai, krustpilieši dāvāja
savu dziesmoto sveicienu.
„Mēs esam gluži kā radi – jūs „Urgas”, bet mēs „Avots”. Mums jāplūst
kopā!” – vēlot, lai nekad dziesmu
nepietrūkst, tikšanās prieku pauda
tukumnieki - folkloras kopa „Avots”!

Dziesmā viss kā dzīvē!
Dziesmā viss notiek kā dzīvē!
Dziedot dziesmu par meitu ar zaļo

krūzi, visiem bija jānobauda mājinieču sniegtais spēka dzēriens no
zaļās krūzes. Tad arī pašmāju draugiem – vidējās paaudzes deju kolektīvam „Liepavots” viegli raisījās
dejas solis.
Lielvārdes folkloras kopas „Josta” dalībnieki vairākkārt ciemojušies
Koknesē. Arī „Urgu” dzimšanas dienā viņi nevarēja palikt mājās. Sadziedot un kopā sadancojot, lielvārdieši
dāvāja pašu darinātu vēlējuma koku,
kura zaros gozējās no dabas veltēm
radītas krelles ar vēlējumiem katrai
„Urgu” dalībniecēm.
„Mums ir savi vislabākie danču
muzikanti! Par kapelu „Aizezeres
muzikanti”” – sacīja Inguna Žogota.
Dāvājot saulespuķes, kuras vienmēr
ziedēs gleznā, „Aizezeres muzikanti”
jubilārēm veltīja koknesieša Zigfrīda
Putniņa dziesmu „Upe Pērse”.
„Simts gadus vēlam nodzīvot,
tautas labā strādājot!” - dižie „Dimzēni” no Jelgavas, vēlēja savā apsveikumā un aicināja uz goda danci.
Pieteicot dziesmu draugus no
Preiļiem, koknesietes pierādīja, ka
prot dziedāt arī latgaļu mēlē! Ieklausoties Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopas „Rūtoj” dziesmā par jaunī-

Koncertā satiksies vairākas paaudzes
Maza mana tēvu zeme –
divu roku platumā.
Mīļa mana tēvu zeme –
divu roku siltumā.
Mīļa manim tēvu zeme –
visa mūža garumā.
/K.Skujenieks/

bu, tapa skaidrs – desmit dziesmoti
gadi ir tikai sākums!

Rituāls spēkam un enerģijai
Divus gadus jaunāki par „Urgām”
ir spēlmaņu kopa „Skutelnieki”. Solvita Bērziņa, viena no „Skutelniekiem”,
sacīja: „Jubilejas reizes ir lai apstātos
un atskatītos. Paldies, Inguna, par
šiem skaistajiem desmit gadiem, kuros Tu esi mūsos sējusi latvisko dzīvesziņu! Šodien mēs dosim Tev spēku
un enerģiju no latvju rakstiem, saules
un gaisa!” Aicinot domubiedrus un
novada atslēgas turētāju Daini Vingri, atritinot tautiskās jostas, tika
veikts maģisks rituāls, lai „Urgu” vadītāja smeltu spēku no visu klātesošo
labajām domām.
Sirsnīgās sadziedāšanās izskaņā
vēl izskanēja daudzi vēlējumi radošiem un bagātiem gadiem nākotnē.
Dainis Vingris, Kokneses novada
domes priekšsēdētājs, folkloras kopai
„Urgas” pasniedza Atzinības rakstu
par ieguldījumu tradicionālās mākslas saglabāšanā un attīstībā Kokneses novadā. Uz vēlējumu, lai „Urgu”
pulkā būtu arī dziedoši vīri, dziesminieces tūlīt aicināja nākt pulciņā arī
domes priekšsēdētāju!

„Kokneses pilsdrupās jaunie
dzīves sācēji itin bieži izvēlas savā
dzīves skaistākajā dienā izbaudīt
„Urgu” senlatviešu kāzu uzvedumu.
Šo vēlmi daudzi jaunie pāri jau pieteikuši nākamajam gadam! – sveicot
jubilāres, atklāja „Kokneses tūrisma
centra” direktore Daina Liepiņa.
Sveicienus dzimšanas dienā dāvāja arī Kokneses kultūras nama kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”, jauktā kora „Alaine”, sieviešu kora „Anima”, biedrības
„Mazā taka” pārstāvji un individuāli
sveicēji. Īstajā brīdī skanēja kopīgi
dziedāts vēlējums „Daudz baltu dieniņu!”
Folkloras kopa „Urgas” sirsnībā
visiem labajiem ļaudīm – atbalstītājiem ikdienā un svētkos dāvāja mazas pateicības veltes.
Dziesmas un danči iet roku rokā.
Dzimšanas dienas svinības turpinājās ar kapelas „Aizezeres muzikantu”
un folkloras kopas „Avots” spēlēto
balli un jaukām sarunām draugu
lokā.
Paldies folkloras kopai „Urgas”
par rudenīgo dienu, kurā bija tiks
daudz saules!

Stāstnieku laiks Koknesē
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā stāsta pasakas, atgadījumus, ātrrunas un anekdotes. Vai
tu zini, kāpēc tā? Stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa" atkal ir
klāt!
Inguna Žogota

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi, audzēkņu vecāki un skolotāji ar patīkamu satraukumu gatavojas 13.novembra koncertam “
Muzicēju kopā ar ģimeni”.
Silvija Cīrule,
Kokneses Mūzikas skolas
direktore

Paldies par saules dienu!

Konkursā šogad piedalījās 16 dalībnieki no 1.-6.klasei. Viņu skolotāji

Biruta Ozola, Dace Dobrika, Evita
Užule, Ingrīda Frīdenberga, Andra Kārkliņa un Līvija Reinberga.
Paldies arī stāstnieku vecākiem!!!
Paši labākie dosies uz konkursa pusfinālu, kas notiks 6.novembrī Lēdmanes pamatskolā. Mūsu šī gada laureāti ir: Haralds Luste (1.a kl.), Kristija
Rotkāja (2.kl.), Meldra Eglīte (4.b kl.)
un Paula Grudule (6.b kl.). Veiksmi

Dziedātprieks!

Koncertā uz skatuves tiksies vairākas paaudzes, jo mūzikas skolas absolventiem ir paaugušies bērni un nu tie
ir mūsu skolas audzēkņi! Par šo faktu
ļoti priecājamies - tas apliecina, ka skolā pavadītie gadi pieaugušo vidū atzīti
par gana lietderīgiem un interesantiem,
ja reiz vecāki novēl arī saviem bērniem
piedzīvot muzicēšanas priekus.
Un tā - koncertā uzstāsies tēvi ar
dēliem un meitām, māmiņas ar saviem
un radu bērniem, jo: ja tā dziļāk papēta, mēs mazajā Koknesē ģimeņu veido-

šanās rezultātā esam gandrīz visi viens
otram rada! Bet, ja kādam radu raksti
tik cieši nesavijas, tam būs ļauts muzicēt kopā ar labāko draugu, kaimiņu vai
klasesbiedru. Vecākiem būs iespēja atsvaidzināt savas mūzikas instrumenta
spēles prasmes. Opītis, kurš sakās neko
nemākam – varēs būt “ ritma grupa”,
Ome, kas visu dzīvi koros dziedājusi,
varēs padziedāt kopā ar mazmeitiņu,
bet znotiņš piespēlēs pavadījumu uz
akordeona…. Arī skolotāji nebūs vien

konsultanti un izpalīgi, bet muzicēs
līdz ar citiem - esam taču viena liela
ģimene!
Lūk, tāda ir koncerta iecere. Draudzīgā, sirsnīgā atmosfērā sildīsimies
mūzikas saulītē, priecāsimies par
skaisto Latvijas rudeni un domās vēlēsim savai tēvu zemei saules mūžu!
Aicinām uz neparastu Latvijas
proklamēšanas gadadienas koncertu
Kokneses mūzikas skolā 13.novembrī,
plkst. 17:00!

Sveicam stāstniekus!

un lielākie palīgi stāstu gatavošanā
bija: Anita Ločmele, Īrisa Karosa,

viņiem tālākajā konkursa kārtā Lēdmanē!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Pēc garšīgiem likumiem top
veselīga maltīte

Dzimšanas dienu ballīte c
klašu jubilāriem

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā projekts "Garšīgie likumi" pamudinājis desmit
Latvijas profesionālās skolas un
tehnikumus izzināt un sagatavot
ES lēmumus par trim tēmām: alergēni, ģenētiski modificēti organismi un jaunā pārtika. 21. oktobrī ar
topošo pavāru gatavotām degustācijām un “prāta vētrām” viesus
pārsteidza Vecbebru Profesionālā
un vispārizglītojošā internātvidusskolas audzēkņi.
Daces Svētiņas teksts un foto

Svētki ir domāti, lai mēs varētu
atpūstos no ikdienas rutīnas, kopā
ar saviem tuvākajiem cilvēkiem
jauki pavadītu laiku un iegūtu jaunas emocijas un iespaidus. Svētku
gada garumā ir daudz, bet katram
cilvēkam viena no svarīgākajām
gada dienām ir dzimšanas diena.
D. Logina un D. Ūdre,
Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra
C klašu audzinātājas

"Ir būtiski jautājumos par sabiedrības un pārtikas drošību iesaistīt topošos pavārus un ēdināšanas speciālistus. Viņi mūs baros nākotnē: ēdnīcās, svinībās, kāzās un bērēs. Ir svarīgi,
lai viņiem ir gan zināšanas, gan viedoklis," atklājot pasākumu, projekta
"Garšīgie likumi" mērķi skaidroja EP
Informācijas biroja Latvijā vadītāja
Marta Rībele.
Prezentācijā skola bija izvēlējusies divas tēmas “Alergēni” un “Jaunā
pārtika”, ar kurām pasākuma dalībniekus iepazīstināja skolotāja Zinaīda
Bāra un viņas audzēknes. Prezentāciju
mērķis bija sniegt priekšstatu, kas ir
ģenētiski modificēta pārtika un vai tā
ir sastopama Latvijā, kā Eiropas Parlamenta lēmumi uzlabo alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti, kas ir jaunā pārtika, un, kā tā var uzlabot Latvijas iedzī-

EP Informācijas biroja
Latvijā vadītāja Marta Rībele un mācību
iestādes direktors Jānis Bakmanis.

votāju veselību. Marta
Rībele skaidroja, kā
izprast lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību
un ēdināšanas nozares
speciālistu lomu rūpējoties par drošu pārtiku
Latvijas un citu Eiropas Savienības
valstu iedzīvotājiem.
Pasākuma noslēgumā topošie
pavāri un ēdināšanas profesionāļi organizēja visiem interesentiem atvērtu
tematisku degustāciju un dalījās ar
jaunajām zināšanām. Uz krāšņi rotāta galda degustācijai tika piedāvātas:
olīvu maizītes, no bezglutēna miltiem
pagatavotas plānās pankūkas ar biešu
un ābolu-bumbieru pildījumu, ķirbju

Jautras rotaļas, draugus, svinību
galdu, pārsteigumus, dāvanas gaida
arī mūsu skolas skolēni skolas mācību
laikā, tāpēc pirms skolēnu rudens brīvdienām, c klašu grupu kolektīvi pulcējās kopā, lai svinētu skolēnu dzimšanas
dienas.
Lai šajā dienā īpašs jūtas ikviens
un svētki atšķirtos no ikdienas, skoVeselīgi un garšīgi!

biezzupa ar kokospienu, glutēnu nesaturošs kvinojas sautējums, pica ar
pašizgatavotu tomātu mērci, bumbieru un graudu drupanais pīrāgs, šokolādes cepumi ar čia sēklām, godži ogu
konfektes un mandeļu piena kokteiļi.
Klātesošie bija patīkami pārsteigti par
jauniešu profesionalitāti, interesantajām idejām un drosmi eksperimentēt
gatavojot veselīgos ēdienus. Lai visiem
garšo un izdodas nākamās receptes!

Labo darbu nedēļa „Bitītē”
Oktobrī, kad koki krāsojās
košās krāsās, un dārzos vēl salnā
nenosalušas ziedēja miķelītes,
laikā no 12.līdz 18.oktobrim ritēja ,,Labo darbu nedēļa 2015’’.
Dzintra Stārastiņa,
PII „Bitīte” skolotāja
Arī mēs, pirmsskolas izglītības
iestādes ,,Bitīte” bērni un darbinieki iepriecinājām ļaudis Bebru
pagastā, kā arī sociālās pansijas
,,Dzeguzīte’’vecļaudis. Katra grupiņa
veica kādu labo darbiņu.
2.grupiņa kopā ar skolotāju
Nelliju salasīja ābolus, kurus 4.grupiņas bērni sagrieza, lai pavārītes
izvārītu gardu ābolu ievārījumu.
3.grupiņas bērni un skolotāja Baiba
zīmēja ielūgumus, lai 13.oktobrī vecļaudis pulcētos Bebru pagasta bibliotēkā uz koncertu ,,Ezis uz adatām
sarkanu ābolu nes…”. Skolotājas,
dziedot R. Paula dziesmu ,,Svētva-

ja ar rotaļu ,,Ai ,priedīte, ai eglīte’’.
Dziedošās skolotājas izdziedāja
,,Vālodzīti’’ un citas tautā iemīļotas
dziesmas, kurās pievienojās arī cienījamās seniores.
Bērni dāvināja ziedošos miķelīšus un kopīgi sarūpētās ābolu ievārījuma burciņas. Izskanot dziesmai
,,Nāk rudens apgleznot Latviju’’ noslēdzās ,,Labo darbu nedēļas” koncerts Bebros. Pēcpusdienā 4.grupas
bērni kopā ar skolotāju Andru rosījās, lai dotos pie Ģimenes krīzes

,,Ābolīti, sārtvaidzīti”. Neizpalika
latviešu tautas rotaļa ,,Man bij viena
gara pupa’’ un ,,Plaukstiņdancis’’.
Skolotājas Velga, Inese un Dzintra, kuras arī dzied un spēlē kapelā
,,Aizezeres muzikanti” iepriecināja
ar savām dziedātajām dziesmām
,,Pērses upe”, ,,Kur esi tu’’. Ļaužu acīs
bija vērojams saviļņojums un prieks.
Visiem novēlējām labu veselību, dzīvesprieku, labu omu un labu
domu! Uzdāvinājām katram pagatavotu rudens rozi no kļavu lapām un

Spēļu vakarā ātrlasīšana un
literārais cirks
27. oktobrī Kokneses pagasta
bibliotēkas Bērnu nodaļā norisinājās spēļu vakars projekta „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija” dalībniekiem un viņu ģimenēm.
Antra Vasiļevska,
Kokneses pagasta bibliotēkas
Bērnu nodaļa

izspēlētu kādu partiju. Vecāki savukārt
atminējās, kā bija jāspēlē kāršu spēlē
“Duraks” un jālec “Gumijas” - tās lecot
netraucēja pat kurpes uz papēžiem.
Laiks paskrēja nemanot un vakars
noslēdzās ar smaidiem, atmiņu stāstiem un domu, ka šādus spēļu vakarus
vajag rīkot biežāk.
Mīļš paldies un liels prieks par

Kopā izspēlējām dažādas spēles – “Ātrlasīšanu”, kurā ierastās grāmatas vietā bija jālasa
makaroni no zirņiem,
“Literāro cirku”, kas
bija uzzīmēts uz grīdas
un kurā bija jāatmin
latviešu tautas mīklas,
pasaku varoņi un grāmatu autori. Visiem
iemīļoto “Slēpņošanu” bērni skrēja kopā
ar vecākiem, un kad
visas lapiņas bija atrastas un apslēptie
saldumi iegūti, saĀtrlasīšanā grām
atas vietā bija jā
jūsmā bija gan lielie,
lasa makaroni no
zirņiem!
gan mazie.
Mums par pārsteigumu vakara
spēļu favorīte bija dambrete. Pie visām vecākiem, kuri atnāca un pavadīja
trijām dambretes spēļu vietām rindā jautru vakaru kopā ar saviem bērstāvēja azartiskie spēlētāji - netika pa- niem!
laista neviena pauze starp spēlēm, lai
Uz tikšanos bibliotēkā!

Norāžu skrējienā uzvar visi!
Iršu sociālās pansijas iemītnieki
ar saviļņojumu vēroja bērnu
priekšnesumus!

Tikšanās reizē Bebru pagasta bibliotēkā

kars”, iesāka koncertu, bet bērni no
2.un 3.grupas dziedāja dziesmas un
runāja dzejoļus par rudeni, priecē-

lēni kopā ar savām skolotājām īpaši
izdekorēja svētku vietu, sarūpēja našķi, noformēja svētku galdu, sagatavoja
dāvanas jubilāriem un aktivitātes pasākuma dalībniekiem. Sveicot skolēnus
dzimšanas dienā - katram jubilāram
savs pārsteigums un veltīts īpašs stāstījums. Dzimšanas dienu ballīti sirsnīgu
un neaizmirstamu veidoja svētku torte
ar svecītēm un tematiski noformētais
svētku galds un apģērbs.
Pēc kārumu baudīšanas, pasākuma dalībnieki kopīgi izkustējās rotaļās
un dejās, bet aizraujošā spēle Twister,
sasmīdināja gan pašus spēlētājus, gan
skatītājus. Svētku dalībnieku pārvērtības notika jautrā svētku foto sesijā.
Bija prieks redzēt gaviļnieku un pasākuma dalībnieku laimīgās, mirdzošās acis un neizmērojamo prieku par
dzimšanas dienu ballīti un gaidām par
nākamajam svētkiem skolā!

centra “Dzeguzīte” sociālās pansijas
vecļaudīm. Bērni dziedāja dziesmas
par rudeni. Dziesmā daudzināja

pašu sarūpēto ābolu ievārījumu, lai
vēsajos rudens vakaros panašķētos.
Viens zēns braucot mājās apsolījās: ,,Kad mēs atbrauksim vēlreiz
ar koncertu pirms Ziemassvētkiem, es noteikti mājās katram onkulītim un tantei uztaisīšu svecīti,
lai varu uzdāvināt un viņus visus
iepriecinātu…’’
Paldies arī mūsu šoferītim Andrim!
Labu vārdu katru dienu pasacīt
kaut tikai vienu! Labu darbu katru
dienu padarīt kaut tikai vienu!

31. oktobra vakarā ap pulksten 18.30 jau bija iestājusies pilnīga tumsa – īstais laiks sākt nakts
notikumu – norāžu skrējienu Bebru pagasta stadionā!
Artis Zvejnieks,
Sporta pasākumu organizators
Bebru pagastā
Pie stadiona mājas bija sanākuši
piedzīvojuma meklētāji ar maskām,
krāsām, apmetņiem un lukturīšiem.
Vakara noskaņai skanēja atbilstoša
mūzika. Norāžu skrējiena dalībnieku
sarakstā rindojās vairāki pāri (Dīvaiņi, Briesmonītes, Velniņi, Haloween,
Klauni) – apmēram 14 dalībnieki bija
gatavi šifrēt, domāt un minēt. Vispirms tika sniegta apmācība, kā atšif-

rēt norādes - ceļā atrodamās ciparu
norādes nozīmēja rindu nokopētajā
grāmatas lapaspusē, vārdu šajā rindā,
burtu šajā vārdā. Drīz vien izrādījās,
ka tas ir visnotaļ grūti. Apkārt valdošā
tumsa nesniedza nekādu pretimnākšanu - darboties nakts vēsumā, saskatīt lukturīša gaismā mazus cipariņus,
uzrakstīt atšifrētos burtus ar nosalušiem pirkstiem bija liels pārbaudījums. Draudzīgas sadarbības rezultātā
30 – 40 minūšu laikā lielākā daļa punktu tika atšifrēti un visi pasākuma dalībnieki atzīti par uzvarētājiem. Mazākie dalībnieki saņēma ķirbja piemiņas
zīmītes - medaļas, bet pilnīgi visiem
tika saldumu balvas. Patērzēt un sasildīties varēja cienājoties ar karstu tēju
un cepumiem.
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Labie darbi Bebru
pamatskolā
Bebru pagasta Mežaparks šoruden piedzīvo jaunas pārmaiņas. Tajā
tiek iekoptas jaunas takas, kas kalpos
sporta un atpūtas vajadzībām visiem

kad no taku malām aizvācami bluķi
un baļķēni.
Labo darbu nedēļā 9. klases meitenes un daži zēni uzkopa pagasta

Atpūtas brīdī.

pagasta iedzīvotājiem.
Pamatskolas skolēni
labprāt iesaistījās šo taku
atbrīvošanā no nozāģētajiem kokiem un krūmiem. Mazie sākumskolas skolēni atgādināja
čaklās skudriņas, kas
nes par sevi daudzreiz
Mazie sākumskolas skolēni atgādināja čaklās
lielāku nesamo. Bērni
skudriņas, kas nes par sevi daudzreiz lielāku
azartiski strādāja kopā
nesamo.
ar savām skolotājām un
skolas tehniskajiem darbiniekiem, baznīcas apkārtni. Ir patiess prieks,
veidojot lielas savākto zaru kaudzes.
ka ikviens ir roku pielicis, lai dzīvotu
Ko nespēja mazie, to turpināja skaistā un sakārtotā vidē.
vecāko klašu skolēni. Puišiem bija
Bebru pamatskolas informācija,
iespēja apliecināt savu fizisko spēku,
Dz. Sniedzes foto

Labo darbu nedēļas
noslēgums
Piekrītu, ka labajiem darbiem
būtu jānotiek katru dienu! Bet, ja
ir iespējams kaut kam pievērst
uzmanību kādā īpašā projektā,
tad mēs to arī ar prieku izmantojam!
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre
Jau 3.gadu bibliotēkas apmeklētāji iesaistījās Labo darbu nedēļā.
Svētdien visu sarūpēto nogādājām
Jēkabpilī dzīvnieku patversmes iemītniekiem!
Paldies dzīvnieku kopējam par
stāstīto-katram dzīvniekam tiešām
ir savs raksturs, dzīvesstāsts. Mēs
samīļojām gandrīz visus, bet veidojās arī īpašas simpātijas-suņu puika

Cēzars, persiešu kaķenīte Peisi, pavisam mazie kaķēni, kuri neatšķīrās
no tiem, kurus redzam uz žurnālu vākiem-īstas zvaigznes! Kopējs
stāsta, ka cilvēki ir kļuvuši nedaudz
atbildīgāki, arī zinošāki un daudzi
dzīvnieki no patversmes atrod sev
jaunas mājas un saimniekus! Par
visu un visiem vairāk skati te: http://
www.jekabpilspatversme.lv/! Iespējams, ka kāda fotogrāfija rosinās paņemt sev četrkājaino draugu tieši no
Zvaigžņu ielas!
Paldies, paldies, paldies visiem,
kuri atlicināja laiku, labus vārdus un
līdzekļus: Jānim Vēverim, Sofijai Tipainei, Janīnai Zunei, Rutai Viļumsonei, Birutai Miķelsonei, Lanai Savelei,
Dacei Kupšānei, Elzai Jakovelei, Rasmai Māliņai, Asnatei Višķerei.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Kokneses pagasta bibliotēka ideju tirgū
Latvijas bibliotekāru 17. konferenci “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas” Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā 2015.gada 13.oktobrī
ievadīja bibliotēku Ideju tirgus,
kurā bibliotēkas no visiem Latvijas reģioniem prezentēja, dalījās
pieredzē un lepojās ar saviem projektiem, izstādēm, veiksmes stāstiem un citām lepnuma cienīgām
lietām. Arī mēs!
Ingrīda Grūbe,
Antra Vasiļevska
Šāds Ideju tirgus notika pirmo
reizi! Saviem kolēģiem stāstījām par
to, kā atzīmējām Kokneses pagasta
bibliotēkas 91.dzimšanas dienu ar apmeklētāju sirdsdāvanu bibliotēkai viņu bērnības fotogrāfijām, no kurām
uzzinājām daudz stāstu par saviem
cilvēkiem, notikumiem, vietām un
Koknesi! Cilvēki ir mūsu vērtīgākās
grāmatas! Lepojāmies arī ar Kokneses
dzejas grāmatiņu, kuras pamatā ir bibliotēkā izsludinātais dzejas konkurss.
Demonstrējām uz stāstijām arī par
2013. gadā bērnu bibliotēkā izveidoto
multfilmu „ Kā radās Kokneses pils”,
kuru kopā ar bērniem veidojām novada svētku nedēļā. Lai tirgus apmeklētājiem būtu vizuāls priekšstats, kā tapa šī
multfilma, uz vietas piedāvājām iesaistīties un palīdzēt izveidot filmiņu par

Paraksts; „Bijām lepnas, ka varam ieinteresēt un godam pārstāvēt savu
Koknesi!” teic Ingrīda un Antra

“Ideju tirgu”. Rezultāts bija tik labs, ka
konferences noslēgumā mūsu filmiņa
piedzīvoja pirmizrādi uz lielā ekrāna.
Filmiņa apskatāma šeit - https://youtu.
be/bExlBETNbE4
Pēcpusdienā izvēlējāmies piedalīties dažādās paralēlās interaktīvās
nodarbībās un diskusijās par aktuālām tēmām. Piemēram – “Bēgļi mūsu
bibliotēkās”, “Mākonis: palīgs darbā vai
modes lieta?”, “Iespaidi Next Library
2015”, “Vai aktivitāte sociālajos medijos maina bibliotēkas tēlu?”. Bija prieks
diskutēt kopā ar kolēģiem un zinošiem
lektoriem!
Noslēgumā – Latvijas Bibliotekāru
biedrības priekšsēdētāja Kristīne Pabērza stāstīja par paveikto un iecerēm!
Ar prieku gaidīsim jaunus izaicināju-

mus, centīsimies sagalbāt savu komforta zonu, bet tajā ilgi neuzkavēties, jo
apkārt ir tik daudz jaunu ideju, projektu, dzīves pavērsienu! Mums bija prieks
tikties ar kolēģiem no Latvijas, ārzemēm, bijām lepnas, ka varam ieinteresēt un godam pārstāvēt savu Koknesi!
Gatavojoties Ideju tirgum, domājām, kā iepriecināt tos, kurus ieinteresēs mūsu darbs un idejas. Tā tapa uzlīmītes ar Kokneses bibliotēkas logo un
mūsu ilggadējās bibliotekāres Valdas
Leitānes veltītajiem vārdiem bibliotēkai: „Ikvienam Koknesē ir zināma šī
vieta, no bērnības, kur gars tiek apgaismots”.
Lai šīs uzlīmītes ir neliels paldies
Valdai, kad viņa uz mums raugās no
tās debesu maliņas!

Pirmais darba cēliens ĢKC ,,Dzeguzīte”
Ir aizritējis mācību gada pirmais posms. Ģimenes krīzes centra ,,Dzeguzīte” audzēkņi uzsākuši
savas skolas gaitas dažādās Latvijas skolās, atbilstoši savām interesēm un spējām.
Inita Bērzkalna,
ĢKC sociālā darbiniece
Katram bērnam ir savi mazie sasniegumi gan mācību darbā, gan interešu pulciņu izvēlē un apmeklējumos,
par kuriem katrs ir atskaitījies un kopīgi varam priecāties.
Pēc kārtīga darba cēliena seko
atpūta, tādēļ esam parūpējušies, lai
katra brīvlaika diena būtu piepildīta
ar interesantām un saturīgām aktivitātēm. Pie mums ciemojās Kaspars Meļņikonis, kurš ievadīja mūs austrumu
cīņas mākslā. Piedalījāmies sporta sacensībās Priekuļu tehnikumā Ērgļos.
Radošajā darbnīcā amatnieki Iveta un
Adolfs no Rīgas mums iemācīja grebt
karotes, apfilcēt ziepītes, dažādas figūriņas, cepures un čības. Braucām
ekskursijā uz Jēkabpili - Krustpils
pili, Sēļu sētu, suņu patversmi. Uzzinājām par sēļu zemnieka dzīvi 19. gs.,
izmēģinājām roku dažādos lauku dar-

Kuplā un draudzīgā „Dzeguzītes” saime šajā rudenī.

bos – malšanā, vērpšanā, apciemojām
sunīšus un kaķus, kuri dzīvo patversmē, dāvājām savu sirds siltumu dzīvniekiem. Pārgājienā ar uzdevumiem
bērniem un jauniešiem patika iet pēc
kartes, meklēt noteiktus priekšmetus
un lietas, gatavot ēdienu uz ugunskura. Brīvlaika nedēļas noslēgumā pie
mums ieradās Aizkraukles VUGD
glābēji, pastāstīja par savu tik ļoti svarīgo un atbildīgo darbu, kā arī parādīja

aprīkojumu, ko pielieto dzēšot ugunsgrēku un glābjot cilvēkus. Visas nedēļas garumā uzņēmām ciemiņus no
Norvēģijas, Rīgas, Kokneses, Priekuļu
un Pļaviņu novadiem.
Esam daudz jauna uzzinājuši, aktīvi atpūtušies un uzlādējuši enerģiju
nākošam darba cēlienam.
Paldies visiem ,,Dzeguzītes” darbiniekiem par ieguldīto darbu, izturību un iecietību!

Smilšu graudu rota Latvijai
Dabas Vides estētikas studiju apvienība, šī gada 10.oktobrī,
Rīgā, rīkoja pirmo pieredzes apmaiņas semināru „Smilšu graudu
rota Latvijai”, uz kuru ieradās topošie un esošie speciālisti no visas Latvijas novadiem.
Aija Rimša
Dabas vides estētikas (DVE) ideja ir ieguvusi nozīmīgu plašumu un
jaunus spēkus. Šobrīd DVE metodes
Latvijā izmanto vairāki simti skolotā-

ju un speciālistu.
Semināra laikā sertifikātus/apliecības saņēma skolotāji un speciālisti, kuri ir apguvuši programmas
„Dabas vides estētikas pamati” un
pamata līmeņa apliecību „Darbs ar
siltajām smiltīm”. Arī mūsu, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas, skolotāji Daiga Andersone, Ilze Džigune, Lāsma
Gūte, Laimdota Stepēna, Sarmīte
Dombrovska, Vēsma Bērziņa, Santa
Lāce un Aija Rimša ir ieguvušas ser-

tifikātus/apliecības „Darbs ar siltajām
smiltīm” pamata līmenis. Šādu sertifikātu/apliecību ir ieguvusi arī PII
„Bitīte” audzinātāja Andra Vigupe.
Stenda referātu diskusijās bija
iespēja dalīties pieredzes apmaiņā,
iepazināmies ar 8.referātiem dažādās
Dabas vides estētikas jomās (Darbs
ar siltajām smiltīm, bērna patstāvības
veicināšanā, darbs ar dvīņiem, DVE
metožu pielietojums - pirmskolā, vidusskolā, speciālajā skolā, sociālajā
pedagoģijā, probācijas darbā, DVE

speciālista loma u.c.). Aija Rimša dalījās pieredzē ”Dabas vides estētikas
speciālista loma darbā ar Silto smilšu
iekārtu”.
Semināra laikā mēs iepazināmies
ar Diānas Timofejevas, idejas pamatlicējas un Silto smilšu iekārtas izgudrotājas, sarakstītajām grāmatām
„Darbs ar silto smilšu iekārtu” un
„Mazā visuma noslēpumi”.
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas, skolotājas Ilze
Džigune, Lāsma Gūte, Daiga Andersone, Aija Rimša, Laimdota Stepēna, Sarmīte
Dombrovska sertifikātus/apliecības „Darbs ar siltajām smiltīm” saņemšanas dienā.
Vidū Diāna Timofejeva - idejas pamatlicēja un Silto smilšu iekārtas izgudrotāja.
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XI salidojums Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
“Lai absolventu salidojums
mūs vieno garīgai saskaņai, labestībai, tikšanās priekam, gaišām atmiņām un savas izaugsmes apliecinājumam! Lai Kokneses ozolu spēku un tikai Koknesei
piemītošo auru pasmeļ un izjūt
ikviens mūsu skolas tuvāks un tālāks ciemiņš”. Ar šādiem vārdiem,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs, uz
XI absolventu salidojumu aicināja bijušos skolas audzēkņus un
pedagogus.
Dace Svētiņa,
34.izlaiduma absolvente
17.oktobrī Kokneses sporta hallē bija sapulcējies daudz absolventu,
skolotāju, tehnisko darbinieku un
citu viesu. Jau agrā pēcpusdienā skolas durvis bija atvērtas, lai ikviens,
kurš vēlējās, varētu apskatīt modernās skolas telpas un gremdēties atmiņās par šeit pavadītajiem gadiem. Pēc
pastaigas pa vidusskolas plašajiem
gaiteņiem, ciemiņi devās uz piemiņas
brīdi Atradzes kapsētā. Ar rudenīgiem ziediem un siltu sveču liesmiņu
tika atdots gods mūžībā aizgājušajiem pedagogiem un klases biedriem.
Atgriežoties skolā absolventi sāka
pulcēties skolas sporta hallē. Tur katram izlaiduma gadam bija sagatavots
savs galdiņš ar cienastu, lai omulīgā
atmosfērā katrs var parunāt ar saviem skolas laika cīņu biedriem.
XI absolventu salidojums tika

atklāts ar svinīgu skolas direktora
Māra Reinberga un domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra uzrunu. Vakara
saviesīgā daļa sākās ar izcili sagatavo-

atminoties savas skolas gaitas un bijušos audzinātājus.
Kad emocijām bagātā pasākuma
daļa bija beigusies, rūpes par salido-

juma dalībnieku izklaidi tika nodotas
Normunda Jakušonoka un grupas
rokās. Skanēja gan vecas, gan jaunas dziesmas un raitā deju solī devās
gandrīz visi absolventi un
skolotāji.
Mums ir patīkami gan

atcerēties, gan atgriezties Kokneses
vidusskolā, gan pēc viena, pieciem
vai desmit gadiem. Mums katram ir
savs stāsts par skolas laikiem, mēs
atceramies vienu vai otru skolotāju,
savus darbus un nedarbus, atgriežamies bērnībā, izjūtam nostaļģiju pēc

Vieno tikšanās prieks!

tu skolas pedagogu priekšnesumu
- pilnu jautrības un dzīvesprieka.
Deju virpulī griezās dāmas melnā,
kurām pa vidu lepni gozējās trīs
runči. Ar interesi vērojām skolas
bērnu priekšnesumus – skanēja dzidras jauktā kora balsis, deju
ritmos virpuļoja skolas tautas deju
kolektīvu dalībnieku soļi. Kā katrā
salidojumā, netika aizmirsti penSalidojuma dalībniekus sveic Kokneses novada
sionētie skolas pedagogi. Skolotāju domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un arī šīs
skolas absolvents.
godināšana bija sirsnīga un saviļņoSkolotāju Baltcer
ei
joša. Daudziem acīs sariesās asaras
absolvents Ivo Sl ziedus dāvina
oka.

34. izlaiduma absolventi
ar klases audzinātāju Māri
Reinbergu.

jaunības trakulībām. Jo biežāk
gremdējamies atmiņās, jo lielāks
ir pierādījums tam, ka jūtamies
piederīgi gan laikam un vietai,
gan savai Kokneses vidusskolai.
Milzīgs paldies par ieguldīto
darbu un enerģiju visiem skolas
pedagogiem un darbiniekiem.
Mums bija patiess prieks satikties!

Pašiem sava valstība meža ielokā
Novembris ir ne tikai Latvijas
valsts svētku mēnesis. 10. novembris – Mārtiņdiena iezīmē rudens
beigas un ziemas sākumu. Ticējums vēsta, ja Mārtiņi miglaini –
būs silta, mīksta ziema. Koknesiešiem noteikti ir vēl kāds ticējums
– kad tuvojas Mārtiņi vai Ziemassvētki, ceļš ved uz Žagatu ciema
„Jaunzemiem”! Jo kur gan citur
Koknesē tikt pie zoss gardam cepetim?
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
„Te nu ir mūsu valstība, meža ielokā dzīvojam kā pie dabas krūts!” –
tikšanās reizē oktobra nogalē teic mājas saimnieks Imants Lejiņš. Spītējot
gadiem sirmais omulīgais kungs nav
zaudējis sev piemītošo humora izjūtu un darboties prieku. „Jaunzemos”
Imants Lejiņš dzīvo kopš tālā 1979.
gada. Kā pats smej, pie mājas ticis par
sviestmaizi – rokām darba gan pieticis, jo ēka bijusi bez jumta, un par
iebraucamo ceļu uz sētu varējis tikai
sapņot. Gadu gaitā atjaunojis māju un
iekopis saimniecību. Piecdesmit gadus
nobraucis pie auto stūres. Izaudzinājis
trīs dēlus un divas meitas. Diemžēl
vienu meitu pāragri atņēmusi slimība.

Sētā rudens karalienes
„Mana dzimtā puse ir otrpus Daugavai, tur kur dižā Stendera iemīti soļi
– Sunākstē, bet liktenis mani atsauca
uz Koknesi,” sarunas sākumā par sevi
teic Imants Lejiņš.
Uz jautājumu, cik liels ir mazbērnu pulciņš, viņš mazliet samulst un
meklē lielās ģimenes kopīgo fotogrā-

fiju. 12 braši mazbērni
noteikti no vectētiņa mantojuši optimista dabu.
Jau gadus 15 Imants ar dzīvesbiedri Vijas kundzi nodarbojas ar zosu
audzēšanu. Ciemošanās brīdī lepnās
sētas karalienes par savu statusu atgādināja skaļi gāginot. Savulaik audzēti
arī tītari un pērļvistiņas, kuras uzvedušās skaļāk par zosīm.
„Ar zosīm lielu rūpju nav. Sākumā
mazos zosēnus barojam ar spēkbarību, izaugot lielas, tās pārtiku pašas
atrod pļavā un dārzā. Ja nebūtu zosis,
man būtu jāvicina izkapts, bet mums
ir bezmaksas pļāvējas - kur viņas pabijušas, paliek līdzena vieta. No rīta paberu auzas, ieleju tīru ūdeni. Pēc tam
augu dienu viņas staigā, kur pašām
patīk, ar līkumu neiet arī saimnieces
puķudobēm. Re, šo lauku biju apsējis
ar rudziem, tagad no zelmeņa nekas
nav palicis. Grūtāk mums ir sadzīvot
ar meža zvēriem. Trīs gadus nevarēju
tikt pie kartupeļu ražas. Mežacūkas
allaž apsteidza. Tagad, kopš ap lauku ir žogs un elektriskais gans, meža
viešņām tikai vilšanās. Savukārt zosis
vairāk jāuzmana nevis no vanagiem,
kā daudziem liktos, bet no kraukļiem,
kuri mēdz nolaisties zosu barā un uzbrukt,” stāsta darbīgais saimnieks.

Zosu gājienu aiztur policija
100 zosīm vajagot 7 ha zāles. Šobrīd zosu skaitu saimnieks zina nekļūdīgi – 70! Un par laimi vairs nav
atkārtojies gadījums, kā pirms vairākiem gadiem. Imants atceras: „Dievs
zina, kā tas bija iznācis, bet apmēram
30 jaunie zosēni bija patvaļīgi atstājuši sētu un drošā solī devušies pagasta
centra virzienā. Viena pazīstama sieviete ceļotājas pamanīja un zvanīja
man. Pa to laiku drosmīgās bēgles
uzvaras gājienā apturēja pašvaldības
policists Dainis Ginters.”
Vai Mārtiņus mājas iemītnieki
svin kā svētkus? „Mēs neesam pēc
naudas skrējēji. Taču ap šo laiku un
īpaši Ziemassvētkos mums jāgādā, lai

tiktu galā ar pieprasījumu,” tā saimnieks. Vijas kundze turpina: „Zosu
madāmas man saimnieks atnes jau
plikas. Pateicoties viņa uzmeistarotajai ierīcei – atspalvošanas iekārtai, šis
process notiek ļoti ātri. Šo pakalpojumu pie mums izmanto arī citi zosu
audzētāji. Imantam ir racionalizatora
talants. Pirms gadiem, lai atvieglotu
malkas sagatavošanu, viņš izgudroja
baļķu paceļamo iekārtu.” Pats izgudrotājs to izskaidro vienkārši - būdams
slinks, tā atvieglojot sev dzīvi.

„Jaunzemos” aug cepetis
Ziemassvētkiem
Lauku sētā augušie mājputni ir
veselīga maltīte. Sevišķi vērtīgi ir zosu

tauki, kurus ļoti iecienījušas māmiņas ar maziem bērniem. Vijas kundze
stāsta: „No trīsarpus kilogramu smagas
zoss iznāk puskilograms tauku. Pavisam nesen Imanta mazmeitai bija stiprs
klepus. Vakarā izdzēra glāzi silta piena,
kam pievienotas divas karotes zosu
tauku. No rīta klepus bija mitējies!”
Tādas īpašas zoss pagatavošanas
receptes saimniekiem neesot. Imants
teic, ka ātrvārāmā katlā ar garšvielām
izdodas garda maltīte, kā arī tradicionāli iemarinējot un liekot cepeškrāsnī.
Vai tagad jums zināms, ko būs likt
svētku galdā Ziemassvētku vakarā?
Jaukajiem mājas saimniekiem novēlam tikai veselību, viss pārējais jau
viņiem ir!
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Atmiņas par Jaunbebru skolu neizgaist
Atsaucoties uz septembra
Kokneses Novada Vēstīs publicētajām Artūra Zariņa atmiņām par
bērnības laiku Jaunbebros, savā
atmiņu stāstā ar mums dalās Uldis
Filipsons, atvaļinātais NBS Gaisa
spēku pulkvedis.
Uldis Filipsons
Ar Jaunbebru skolu arī man saistās agrās bērnības atmiņas.Mana tēva
mājas atrodas Recijās, apmēram kilometra attālumā no Jaunbebru skolas.
Bērnībā no savām mājām es varēju
redzēt Jaunbebru parku un caur kokiem arī skolu, pareizāk sakot, skolas
krāsmatas, jo skolu vācieši atkāpjoties
bija nodedzinājuši jau 1944.gada septembrī. Vācieši bija naski dedzinātāji
un arī mūsu māju bija plānots nodedzināt, bet to paglāba divas sirmas
cienījama vecuma kundzes, kuras
dzīvoja mūsu mājās un kategoriski
atteicās doties bēgļu gaitās kopā ar
mūsu ģimeni. Viņas prata vācu valodu un, acīmredzot, panāca kompromisa risinājumu ar dedzinātāju
komandu - māju nenodedzināja, bet
saimniecības ēku un kūti gan. Tādējādi es varēju piedzimt un bērnību
pavadīt tēva mājās, bet savu tēvu gan
es pirmoreiz ieraudzīju tikai 12 gadu
vecumā, jo mēnesi pirms manas piedzimšanas 1945.gada februārī viņu
arestēja un izsūtīja uz Sibīriju.
Pēckara dzīve bija skarba, mammai vienai nācās uzturēt ,audzināt
un skolot mūs - 5 bērnus. bet dzīvi
gaišāku darīja mammas un māsu atmiņu stāstījumi par dzīvi pirmskara

Otrajā rindā no labās pirmais - Kārlis Āboliņš un meitiņa Gaida.

Āboliņa kundze bija māsas, bet K.Āboliņa kungs
bija krustēvs manai māsai Astrīdai. Savukārt
Gaida Āboliņa iesvētību dienā.
skolotāja V.Mežgaile bija
Latvijā un mācībām Jaunbebru skolā. krustmāte otrai māsai Maijai.
Stāstīto labi papildināja fotogrāfijas
Kad man pienāca laiks uzsākt
ģimenes albumā, kur bija gan skaistā skolas gaitas, bija jādodas uz 6,5 km
skolas ēka, gan izkoptais parks, gan attālo Bebru septiņgadīgo skolu. Sapskolas skolotāji un skolēni dažādos nis par mācīšanos Jaunbebru skolā tā
pasākumos.
arī palika nepiepildīts bērnības sapMūsu ģimenei ar Jaunbebru sko- nis.
las pārzini Kārli Āboliņu bija arī rad1944.gadā, tuvojoties frontes līniecīgas saites - mana mamma un nijai ,Jaunbebru skolas pārzinis K.

Apmeklēsim tvaika pirti
Kokneses sporta centrā!
Sākoties rudens sezonai Kokneses sporta centrs iepriecina savus
apmeklētājus ar vairākām jaunām
iespējām. Viena no tām – TVAIKA
PIRTS.
Jau tālā senatnē romiešu imperatori centās izbūvēt pēc iespējas
greznākas un plašākas termas, lai
apliecinātu savu diženumu un paliktu tautas atmiņā. Par termu mūsdienu pēcteci uzskata tvaika pirti.
Par laimi, nav vairs jābūt imperatoram, lai tādu ierīkotu.
Tvaika pirti var izmantot ikviens cilvēks, neraugoties uz vecumu un veselības stāvokli. Tvaika
pirtī ir salīdzinoši zema temperatūra un paaugstināts gaisa mitrums,
kas ļauj izkarsēt ķermeni, neradot
organismam pārslodzi. Pirtī gaisa
mitrums ir tuvu 100% un temperatūra var būt no 40 līdz 55 grādiem.
Ko tvaika pirts dod veselībai:
• maigi palīdz norūdīties, ļauj
izkarsēt ķermeni bez lielas slodzes
sirdij un asinsvadiem;
• palīdz ātrāk tikt vaļā no iesnām, klepus, aizsmakuma;
• atvieglo bronhiālās astmas
slimnieku pašsajūtu;
• nomierina nervu sistēmu, uzlabo miegu;

• palīdz atbrīvot muskuļus no
spriedzes;
• atvieglo locītavu sāpes;
• attīra, mitrina un mīkstina
ādu;
• uzlabo asinsriti mazajos zemādas asinsvados.
Sporta centrs piedāvā vairākas
iespējas tvaika pirts apmeklējumam:
1. Kompleksā biļete (tvaika
pirts, džakūzi, sauna, peldbaseini)
120min – 8 EUR (pieaugušie) 5
EUR (pārējie)
2. Kompleksā ģimenes biļete (2
pieaugušie un 1 vai 2 bērni) – 16
EUR
3. Tvaika pirts, sauna, džakuzi
(60 min) – 4.50 EUR (pieaugušie),
3 EUR (pārējie)
4. Tvaika pirts, sauna, džakuzi
(30 min) – 3 EUR (pieaugušie), 2
EUR (pārējie)
5. Tvaika pirts papildus baseina
apmeklējumam – 2 EUR (visiem)
Grupā „ Pārējie „ ietilpst: bērni
līdz 18 gadu vecumam, skolnieki,
studenti, pensionāri un invalīdi,
uzrādot apliecību.
Ar visu sporta centra piedāvāto
pakalpojumu cenrādi varat iepazīties: http://koknese.lv/?s=64

Bebru pagasta pensionāri satiksies pie
Ziemassvētku eglītes!
Bebru pagasta pensionāriem gadskārtējais Ziemassvētku pasākums notiks 19. decembrī pulksten 12 Bebru
pamatskolā. Pieteikties un dalības

maksu: 0,50 eiro centi samaksāt pie
sekretāres Bebru pagasta pārvaldē līdz
11. decembrim vai pie Annas Bites, T.
26159335

Āboliņš ar ģimeni devās bēgļu gaitās
un nomira Vācijā, bet viņa kundze ar
meitu Gaidu devās pāri okeānam un
apmetās uz dzīvi Kanādā.
Kad pagājušā gadsimta 80. gadu
beigās Gaidas kundze pēc 45 gadiem
pirmoreiz ieradās Latvijā, viņa apmeklēja arī Jaunbebru parku. Šoks
par redzēto bija tik liels, ka pēc tam
viņa vairākas naktis nevarēja aizmigt. Kontrasts starp saulainās un
laimīgās bērnības atmiņām Jaunbebru skolā un realitāti - aizaugušo parku ar skolas drupām bija satriecošs.

Gaidas kundze aizgāja mūžībā šovasar Kanādā.
Pēdējo reizi Jaunebros biju
pirms pāris gadiem, kad pie mums
viesojās mana meita Vija ar vīru,
kuri dzīvo Norvēģijā. Pēc Likteņdārza apmeklējuma viņi izteica
vēlēšanos "pastaigāt pa manas bērnības dienu takām". Aizbraucām arī
uz Jaunbebriem. Simtgadīgu koku
ieskautās Jaunbebru skolas stāvēja
kā mēmas liecinieces kādreizējam
uzplaukumam un rosībai Latvijas
pirmās brīvvalsts laikā.

Raganiņu saiets Bebru pagasta bibliotēkā

No 19.oktobra - 26.oktobrim,
Visu svēto dienu gaidot, Bebru
pagasta bibliotēkā tika organizēta
raganiņu izstāde - ”Raganiņu sa-

iets”. No dažādiem materiāliem ar
izdomu un radošumu bija iespēja
darināt raganiņas. Jautrās lidones
tika veidotas no sen nokalpojošām

Sprīdītis dzīvos „Bitītē”!
Patīkamu pārsteigumu Bebru
pagasta PII „Bitīte” 3.grupas bērniem atnesa 2.novembra rīts. Bērnus sagaidīja ne tikai audzinātāja
un auklīte, bet arī Sprīdītis, kurš
gaiļa mugurā māja pretī no sienas.
Labu darbu paveikuši J.Rozentāla
mākslas skolas audzēkņi Roberta
Atraste un Artūrs Martinsonas. Jaunie mākslinieki bērnudārzā ieradās
ar saviem dažādu krāsu traukiem
un otām. Kāpēc tieši 3.grupiņa bija
izpelnījusies, ka Sprīdītis ir pie viņiem? Te savas darba dienas vada
Gustavs, kura māsa kopā ar savu

draugu gandrīz divas dienas
cītīgi darbojās, lai bērnudārza vidi padarītu dzīvespriecīgu. Mazais brālis ar lepnumu
stāsta un rāda visiem māsas
paveikto darbu. Tagad ikdienas darbos un atpūtā uz
visiem lūkosies zinātkārais
Sprīdītis un rosinās apgūt arvien jaunas gudrības, un darīt labu citiem, jo labie darbi
atmaksājas. Paldies par labo
darbu!
Dzintra Stārastiņa,
PII skolotāja

Bārbiju lellēm, kļavu lapām, tās
bija gan adītas, gan meistarotas no
citiem mājās un dabā pieejamiem
materiāliem. Vissīvākā cīņa bija
starp Kosmačevsku ģimenes veidoto Lapu raganu un Lielraganu, kuru
bija veidojuši PII „Bitīte” bērni ar
audzinātāju Nelliju Matešu. Noslēgumā pirmo vietu ar pāris konfekšu
pārsvaru vinnēja Lapu ragana, otro
vietu ieņēma Lielragana un trešo
vietu ieguva ragana – Modes dāma,
kuru bija pagatavojusi Krūmiņu ģimene. Bibliotēkas apmeklētāji piedalījās balsojumā, katru raganiņu
vērtējot ar konfektēm.
Liels paldies visiem, kuri piedalījās izstādē!
Uz tikšanos Ziemassvētku izstādē „Ziemassvētku zvaigzne”!
Daila Riekstiņa,
kultūras pasākumu
organizatore Bebru pagastā

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Nekas nav zaudēts, ja neesi padevies!
5. novembrī svinīgā ceremonijā tika godināts 21 mecenāta
Kristapa Morberga izcilības stipendiju ieguvējs, viņu vidū arī
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas absolvente Līga Sudare, kura
šobrīd studē literatūrzinātni Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātē. Līgai šī būs otrā
augstākā izglītība, jo 2012.gadā
Alberta Koledžā iegūts 1. līmeņa
bakalaura grāds sabiedriskajās
attiecībās. Arī ikdienas darbs ir
vairāk saistīts ar šo jomu, taču par
savu galveno interesi viņa tomēr
uzskata literatūru un teātri.
Līga Sudare Kokneses Novada
Vēstīm pastāstīja: „Man ir ļoti liels
prieks par šo LU fonda novērtējumu,
lai gan vairāk par prieku tomēr dominē gandarījuma sajūta. Tagad es varu
pati sevi likt par piemēru, ka nav vienas pareizās formulas, kā mums vajadzētu rīkoties, lai sasniegtu konkrētus
mērķus. Es jau sen esmu sapratusi, ka
nevajag ļauties nosacītas sabiedrības
spiedienam, bet tik un tā apkārt ik
pa brīdim nākas uzklausīt šos viedos
pareģojumus, kas ar mani būs, ja nedarīšu tā, kā ir pieņemts. Piemēram,
ja pēc 12. klases es uzreiz neiestāšos
augstskolā, tad neiestāšos nekad. Ja

LĪGA SUDARE
Studē: LU Humanitāro zinātņu
fakultātē, bakalaura studiju
programmā „Baltu filoloģija”.
Hobiji: kultūras pasākumu
apmeklēšana
Raksturo: brīvdomīga
Moto: Gan jau arī mūsu dārzā
kādreiz ziedēs rozes! – to man
vienmēr ir teikusi mamma
grūtos dzīves brīžos. Un tas
nekas, ka mums nemaz nav
dārza...
neiestāšos augstskolā, bet aizbraukšu
uz Angliju, tad Anglijā arī palikušu. Ja
tomēr atbraukšu un iestāšos koledžā,
tad ar to mana izaugsme arī beigsies.
Ja es strādāšu bārā, tad neko vairāk
par dzēriena glāzīti savā dzīvē neredzēšu u.t.t.u.t.j.p. Nu lūk, es šos un vēl
citus variantus esmu pārbaudījusi, tā-

pēc varu droši teikt – tās ir muļķības.
Katras iespējas turpinājums ir atkarīgs no tevis paša, tāpēc arī ikvienu
izvēli vajadzētu veikt, domājot par
sevi, nevis klausoties, kas citiem par
to ir sakāms. Man ir ļoti paveicies ar
mammu, kura ļāva būt man pašai un
atbalstīja ar ieteikumiem, nevis biedēja ar neizdošanos. Pat ja ar finansiālu
atbalstu es neesmu īpaši lutināta, varu
būt ļoti pateicīga, ka no saviem mīļajiem vienmēr esmu jutusi emocionālu un morālu atbalstu, kas patiesībā ir
vēl svarīgāk – visu pārējo nokārtot es
varu pati.
Neesmu sasniegusi vēl neko ļoti
lielu, lai uzskatītu, ka man ir tiesības
kaut ko ieteikt citiem, bet, ja nu tomēr
manos spēkos būtu kādu iedvesmot,
tad gribētu iedrošināt un pārliecināt,
cik vērtīgi (un normāli!) ir uzsākt studijas kādu laiku pēc vidusskolas beigšanas. 2006.gadā, kad absolvēju Kokneses vidusskolu, es nezināju, ko īsti
gribu, bet arī studēt "ķeksīša pēc" nebiju ar mieru. Tikai 25 gadu vecumā,
kad biju iemēģinājusi roku dažādos
darbos, apskatījusi pasauli un iepazinusi daudz neparastu cilvēku, es sapratu, ka mana ceļabiedre vienmēr ir
bijusi tieši literatūra. Brīvība, ko jūti,
kad studē to, kas tevi patiešām interesē un aizrauj, ir gaidīšanas vērta. Un

Iepazīsimies: Kokneses knīpas 2015!

Elizabete Kalniņa
5gadi

Alise Krūmiņa
6gadi

Pavisam tuvu ir diena, kad Kokneses pilskundze savam galmam
meklēs mazās princeses, kuras
21.novembrī plkst.12.00. piedalīsies mazo talantu atrastuves "Kokneses Knīpa 2015" Princešu ballē!

Dženija Krūmiņa
5 gadi

Megija Lazdiņa
5 gadi

Jau mēnesi notiek aktīvi sagatavošanās darbi. Knīpas mācās dziedāt, dejot, runāt. Paldies galma skolotājām
Marijai Vildei un Intai Balodei! Balles laikā notiks arī Knīpu talantu parāde un nepieradinātās modes skate.

Sofija Romanovska
5gadi

Kā tas būs, un kā mazajām princesēm
veiksies? Atnāciet līdzi just un tad jau
redzēsiet! Uz tikšanos 21. novembrī !
Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama
direktore

Dalāmies pieredzē LasSTE 2015
LatSTE 2015 – ir ikgadēja konference, kas šogad notika Ķegumā 29.
un 30. oktobrī, iepazīstinot Latvijas
skolu un ar izglītības jomu saistītu
institūciju, uzņēmumu pārstāvjus
ar nozares aktualitātēm, jaunākajiem risinājumiem, pētījumiem,
kā arī izaicinājumiem nākamajiem
gadiem. Tā ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas skolu
tehnoloģiju jomā, kur satiekas visas
izglītībā iesaistītās puses.
Mūsdienīgā izglītības iestādē
informāciju tehnoloģijas ir viens
no līdzekļiem, kas motivē skolēnus
apgūt jaunas zināšanas un prasmes.
Šogad konferencē LatSTE 2015 piedalījās, vadīja darbnīcas un ar savu
pieredzi dalījās arī Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra
pārstāvji: Elīna Ivanāne, Ints Miķelsons un Inese Svence. Darbnīcā
„Planšetdatoru un interaktīvā galda
izmantošana mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām”
koknesieši konferences dalībniekus
iepazīstināja ar planšetdatoru un

interaktīvā galda izmantošanas iespējām mācību procesā skolēniem
ar speciālām vajadzībām, dalījās
pieredzē, kā arī piedāvāja praktiski
iepazīties ar interaktīvā galda un
planšetdatoru izmantošanas iespējām.
Mūsdienu tehnoloģijas pašas
par sevi attīstību nerada. Izaugsme
ir iespējama tikai tad, ja tās izman-

tojam atbilstoši. Informāciju tehnoloģijas ļauj organizēt efektīvākas un
kvalitatīvākas mācību stundas un
nodarbības, veidot uzdevumus atbilstoši skolēnu spējām, mācīšanās
tempam, grūtības pakāpei vai izvirzītajiem uzdevumiem.
Kokneses internātpamatskolas
– attīstības centra metodiskais
dienests

tad jau arī viss pārējais sakārtojas..."
Šogad komisijai bija jāvērtē pēdējos gados lielākais pretendentu skaits
– uz stipendiju pieteicās 88 studenti,
33 no kuriem vidējā svērtā atzīme ir
augstāka par 9 ballēm.
Pirmo reizi Kristapa Morberga
stipendijas tika piešķirtas 2001.gadā.
Kopš tā laika atbalstu studijām un
izcilībai ir saņēmuši jau 625 studenti
no LU un citām Latvijas augstskolām.
Par Kristapa Morberga stipendiātiem
dažādos gados ir kļuvuši tādi mūsdienu sabiedrībā pazīstami cilvēki, ka
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Komunikācijas vadītājs Aleksis
Jarockis, LTV1 kultūras raidījumu
veidotāja Eva Ikstena-Strapcāne, Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja
vietniece Ilze Posuma, politiķis un
LU Fonda valdes loceklis Juris Pūce
un citi.
Visu laiku lielākajam Latvijas
Universitātes mecenātam Kristapam
Morbergam (1844 - 1928) bija ideāls
mērķis – palīdzēt savai tautai pacelties garīgi un ētiski. Tāpēc visu savu
mantu viņš ziedojis Latvijas Universitātei - 1928. gadā K.Morbergs novēlēja universitātei nekustāmos īpašumus
Rīgas centrā un Jūrmalā. Stipendijas
Latvijas Universitātes un citu augstskolu studentiem ik gadu tiek izmak-

sātas no ienākumiem, kas tiek gūti no
namīpašumu apsaimniekošanas un
naudas līdzekļu pārvaldīšanas.
"Ejot uz stipendiātu atlases interviju, draugs man deva padomu: "Vienkārši esi tāda, kāda tu esi!" Tas, godīgi
sakot, ir diezgan riskants pasākums,
bet, kad saņem novērtējumu tieši par
to, arī gandarījums ir daudz patiesāks.
Esmu ļoti pateicīga Latvijas Universitātes fonda valdei par izrādīto atzinību, uzticēšanos un atbalstu – Kristapa
Morberga stipendija ir vērtīga motivācija, kas mani iedvesmo turpināt
izvēlēto ceļu literatūrzinātnē.
Mans mērķis ir spert kaut nelielus soļus Latvijas publicistikā un
sabiedriskajā komunikācijā, lai tuvotos lasītājam – ar padziļinātu, tomēr
saistošu materiālu, lai ieinteresētu,
nevis garlaikotu, lai ļautu saskatīt tās
atbildes, ko literatūra spēj sniegt, tādējādi vairojot kritisko domāšanu un
veselīgu spriestspēju, kas mūsdienu
pārblīvētās informācijas vidē ir tik
ļoti būtiska.
Ar savu piemēru es vēlētos iedrošināt tos, kuriem varbūt nav sanācis
uzreiz pēc vidusskolas uzsākt studijas
tādā specialitātē, kā būtu gribējies.
Vecuma griesti studiju uzsākšanai
nav noteikti, tāpēc nekas nav zaudēts,
ja vien pats neesi padevies!"

Pasaku un dzejas
rīts „Bitītē”
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 3.novembrī
ciemojās koknesietes Maija Stepēna,
Olga Kļaviņa un Ilga Sīle.
Maija Stepēna ir dzejniece un
arī pasaku grāmatu autore. Tikšanās
reizē viņa mums uzdāvināja savu
grāmatu "Viltus pasaku māmiņa"
un stāstīja pasakas no šīs grāmatas.
Olga Kļaviņa iepazīstināja ar dzejoļiem, kuri bija veltīti tieši mazajām
„bitītēm”. Ilga Sīle runāja savus sacerētos dzejoļus par ģimeni. Lai bērni
labāk izprastu dzeju, rādīja arī bil-

des. Neizpalika roku un kāju izvingrināšana.
Viešņas iepriecinājām ar dziesmu "Dūci, dūci bitenīte" un uzdāvinājām pašu sarūpēto ābolu ievārījumu, kuru vārījām "Labo darbu nedēļā". Katrs bērns ir pielicis savu roku,
lai taptu šis veselīgais ievārījums
– lasot ābolus, tos sagriežot šķēlītēs,
kā arī glīti noformējot burciņas.
Nākošajā gadā atkal tiksimies, un
varbūt katrai autorei taps dzejolis par
bitēm un bišu spietu! Lai top dzeja!
PII "Bitīte" informācija

13

NR. 69 (356) 2015. GADA 13. NOVEMBRIS

Iedvesmojos no saviem pacientiem
Pirms divdesmit pieciem gadiem Koknesē „Aptiekas mājā”,
kur darbojās ambulance, darbu
uzsāka ārste Anda Elste. Tikpat
ilgi ar viņu kopā par koknesiešu
veselību rūpējas ārsta palīgs Inta
Osīte. Mainījusies ir tikai prakses
vieta – Kokneses novada domes
ēkas 1. stāvā pacienti tiek laipni
sagaidīti saulainās un mūsdienīgi iekārtotās telpās. Šobrīd praksē reģistrēti gandrīz divi tūkstoši
pacientu. Un piekto gadu strādā
otrs ārsta palīgs Tatjana Zeiča.
„Ģimenes ārsts ir ļoti radoša
profesija,” – sarunā atklāja Anda
Elste.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Kādu atceraties savu darba
gaitu sākumu?
Anda Elste: Sākotnēji biju pediatre, kad sākās ģimenes ārstu institūcija, kļuvu par ģimenes ārsti,
bet pediatrija man joprojām ir tuva.
Bērni ir mani mīļākie pacienti! Tie
mazie ķipari no maniem pirmajiem
darba gadiem ir izauguši un tagad
visjaunākie pacienti ir viņu bērni!
Jo ilgāk strādāju, jo vairāk apzinos, cik ģimenes ārstiem jābūt radošiem un nemitīgi jāpapildina zināšanas. Ik pēc pieciem gadiem ģimenes
ārstam jākārto resertifikācija.
Kā jūsu pacienti attiecas pret
bezmaksas profilaktisko apskati
reizi gadā?
Ir gados jaunāki pacienti, kuri
ilgstoši neapmeklē ģimenes ārstu.
Gadījumos, kad arī noteikta kāda
diagnoze, piemēram, paaugstināts
asinsspiediens, ir ļoti grūti viņus
motivēt ārstēties. Profilaktiskās apskates mērķis ir laicīgi konstatēt
kādu saslimšanu un to laicīgi novērst. Vislielākais prieks ir brīžos,
kad pacients ienākot pa durvīm teic:
„Man nekas nesāp!”
Starp maniem pacientiem ir
kundzes cienījamos gados, kuras
pēc mūsu norunas zāles lieto noteiktos laikos. Esmu pārliecinājusies,
ka medikamentu lietošana vienā un
tajā pašā laikā dod pārsteidzoši labus
rezultātus. Zāļu devu ar laiku izdodas samazināt. Paciente, ap gadiem
80, stāsta: „Ievēroju jūsu ieteikumus
un katru rītu vingroju. Šoruden uzkāpu ābelē un nolasīju visus ābolus.
Pēc izstaipīšanās sprands vairs nesāp!” Vai arī vīrietis, kuram ir smaga

pārāk daudz laika tiek pavadīts pie
datora. Vecākiem iesaku bērnus aizvest uz dabas vides estētikas studiju
Bebros, kur ir iespēja uzlabot veselību ar smilšu terapiju.

Ģimenes ārste Anda Elste.

saslimšana un kurš ārstējas kardioloģijas centrā, atklāj, ka ik rītu dodas nūjot un meditē pie ozola. Man
ir brīnišķīgi pacienti, sarunas ar viņiem tā iedvesmo!
Šajā laikā kādas saslimšanas
ir visbiežākās? Vai noteikti nepieciešama vakcinēšanās?
Bērniem vairāk ir akūtas saslimšanas, vecāka gadagājuma cilvēkiem
– hroniskas.
Attiecībā uz vakcinēšanos, arī
par vakcīnu Pneimo 23, es pacientam saku - ja jums liekas, ka vakcīna
palīdzēs, tad veicam vakcinēšanos,
bet ja ir noliedzoša attieksme, neuzspiežu. Savukārt bērni jāvakcinē
noteikti. Šogad ļoti izplatīts ir garais
klepus.
Kādi būtu jūsu ieteikumi vecākiem?
Svarīgs ir veselīgs uzturs, par
maz uzturā tiek lietoti dārzeņi, bērni
nav pieraduši ēst salātus. Jau no bērnudārza vecuma bērniem ir izteikti
pareizas stājas traucējumi. Ļoti labi,
ka Kokneses bērnudārzā „Gundega” māca ārstniecisko vingrošanu.
Sarunās ar medmāsiņu, kura vada
šīs nodarbības, esam nonākušas pie
atziņas, ka mūsu dzīvē ir par daudz
stresa - bērni to izjūt no mazotnes,
staigā ar savilktām muguriņām. Stājas traucējumus rada arī mazkustība,

Kur smelties spēku un stiprināt veselību?
Jāiet ārā svaigā gaisā neatkarīgi
no gadalaika, jābauda daba. Man
vienmēr bija licies, ka rudenī iezogas
drūmums, šogad pirmo reizi apjaušu, cik ļoti man patīk rudens, noskaņas ir pavisam savādākas.
Ar apbrīnu un prieku vēroju,
kā arvien vairāk vecākās paaudzes
kundzes ik dienu dodas pastaigās
vai nūjo. Līst lietus, bet viņas iet. Atnākot uz pieņemšanu stāsta, ka bez
kustēšanās vairs nevar iztikt, ja dienu nākas izlaist, jūtas slikti. Mums
katram jāatrod veids, kā vairot pozitīvas emocijas. Man ir paciente, kura
savos dižajos vairāk kā 80 gados ir
pabijusi Meksikā, Portugālē un cituviet. Cik starojoša un laimīga viņa
dalās savos iespaidos!
Vai jums ir kāds veselīgs vaļasprieks?
Man nepatīk iesaistīties plašās
masu aktivitātēs. Kopā ar draudzeni
dodamies izbraucienos ar velosipēdiem. Mums ir klusa cerība reiz paņemt mugursomas un uz pāris dienām doties paceļot pa Latviju
Daudz lasu žurnālus par medicīnu un garīga satura literatūru. Un
atkal jāteic: mani pacienti ir mani
domubiedri, jo mēdzam runāt par
lietām, kas neskar medicīnu, bet
pierāda, cik daudz mēs varam sev
palīdzēt nelietojot medicīniskus
preparātus. Ir pacienti, ar kuriem es
ļoti gaidu tikšanos, jo gribas pajautāt
kas jauns ir izlasīts, kur ir pabūts. Es
ļoti iedvesmojos no cilvēkiem, kas
uz dzīvi raugās pozitīvi un pilnveido
sevi ar jaunām zināšanām. Manuprāt, Koknese ir vieta, kur smelt šīs
pozitīvās emocijas. Ar prieku sekoju līdzi Ingunas Žogotas radošajām
izpausmēm, foto kluba „Kokneses
kadrs” dalībnieku aizrautībai, atklājot cik fantastiskā vietā mēs dzīvojam.
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AKTUĀLIE SPORTA PASĀKUMI
Datums
14.novembris
14.novembris
21.novembris
21.novembris
22.novembris
28.novembris
4.decembris

10.decembris

12.decembris
19.decembris
19.decembris

Sacensību nosaukums

Sporta
veids

Norises
vieta

Peldēšanas sacensības
KSC
veterāniem “Kokneses Peldēšana
peldbaseins
rudens”
Latvijas skolotāju
KSC sporta
Volejbols
volejbola turnīrs
halle
Kokneses kauss telpu
KSC sporta
Futbols
futbolā 2015
halle
LČ florbolā, 2.līga,
KSC sporta
Koknese - Rēzeknes
Florbols
halle
BJSS
Ielu sacensības 2016.
KSC sporta
Florbols
Florbols
halle
LČ florbolā, 2.līga,
KSC sporta
Florbols
Kokneses - Pēdu nav
halle
Latvijas skolu kauss
KSC sporta
volejbolā pamatskolu
Volejbols
halle
grupā
ANSS skolu sacensības
basketbolā pamatskolu
Kokneses
Basketbols
grupā (2000.gads un
sporta halle
jaunāki)
KSC sporta
“Ielu sacensības 2016”
Volejbols
halle
volejbola turnīrs
“Ielu sacensības 2016”
KSC sporta
Basketbols
bsketbola turnīrs
halle
Kokneses novada
KSC sporta
sportistu balle un
halle
labāko godīnāšana

Norises
laiks
10:00
10:00
10:00
18:00
10:00
18:00
10:00

10:00

10:00
10:00
19:30

Decembrī notiks arī Ielu sacensību 2016 turnīri basketbolā un volejbolā, kā arī LČ florbolā 2.līgas spēles un sacensības galda tenisā, bet
sacensību datumi tiks precizēti. Pasākumu planā iespējamas izmaiņas. Lūdzu sekojiet līdz informācijai!

Kokneses kultūras namā filmu varēs
noskatīties 10.decembrī, plkst.19:00

Kāds būtu vēlējums mūsu
avīzes lasītājiem?
Katrai dienai atrast atslēgu priekam! Bet Kokneses Novada Vēstīm
novēlu arī turpmāk daudz pozitīvu
stāstu!

Runcis Leopolds novēl būt redzamiem!
Mārtiņdienas pēcpusdienā
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” mazie
iemītnieki priecīgi apsveicinājās
ar Runci Leopoldu, kurš par savu
drošību domājot, tērpies atstarojošajā vestē, ar velosipēdu lepni iebrauca „dārziņa” pagalmā.
Sarmīte Rode
Ciemiņš nebija ieradies tukšām rokām, bet ar mērķi bērniem un pieaugušajiem dāvināt atstarojošās vestes, jo šajā
tumšajā laikā visiem jābūt redzamiem!
Izrādās, ka Runcis Leopolds ir radinieks
jau labi zināmajiem bērnu draugiem
Runcim Rūdim un Bebram Bruno.
PII „Bitīte” aktīvi darbojas vecāku
un darbinieku padome, kuru vada Dai-

ga Andersone. „Veiksmīgi sadarbojoties ar
Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses novada
nodaļas Bebru pagasta
brīvprātīgo Lību Zukuli, Zemgales reģiona
pārvaldes Aizkraukles
iecirkņa nepilngadīgo
lietu inspektori Egiju
Kārkliņu, kā arī palīdzot z/s „Tīrumnieki”
īpašniekam Kasparam
Karlsonam un SIA „Rieksti JR” īpašniekam Jurim Riekstiņam radās iespēja
sagādāt atstarojošās vestes PII „Bitīte”
kolektīvam,” par paveikto stāsta Daiga Andersone, idejas iniciatore, kura
pasākuma dienā lieliski iejutās Runča

Leopolda tēlā.
Mazie ķipari ar sajūsmu laikoja
vestes un apsolīja no tām nešķirties
tumšajā laikā. Atbalstot savus labvēļus

Daiga ar domubiedriem un iesaistos
„dārziņa” bērnus piedalījās nesen izsludinātajā Ceļu satiksmes drošības
direkcijas (CSDD) konkursā "Izglāb

neredzamo gājēju". Gandarīta par paveikto, Daiga Andersone teic: „Kopā
mēs varam paveikt daudz laba saviem
bērniem!”
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Tradicionālās sacensības volejbolā
„Irši 4:4 SEB”
7. novembrī Iršu sporta hallē
norisinājās tradicionālās sacensības volejbolā „IRŠI 4:4 SEB.” Ne
pārāk kupls dalībnieku skaits,
toties ļoti augstvērtīgs volejbols.
Dzintars Greļs
Sporta darba organizators

turnīra labāko spēlētāju tika atzīts
Raitis Zukuls.
Organizatoru vārdā paldies tradicionāliem šī turnīra lieldraugiem – SEB
bankai! Medaļas, kausi un balvas priecēja sacensību labākos volejbolistus!

Andra Svilāna un Ņikitas Romanova
gleznu izstāde bibliotēkā

Šīs sacensības aizvadītas, un
Iršu halle jau gatavojas lielajam
gada notikumam – savai 6. gadadienai. 12. decembrī – volejbola sacensības vīriešu un sieviešu komandām
„Hallei Irši - 6”.

Pēc grupu turnīra labākie izrādījās Iršu volejbolisti, bet izslēgšanas spēlēs savas iespējas labāk
izmantoja un mazāk kļūdījās pieredzējušie Nacionālās līgas spēlētāji
– Eriks Baiks, Vadims Ustjancevs,
Staņislavs Hatiņecs, kā arī Pjotrs
Kuhlejs (viesis no Baltkrievijas)
– viņiem kopvērtējumā 1. vieta.
Otrajā vietā komanda „MODRIS”
(Modris Vilcāns, Roberts Krauklis, Audris Arzovs, Jānis Purviņš),
trešie – „ VIADUKTS ” (Aigars
Ločmelis, Andrejs Ivanovs, Aivars
Bambulis, Aigars Rumjancevs). Par

6.novembrī Kokneses pagasta
bibliotēkā tika atklāta Alda Dobenberga audzēkņu Andra Svilāna
un Ņikitas Romanova gleznu izstāde. Jaunie mākslinieki ir 13 gadus
jauni - katram savs raksturs, rokraksts, sapņi un ieceres, bet droši
viņi var teikt, ka iegūtais Mākslas
studijā ir liels ieguldījums viņu nā-

Kultūras pasākumu plāns
11.novembris
plkst.17:00
11.novembris
plkst.16:00
plkst.17:30
11.novembris
plkst. 17:00
13.novembris
plkst.19:00
13. novembris
plkst.20:00
13.novembris
plkst.22:00
16.novembris
plkst.18:00
17.novembris
plkst.17:00
21.novembris
plkst.12:00
27.novembris
plkst. 17:00
27.novembris
plkst 19:00
3. decembris
plkst.18:00

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Kokneses ev.lut.baznīcā
Kokneses ev.lut.
un lāpu gājiens uz Kokneses pilsdrupām
baznīca, Kokneses
(pulcēšanās gājienam pie ev.lut.baznīcas)
pilsdrupas
Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Dokumentālās filmas
“Bermontiāde” noskatīšanās.
Iršu klubs
Pulcēšanās pie skolas ēdnīcas, lai dotos aizdedzināt katrs savu
līdzpaņemto svecīti un pieminēt Latvijas brīvības cīnītājus.
Lāčplēša dienai veltīts “Gaismas ceļš”.
No Bebru pagasta
Līdzi ņemot lāpas un svecītes, došanās lāpu gājienā uz brīvības stadiona uz Zutēnu
cīnītāju piemiņas vietu - Zutēnu kapiem.
kapiem
Kokneses kultūras
Dokumentālā filma “Mans tēvs baņķieris”, Ieeja 1 EUR
nams
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts.
Piedalās Pērses sākumskolas skolēni, vidējās deju paaudzes deju
Iršu klubs
kolektīvs “Irši”, sieviešu koris “Anima”
BALLE. Muzicē grupa “Dadzis” no Mētrienas. Ieeja brīva

Vecbebru ProfesionāLatvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai svinīgs svētku lās un vispārizglītojošās internātvidusskokoncerts “Tev mūžam dzīvot, Latvija”
las zāle

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts
svinīgs pasākums un koncerts ar Normunda Ķieta un Initas
Āboliņas piedalīšanos.
Mazo talantu atrastuves “KOKNESES KNĪPA-2015”
noslēguma pasākums.
Ziemassvētku rūķu skola “NĀC PIE RŪĶIEM SKOLOTIES”,
ieejas maksa 1 EUR
Māra Mārtinsona jaunā spēlfilma ROMEO UN DŽULJETA,
vecuma ierobežojums: 12+, ieejas maksa 2 EUR
Kokneses lielās egles iedegšanas pasākums

Atpūtas vakars kopā ar grupu “Galaktika”. Ieejas maksa 4 EUR,
pasākuma dienā dārgāk. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu
rezervēšana kultūras namā.
10.decembris
Sandija Semjonova dokumentālā filma
plkst. 19:00
“Prāta Vētra: Starp Krastiem”
12.decemnbris Kokneses novada amatierkolektīvu labdarības koncerts “Eņģeļi
plkst. 17:00
pār Latviju” un pašdarbnieku balle kopā ar grupu “Sikspārnis”
10. un 18.
ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCA, organizē biedrība “Baltaine”,
decembris
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26575499 (Inguna).
plkst.17:00
Ziemassvētku balle “Sniegpārslu virpulī” kopā ar grupu “Galaktika”.
19.decembris
Biļetes iegādāties un galdiņus rezervēt līdz 16.decembrim. Ieejas
plkst. 21:00
maksa 5 EUR. Informāciju par pasākumu pie kultūras pasākumu
organizatores I.Riekstiņas, T. 28377943, 65163673
20.decembris
Ziemassvētku eglīte bērniem kopā ar Aizkraukles bērnu
plkst.13:00
popgrupu “Meduslāsītes”
Koncerts “ZIEMASSVĒTKI.
Oranžs, sarkans un sudrabaini zils”.
22.decembris
Piedalās: dziedātāja Evita Zālīte, ģitāriste Ilze Grunte, obojiste
plkst. 19:00
Ieva Nīmane. Biļešu iepriekšpārdošana: 4 EUR, pensionāriem,
skolniekiem 3 EUR.
2016.gada
JAUNGADA BALLE kopā ar grupu “Daugavieši” no Jēkabpils.
1.janvāris
Ieeja: 4 EUR, pasākuma dienā dārgāk. Galdiņu rezervēšana un
plkst.1:00
biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.
4.decembris
plkst.21:00

Iršu klubs

Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams
Zaļā tirgus
laukums
Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams
Radošā māja,
Melioratoru iela
1A, Koknese
Iršu klubs
Kokneses kultūras
nams
Kokneses kultūras
nams

Kokneses kultūras
nams

kotnē! Izstādē ir 13 darbi, tie būs
apskatāmi 2 mēnešus. Visi laipni
gaidīti! Liels paldies Andrim par
dāvanu bibliotēkai-viņa "Ziemeļblāzma" jau iepriecina apmeklētājus.
Ingrīda Grūbe,
Kokneses pagasta bibliotēkas
bibliotekāre

ZIŅAS NO KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS:
Septembrī reģistrēta 1 laulība.

2. decembrī pulksten 10
Valsts asinsdonoru centrs
rīko donoru dienu
Vecbebru Profesionālajā
un vispārizglītojošajā
internātvidusskolā!
PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS

Kas var palikt pēc mīlestības?
Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē: Mīlestība – tā lai dzīvo vēl pēc
manis!
/J.Sarkanābols/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā septembrī reģistrēti 6
mirušie.
Mūžībā pavadīti:
LĪVIJA BLESE (1925.)
SKAIDRĪTE GULBE (1927.)
ALĪDA ZEILĀNE (1926.)
FJODORS CVETKOVS (1923.)
PĒTERIS DRIVINIEKS (1960.)
JANĪNA BALTRUKA (1931.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

Katram pa lāsei sūrās
pīlādžu sulas,
Katram vairāk vai mazāk
lepnās ozolu spīts,
Tādēļ pa dienām, - baltām,
melnām un rudām,
Zaļi dzeltenas zīles,
ne jau tukšziedi krīt.
/Sk. Kaldupe/
Mūsu laba vēlējumi Ilgai Sīlei
dižajos Dzīves svētkos!
Senioru klubiņš
„Pīlādzītis”
Viss paliek, viss,
Kas sarūpēts reiz rūpēs.
Lai svētīts tas,
Kam krājums neizkūpēs.
Lai svētīts tas, par ko tūkstoš
tumsās gāji,
par ko ar visu mūžu liecināji.
/B.Martuževa/
Sirsnīgi sveicam
Jāni Liepiņu Koknesē
sagaidot dižo 90 gadu jubileju!
Kokneses novada represēto
nodaļas biedri

LĪDZJŪTĪBAS
Smeldz rudens...
Kailo zaru laiks ir klāt.
Stings dvēsele līdz pirmam
sniegam klusi.
Bet pati Daba, vadot Tevi ceļā, māt,
Ir villaini no tīra zelta uzaudusi.
(A.Liepiņa)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Alīdu Zeilāni kapu kalniņa
pavadot.
Bebru pagasta pensionāru
padome „Mārtiņroze"
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
/O.Vācietis/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Moniku Bergu mūžībā pavadot.
Iršu senioru klubiņš
„Vālodzīte”

Es gribu dzīvot savā zemē,
Kur sarkans stārķa knābis klab.
Un augstu pacelts mātes rokās
Ik cilvēkbērns aug skaists un
labs.
/J.More/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
SEPTEMBRĪ REĢISTRĒTI 3
JAUNDZIMUŠIE:
Elvis, Ralfs un Laura.
Sveicam jaundzimušo
bērniņu vecākus
un vecvecākus!
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ĀRIJA ĀRE
***
Rudens man iemeta plaukstās
Saulainu kļavas lapu.
Tā būs manas dvēseles ielāps,
Tā būs rudens atslēga.
Ar to es atslēgšu durvis
Tai dienai, kad mana dvēsele
Vai mans mūžs par spožu zvaigzni kļūs, Gaismas un siltuma alks.
Vai tas tikai klusa laime kādam būs,
Vai tikšu celta izredzēto kārtā,
***
Vai dedzināta kā ragana uz sārta?
Pin rudens vēji vainagu
No lapām sudrabotām,
Nu redzu, nebij` pūlēšanās velta Tas mirgo visiem pāri mums
Daudz manī sudraba un ne mazāk zelta! Un dienām aizgājušām.
Nekā man netrūkst, kas piederas pie
Šo vainagu, kurš sudrabo,
dzīves Liec Likteņdārzā, ruden.
Nedz asaru, nedz arī kuplas dzīres.
Tas mirgos tumšos vakaros
Un likteņus sauks mājās.
***
Zvaigžņu stari vainagā
Tik sen tas ir bijis, bet vēl joprojām
Sveču gaismu lies,
Zem gadu kārtām kāda ogle gruzd...
Un šai gaismā sudrabotā
Gadi satiksies.
Maldoties laikā, atskrien mulsuši vēji,
Un gadi pa vienam sāk zust uz zust.
***
Mūžs, kurš uzzied neaizmirstulēs
Atkal tur esmu ar dvēseli kailu,
Nekad nebeigsies.
Degot kā ugunīs sauss egļu zars.
Tas cauri sapņiem un ziediem
- Tik sen, tik sen – dzied rudens zvani,
Bet es esmu tur, kur pavasars.
Vienmēr atgriezīsies.
Vārdi, kurus glabā neaizmirstules
Mani nebiedē rudensgaras ēnas
Nekad negaisīs.
Ne asaras, ko man logā kāds met,
Tie ziedlapās mirdzēs un plīvos,
Ja tu smaidot ņem mani pie rokas
Atmiņas atnesīs.
Un cauri ziemai uz vasaru ved!
Pārziemojiet, lūdzu pārziemojiet,
Neaizmirstules.
***
Kā balti gulbji...
Vai teikts nav skaisti,
ANITA LIEPIŅA
Tavu acu skatiena dziļums
Ja baltam gulbim pielīdzina!
- Kur nu tu līdz tam!
PAT BEZ PIESKĀRIENA
Tavu acu skatiena dziļums
Tu vairāk pelēka pīlīte esi!
- Bet tas nekas –
Notrausa smalkos zirnekļa tīmekli,
Toties balta gulbja sirdi
Manu sirdi kas vija,
Krūtīs nesu!
Atbrīvojot trīsošos spārnus Spārei,
kas tur klusumā kļāvušies bija bija.
***
Nezin kādēļ
Kādā maiguma pilnā dienā
Ne tikai saule,
Pat bez pieskāriena neviena
Pat ēna ēnā gavilē?
Spāre pārlidos tavam plecam.
Nezin kādēļ
Sirdī nekas vairs nebūs pa vecam…
Tik mīļisārti
Mākoņi dzimst pamalē?
VIEN AR NOJAUSMU
Nezin kādēļ
Pietuvoties vien ar nojausmu,Šorīt spārnos
Kā būtu, ja saskartos elpa,
Kā pieneņpūka paceļos...
Kā miegainiem soļiem rītausmā
Ar rimtumu piepildās telpa.
Vējš, garām skrejot,
Sajauc matus,
Sapņot sirds slēptākā stūrītī,
- Es pazīstu tos laimīgos...
Kā būtu, ja vēlreiz spētu
MAIJA STEPĒNA
***
Veltījums Ilgai Sīlei lielajā jubilejā
Manu mūžu likteņdzirnas nesamaļ,
Kāds tur augšā manu mūžu kaļ un kaļ...
Uzpūš liesmas, pakarsē un atkal kaļ Gadi iet uz priekšu un nenāk atpakaļ.

Izlaist no dvēseles būrīšiem
Drosmi uzticēties tur iespundēto.
Tik mirkli gara acīm kavēties,Kā pretī pavērtām plaukstām
Atsauktos abas manējās,
Jaušot dvēselē sauli austam.

OLGA KĻAVIŅA
Domas dejas ritmā
Ak, rudeni, tu jauko, skaisto,
mazliet tu sarosīties liec!
Pētu salūtu no lapām laisto,
ko vēja šūpas augšup triec.
Bet tepat lejā tango dejā
no koku lapām buras ceļu.
Šo kuģi laižu peldēt jūrā
un sasildos pie ugunskura.
Ir patīkami tango soļi,
kas lapu zeltā šodien slīd,
un tieši šajās lapu krāsās
var mīlestību izlasīt!
Mēs mīlam
Šo zemi mīlam mēs,
vēl vairāk mīlam mēs,
kad vēji nevēlami
iepūš mūsu ābelēs.
Tad liepas sarosās
un ozoli ceļ zarus,
kļūst bērzi baltāki,
mēs paši staltāki.
Tad esam spējīgi
mēs rokās sadoties,
kā satur apiņi,
tā apkārt apjosties.
Mēs mīlam zemi šo,
ko sauc par Latviju,
un citas tuvākas
mums nebūs it nekur!

JURIS SILIŅŠ
Malduguns
Kad salnu skartās lapas vējš
Met rudens vaigā,
Kā grēks tu manā dvēselē
No jauna staigā.
Un daiļām kājām mīdi to,
Tās rotu skaisto
Ko atvasara vēlreiz nes
Caur dzīvi jauko.
Es reizēm smilkstu tā kā suns
Pie ķēdes vējā,
Lai nebūtu vairs jāredz tas
Man tavā sejā, Kā tavas acis citam mirdz
Kā zvaigžņu stari
Un citu mīlēt aicina
To pavasari…
Sūrst samīdītā dvēsele
Sārtā rudens lapā
Ko vējš ar mīlu kopā nes
Projām trūdu kapā.
Skan prelūdija ziemai jau
Kailo koku zaros
Un arī manai dvēselei
Mākoņ` aisbergos.
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AURA aicina novembrī - decembrī
NOVEMBRIS:
Trešdienās – 4., 11., 18., 25. novembrī - manuālā terapeita, dziednieka
Igora Civako pieņemšana –masāžas, konsultācijas, atveseļošanās
programmu sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
01.11.pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki
meistars Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās
konsultācijas. Iepriekš pietekties pa t: 26178750 05.11. Vēdiskā astrologa
Jāņa Riežnieka individuālās konsultācijas. Lūdzam iepriekš pieteikties pa
t.: 22319558
07.11. pl.9.00 Dziedniecības akadēmijas AKVILONA II kursa nodarbība.
09.11. Pieņems plaši pazīstamais dziednieks Oskars Peipiņš. Iepriekš
pieteikties pa t.:22319558 14.11. Pieņems Ērgļu dziedniece Biruta
Fedotova. Palīdz atbrīvoties no atkarībām (alkohols, smēķēšana,
azartspēles).Dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā arī ar
bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz sakārtot ģimenes
attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
15.11. pl.10.00 Ingas Alunānes lekcija „Latvju zīmes un simboli
dziedniecībā“. Sīkāka informācija pa t.:22319558
17.11. Dmitrija Guļajeva pieņemšana (Dziedināšana ar mantru
vibrācijām). Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 22319558
19.11.no 11.00 pieņems dziednieks Mairis Virsis. Iepriekšēja ieteikšanās pa
t.: 22319558 21.11. pl.9.00 Dziedniecības akadēmijas AKVILONA II kursa
nodarbība.
22.11.pl.10-14.00 Gaismasdarbinieku Māras Brantes un Jāņa Ieviņa
nodarbība „Visuma likumi ikdienā, to ievērošana laimīgas dzīves
veidošanai “.Sīkāka informācija pa t.: 22319558
DECEMBRIS:
Trešdienās – 2., 9., 16., 23.,30.decembrī - manuālā terapeita, dziednieka
Igora Civako pieņemšana – masāžas, konsultācijas, atveseļošanās
programmu sastādīšana. Pieteikties pa t.:26386251 (Daina).
5.12.pl.10.00 Gaismasdarbinieku Māras Brantes un Jāņa Ieviņa nodarbība
„Naudas kanāla atvēršana. Pārpilnības piesaistīšana“. Sīkāka informācija
pa t.: 22319558
6.12. pl.9.00 Dziedniecības akadēmijas AKVILONA II kursa nodarbība.
12.12.pl.9.00 Dziedniecības akadēmijas AKVILONA II kursa nodarbība.
13.12.pl.10.30. Lielais Meditāciju aplis. 2 meditācijas. Vada Reiki
meistars Oļegs Demidovs. Pēc meditāciju apļa – dziednieka individuālās
konsultācijas. Iepriekš pietekties pa t: 26178750 19.12. Pieņems Ērgļu
dziedniece Biruta Fedotova. Palīdz atbrīvoties no atkarībām (alkohols,
smēķēšana, azartspēles).Dziedina kaulu, locītavu, nervu slimības, strādā
arī ar bērniem, noņem rozi , nobrīnējumu, skaudību.Palīdz sakārtot
ģimenes attiecības, biznesu. (Iepriekš pieteikties, t. 26499913)
Informāciju par mūsu pasākumiem nākošā mēneša sākumā varēs
atrast: Laikrakstā E-CETURTDIENA, Kokneses novada mājaslapā:
www.koknese.lv sadaļā: Sabiedrība , un arī mūsu centra mājaslapā:
http://centrsaura.wix.com/aura (Tur atrodama plašāka informācija par
speciālistiem, kuri pieņem mūsu centrā „AURA“).
Varam sazināties ar jūsu izvēlētiem dziedniekiem par pieņemšanu
Koknesē, „AURĀ“. Par ierosinājumiem variet zvanīt: t.: 22319558 (Zita),
26386251(Daina), 29193931(Iveta).
Laipni gaidām mūsu centrā!
18. decembrī pulksten 14
Kokneses kultūras namā
gadskārtējais svētku pasākums
Kokneses pagasta pensionāriem.

Iededz svecītes piemiņai un
nākamībai
11. novembra pēcpusdienā Bebru pagasta iedzīvotāji pulcējās pagasta
stadionā, iededzot svecītes pie Latvijas
valsts kontūras. Svētku brīdī bija ieradušies daudzi pagasta iedzīvotāji, Bebru pamatskolas un Vecbebru Profesio-

lai iedegtu svecītes pie Pirmā pasaules karā kritušo upuru pieminekļa.
Paldies par radīto svētku noskaņu izglītības iestāžu kolektīviem un
vēstures skolotājai Ievai Puniņai.
Paldies par palīdzību pasākuma saga-

nālās un internātvidusskolas skolēni un
audzēkņi. Klātesošos uzrunāja Bebru
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza un vēstures skolotāja Ieva Puniņa.
Turpinājumā pasākuma dalībnieki
devās lāpu gājienā uz Zutēnu kapiem,

tavošanā pagasta komunālās nodaļas
vadītājam Jurim Bāram un nodaļas
darbiniekiem!
Daila Riekstiņa,
pasākumu organizatore Bebru
pagastā

Nu dzīvošu bez dvēseles
Kā monstrs, robots,
Kaut kādā cellē iesprostots
Notiesāts abats.
Varbūt, ka kādā vakarā,
Vislabāk naktī
Tai virzienā vēl kavēšos,
Kur sapņi rakti.
Kad naksnīgajās debesīs
Vērās mana sirds.
Starp zvaigznēm ieraudzīja tā
Kā maldugunis mirdz.
Nu tagad beidzot saprotu,
Ka zvaigžņu stari
Ne tikai ilūzijā mirdz,
Bet viltībā arī!...
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Pastaiga pa gadu takām
Koknesietei Ilgai Sīlei noteikti piestāvētu rudens lapu
krāsainums, jo tāda ir viņas būtība – spilgta un dzirkstoša. Viņai
piemīt apbrīnojama māka dot
citiem garīgu spēku. Pēc 24 gadiem Koknesē atradusi māju sajūtu. Lepna par savu dzimtu un
savu Latviju. 16. novembrī viņa
sagaidīs 80. dzimšanas dienu.
Saruna ar jubilāri bija kā skaista
pastaiga pa gadu takām.
Sarnīte Rode
Jums laimējies piedzimt Latvijas
svētku mēnesī.
Es vienmēr esmu priecājusies,
ka mana dzimšanas diena ir tik tuvu
Latvijas valsts svētkiem. Pateicos liktenim, ka esmu nogājusi tādu dzīves
ceļu. Vecāki tik tālu netika, māsas
gan, bet nu jau viņas aizsaulē.
Kur sācies jūsu dzīves gājums?
Esmu rīdziniece, Pārdaugavas
meitene. Izaugusi krustmātei piederošā mājā ar lielu dārzu, kas bija
smaržu un bišu sanoņas pilns pavasarī, augļu bagātiem zariem rudenī.

Lepna par savu dzimtu
Par savu dzimtu vienmēr runājat
ar lielu lepnumu.

Otrajā pasaules karā ievainotajiem
un epidēmijās cietušajiem latviešu
jūrniekiem. Ne velti par daudziem
nozīmīgajiem un nesavtīgajiem darbiem Latvijas labā, Kārlis Podiņš
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni,
kuru saņēma Rīgā 1933. gadā vasarā,
kad Latviju pāršalca VIII Vispārējie
dziesmu un deju svētki. Augsto apbalvojumu viņam pasniedza Latvijas Valsts prezidents Alberts Kviesis. Ciemošanās reizē satikās arī ar
mūsu ģimeni, jo vienmēr bija labi
sapraties ar savu brāļa dēlu - manu
tēvu Augustu Podiņu. Pēc 1946. gada
saziņa pārtūka, jo 1945. gada maijā
tēvu prettiesiski izsūtīja uz filtrācijas
nometni Baltās - Baltijas jūras kanāla celtniecības zonā.

No vecākiem manto
muzikalitāti
Mans paps Augusts Lodziņš
Latvijas brīvvalsts laikā strādāja
par darbvedi un grāmatvedi Rīgas
prefektūrā. Studiju laikā 20. gados
viņš kopā ar diviem domubiedriem
dibināja Latvijas Universitātes kori
un 1925. gadā studentu kori „Dziesmuvara”, tas pamazām kļuva par radošu kolektīvu ar augstiem morāles,
ētikas tikumības, patriotisma princi-

Dzīves rudenī. Ilga Sīle savā lauku sētā "Mētras".

Mans pirmslaulības uzvārds
bija Podiņa. No šīs dzimtas nākuši
izcili cilvēki. Kārlis Podiņš, mana
vectēva brālis, bija slavens luterāņu mācītājs Ņujorkā. 16 gados viņš
aizbēga no mājām, salīga par jungu
uz kuģiem. Vēlāk studēja teoloģiju
Londonā un Ņujorkā. 1919. gadā,
kad Latvijai nebija oficiālas pārstāvniecības ASV, viņš kā sabiedrībā pazīstams luterāņu mācītājs uzstājās
ASV senātā Vašingtonā un pierādīja, ka jāatzīst Latvijas valsts neatkarība. Gan lasot lekcijas, gan preses
izdevumos viņš stāstīja par Latviju
un uzsvēra tautas lielo morālo spēku un neuzvaramo dvēseli. Faktā,
ka 1922. gada 27. jūlijā ASV atzina
Latvijas de jure ir arī viņa nopelns.
Kad 1924. gadā Ņujorkā viesojās
Velsas princis, starptautiskajā delegācijā bija arī mācītājs Kārlis Podiņš.
Princim pasniegtajā zelta pulkstenī
iegravēts arī latvieša vārds. Viņš kā
īstens kristietis palīdzēja grūtībās
nonākušajiem emigrantiem - 1905.1907. gada revolūcijas dalībniekiem,

piem un muzicēšanas prasmi.
Mana mamma Milda Reinbaha bija guvusi labu muzikālu izglītību un pārvaldīja 4
svešvalodas, pēc kara strādāja
par svešvalodu privātskolotāju un mūzikas skolas audzēkņu klavierspēles repetitori.
Viņas brālis Indriķis Reinbahs
ir hokeja pamatlicējs Latvijā. Nesen LTV1 raidījumā
„Gudrs, vēl gudrāks” kādam
zēnam pajautāja, kas ir Indriķis Reinbahs. Man par pārsteigumu skanēja pareiza atbilde.
Abi mammas brāļi mūziķi
un sportisti gāja bojā gulaga
nometnēs. Mana tēva māsa,
angļu filoloģe, apprecējās ar pirmo
Latvijas Republikas ģenerālkonsulu
Londonā Eduardu Bīriņu.
Saviem vecākiem bijām četri bērni: trīs māsas un brālis. Lai arī tēvs
bija izsūtījumā un dzīves apstākļi
bija ļoti smagi, pateicoties mammas
rūpēm mums visiem izdevās iegūt
augstāko izglītību. Viena māsa kļuva

dārzkopības agronome un žurnāla
redaktore, otra arhitekte, brālis par
izcilu solo pianistu, kuram izsūtīto
radinieku dēļ čeka aizšķērsoja ceļu
tālākai karjerai, kļuva par Operetes
teātra koncertmeistaru. Mēs, māsas,
visas šuvām un adījām. Mums bija
viena kopīga izejamā kleita. Līdztekus studijām strādājām, es pasniedzu privātstundas.

Mīlestība atnāk laikā
Kāda bērnu dienās bija mazā
meitene Ilga?
Biju no māsām visjaunākā, bet ar
vislielāko dūšu! Kā bija kāda nopietna darīšana, mani stūma pa priekšu.
Arī pie zobārsta. Mācīties man patika un padevās. Jau 3. klasē uzņēmos
šefību par nesekmīgajiem klasesbiedriem, tādēļ itin bieži prāvo gabalu līdz mājām gāju vēlu vakaros. Biju
sabiedriski aktīva meitene. Veidoju
skolas sienas avīzi, kurā parādījās
mani pirmie dzejoļi. Vēlāk strādājot skolā es rakstīju garus, asprātīgus dzejojumus par kolēģiem, kurus
klausoties viņi smējās līdz zemei
locīdamies. No 5. klases spēlēju volejbolu, nodarbojos ar augstlēkšanu.
Ikdienas sporta veids bija braukšana
uz skolu ar velosipēdu. Manā laikā
populāri bija atmiņu albumi. Skolotāji un klasesbiedri man veltītajos
vēlējumos bija uzsvēruši,
ka es protu priecāties.
Biju dzīvelīga un reizēm
nepakļāvīga rakstura. Kad
1953. gada 5. martā tikām
sasaukti skolas zālē uz

pirka tīklu un bumbu, visi spēlējām
volejbolu. Tā es satiku savu nākamo
vīru liepājnieku Gunāru. Tā bija mīlestība no pirmā acu skata. Mums ar
viņu bija līdzīga mākslas, mūzikas
un sporta izpratne. Smejos, ka jaunību pavadījām operā. Apprecējāmies
1958. gadā kad vēl studēju LU Ģeogrāfijas fakultātes 5. kursā.
Jums vienmēr ir piemitusi stipra
griba un nepakļāvība!
Universitātes laikā mani sauca uz
pārrunām par nestāšanos komjaunatnē. Atteicu, ka es tāpat esmu aktīvāka par tiem, kas ir komjauniet;si
– spēlēju LU volejbola komandā,
dziedāju korī un veicu papildus
zinātniski pētniecisko darbu.
1960. gadā piedzima dēls Uldis,
četrus gadus vēlāk meita Māra. Rīgas
2. internātskolā
15 gadus mācīju ģeogrāfiju. Strādājot skolā kolēģi vairākkārt tika uzdots mani pārliecināt par iestāšanos
partijā. Tiešā tekstā vienmēr atbildēju: „Tai liekulības purvā nelīdīšu.”

Dzīves skaistākais laiks

Kurš laiks jūsu dzīvē ir bijis visskaistākais?
No 1964. gada paralēli sāku
strādāt Jūrmalas Ceļojumu un ekskursiju birojā par gidi. Tā sākās
skaistākais manas dzīves laiks. Nevis
agrā jaunībā vai kad dzima bērni, jo
tajā nemitīgi bija jācīnās ar dzīves
grūtībām. Šajā darbā es peldējos silto emociju un smaidu puķu jūrā, ko
saņēmu no saviem ekskursantiem.
Ekskursijas pa Latviju un Baltiju
vadīju bagātā latviešu un krievu valodā. Man ir saglabājusies atsauksmju
grāmata, kuru bieži
pāršķirstu ar nelielu
nostaļģiju..
Ekskursiju vadīšanas laikā un
dzīvē vispār bijušas
situācijas, kad esmu
it kā karājusies mata
galā virs bezdibeņa.
Draudzene man teica: „Tu esi drosmīga.” Lai arī reizēm
trīcēja kājas, es teicu
ko domāju, jo kādam
tas bija jāpasaka.
Kādai tūristu grupai
Salaspils memoriālā
izteicu: „Te ir piemiņas vieta Hitlera fašisma zvērībām, bet
ja uzceltu pieminekli
Staļina genocīdam,
tas paceltos no Baltijas jūras līdz Klusajam okeānam un no
Ziemeļiem līdz MelIlga un Gunārs Sīļi kāzu dienā.
najai jūrai.”
Vēl viena mana
sēru vēsti par Staļina nāvi, man bija īpašība – es vienmēr aizstāvu savus
grūti noslēpt prieku. Es iekšēji staro- draugus un arī nedraugus, ja viņiem
ju, bet baidījos, lai citi nepamana.
ir taisnība.
Kādā dzejolī teikts: „Mīlestība pie
Vai tiesa, ka ceļš uz Koknesi atvemums atnāk laikā.”
da pēc ģimenei skumja notikuma.
Skolas laikā, mēs - vidusskolas
1991. gadā aizgāja bojā mans pirmeitenes, iekārtojām sporta lauku- mais znots. Pārtraucu darbu ekskurmu, bet tuvējā celtniecības tehniku- siju birojā un atnācu dzīvot pie meima puiši par saņemto stipendiju no- tas. Māra ar vīru uz „Mētrām” Bilsti-
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ņos bija pārcēlušies pirms kāda laika.
Tā no pilsētniece kļuvu par lauku
sētas saimnieci. Meita apprecējās
otrreiz un ar ģimeni dzīvo Ogrē, bet
es baudu dabas mieru un skaistumu. Esmu izsāpējusi 1996. gadā vīra
pēkšņo zaudējumu. Pirms septiņiem
gadiem pāragri mūžībā aizgāja dēls
Uldis. Viņš bija viens no labākajiem
daiļliteratūras tulkotājiem Latvijā
no/uz angļu, vācu valodas. Viņa dēls
Mārtiņš šogad absolvēja Ekonomikas augstskolu un turpinot studijas
LU, ieguva stipendiju studijām Portugālē. Meita Māra ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas pedagoģijas
nodaļu un strādā par pasniedzēju
trīs mākslas skolās. Mana mīļā mazmeitiņa Austra ar izcilām sekmēm
mācās Rīgas 1. Vidusskolā un šogad
beigs 12. klasi, bet nākotnē domā par
ārpolitikas zinātņu studijām.

Pateicībā uzraksta grāmatu
Mūsu avīzes lasītāji jau zina jūsu
aizraušanos ar literāro darbību.
Mazdēls mani bērnībā sauca par
Vapu. Mazmeita Austra arī mani
nosauca šajā vārdā. Tas bija manas
vecmāmiņas mīļvārdiņš, bet viņi to
nezināja. Smejos, ka šis vārds atnāca
no Visuma. Dzīvojot Koknesē savai
mazmeitiņai Austrai esmu veltījusi
dzejoļu ciklu par Vapas dzīvi lauku
sētā. Literatūra man vienmēr bijusi
tuva. Savulaik rakstīju vēstules radio
raidījumam „Mikrofons” un apmēram piecus gadus „Latvijas Avīzei”.
Esmu uzrakstījusi apcerējumu par
piedzīvojumiem
traumatoloģijas
slimnīcā, kur mani piecas reizes
operēja ķirurgs Pēteris Studers. Saskarsme ar šo izcilo cilvēku, kuram
piemīt Dieva dots talants, augsta
profesionalitāte un dziļa cilvēcība ir
īpašs posms manā dzīvē.

Katram darīt savu darbu!
No 2009. gada līdz 2014. gadam
jūs vadījāt Kokneses senioru klubiņu
„Pīlādzītis”.
Pirmā „Pīlādzīša” vadītāja Rita
Liepiņa mani uzaicināja 2009. gadā
novadīt Lieldienu pasākumu. Rita
Liepiņa daudz paveica klubiņa izveidē, bet savas veselības dēļ vairs
nevarēja turpināt iesākto. Tā mani
ievēlēja viņas vietā. Šo laiku atminos
ar prieku – mūsu dzejas vakarus un
tematiskos pasākumus. Katrā dalībniekā gribēju pamodināt viņa iniciatīvu. Dzejas vakaros dzeju runāja
pat tie, kas nekad to nebija darījuši!
Arī es pati mīlu labu dzeju, ar dzejas
lasījumiem esmu uzstājusies pasākumos. No galvas varu norunāt daudz
mīļu dzejas vārsmu.
Kā svinēsiet savu skaisto jubileju?
Esmu jau sākusi svinēt! Man patīk to darīt pa grupām. 22. augustā
pie manis ciemojās studiju biedri,
tad jau saņēmu pirmos apsveikumus. Gatavojos tikties ar klubiņa
„Pīlādzīša” dāmām, kā arī svinībās
ar saviem vistuvākajiem. Ja nu nesagaidu 100 gadus, jānosvin 80!
Kāds būtu jūsu vēlējums mūsu
avīzes lasītājiem svētkos?
Novēlu katram savā vietā labi darīt savu darbu!

