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Izsludināts biznesa ideju
konkurss
„ESI UZŅĒMĒJS!”

Aicinām pieteikt Kokneses
Goda pilsoņa nosaukuma
pretendentus!

Otro gadu pēc kārtas
Kokneses novada dome izsludina biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs!”, kurā
var piedalīties ikviens Kokneses, Iršu un Bebru pagastu iedzīvotājs, kurš nav jaunāks par
18 gadiem, kura deklarētā dzīvesvieta
atrodas Kokneses novadā un kurš būs
gatavs attīstīt savu biznesa ideju saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu
pakalpojumu vai produktu radīšanai.
Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas savu biznesa ideju īstenošanai: 1.vieta – EUR
1500.00; 2.vieta – EUR 1000.00; 3.vieta – EUR 700.00.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem
un izmantot iespēju piedalīties biznesa ideju konkursā un saņemt atbalstu,
iespējams, sen lolotas uzņēmējdarbī-

Kokneses novada iedzīvotāji līdz
2015. gada 30. oktobrim aicināti iesniegt ierosinājumus Goda pilsoņa
nosaukuma pretendentiem! Ierosinājumus jāiesniedz Kokneses novada
domē, Melioratoru ielā 1. Ierosinājumu iesniegšanas kārtību nosaka Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas noteikumi (pieejami www.
koknese.lv).
Lēmumu par Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Kokneses novadā pieņem Kokneses Goda
pilsoņa nosaukuma piešķiršanas
komisija, ievērojot pretendenta darbību un personīgos nopelnus Kokneses novada labā, atbilstoši Kokneses
Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas Nolikumam. Kokneses
Goda pilsoņa nosaukumu piešķir
ne vairāk kā pieciem pretendentiem
gada laikā par īpašiem nopelniem
Kokneses novada labā. Nopelni var
izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, sociālajā vai saimnieciskajā darbībā. Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu var piešķirt ne tikai
Kokneses novada iedzīvotājiem, bet
arī citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem nopelniem
uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un
panākumiem bagāta darbība, kā arī
atsevišķi izcili darbi Kokneses novada labā.
Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu piešķir vienreiz gadā.

bas idejas īstenošanai!
Konkursa pieteikuma
veidlapas ir pieejamas www.
koknese.lv (sadaļa „Uzņēmējdarbība” – aktualitātes)
vai rakstot uz mara.bitane@
koknese.lv. Ar konkursa nolikumu
var iepazīties „Kokneses Novada
Vēstis” oktobra numurā un novada
mājaslapā www.koknese.lv. Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši konkursa
nolikuma prasībām un jāiesniedz
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļā (11.kab., 2.stāvs), Melioratoru ielā 1, Koknesē, personīgi vai pa
pastu līdz 2015.gada 30.oktobrim,
plkst. 15:00.
Jautājumu gadījumā var vērsties
Kokneses novada domes Attīstības
nodaļā (11.kab.), mob. 20499940,
T.65133636, mara.bitane@koknese.lv.

Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolas

XI absolventu
salidojums
2015. gada 17. oktobrī
No plkst. 16.00
 reģistrācija skolas vestibilā;
 skolas apskate
plkst. 18.00
 piemiņas brīdis Atradzes kapos;
plkst. 19.30
 salidojuma atklāšana, atkalredzēšanās,
vakarēšana (groziņi), sarunas, dziesmas un
dejas sporta centra hallē.
Mums muzicēs
Normunds Jakušonoks ar grupu!
Ieeja hallē no plkst. 19.00.
Dalības maksa 7 EUR.
Darbosies kafejnīca.
Tiksimies mūsu skolā
absolventu salidojumā!
Gaidīsim!

Ierosinājumā par
pretendentu jābūt
sekojošām ziņām:
1. Vārds, uzvārds, personas kods,
amats vai nodarbošanās;
2. Dzīves apraksts;
3. Nopelnu apraksts, par kādiem
lūdz apbalvot.

Ja ierosinājuma iesniedzējs
ir fiziska persona vai
fizisku personu grupa, tai
ir jāiesniedz par sevi šādas
ziņas:
1. Vārds, uzvārds,
2. Pilna adrese un tālruņa numurs;
3. Ja ierosinājumu iesniedz fizisku personu grupa, tālruņa numuru
jānorāda tikai vienai personai.

Ja ierosinājuma iesniedzējs
ir juridiska persona, tai ir
jāiesniedz par sevi šādas
ziņas:
1. Nosaukums;
2. Pilna adrese un tālruņa numurs.
Komisija neizskata ierosinājumus, kuru autors ir anonīms vai lūdz
apbalvot sevi.
Jauno Kokneses Goda pilsoņu
vārdi tiks publicēti novembra avīzes
numurā un pašvaldības mājas lapā
www.koknese.lv .

Kabinetam „Magone” jauna
limfodrenāžas iekārta
Koknesietis Andrejs Česlis ar
ideju par mehāniskās limfodrenāžas pakalpojumu piedāvājumu
Kokneses sporta centrā uzvarēja
pirmajā Kokneses novada domes
izsludinātajā biznesa ideju konkursā „Esi uzņēmējs!”
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Viņa veikums ir pozitīvs piemērs
visiem, kuri uzdrošināsies piedalīties
jaunajā konkursā. Veiksmīgi attīstot
savu ideju, kabinets „Magone” šoruden piedāvā apmeklētājiem jaunu
limfodrenāžas iekārtu. Par paveikto stāsta Andrejs Česlis: „Sākoties
jaunajai veselības uzlabošanas un
skaistuma tūrei, kabinets „Magone”
Kokneses sporta centrā saviem pastāvīgajiem un topošajiem klientiem
ir sagādājis jaunu, šobrīd Eiropas tirgū labāko, Vācijā ražotu 12 kameru
limfodrenāžas iekārtu. Iekārta ir nokomlektēta ar bikšu tipa manžeti, kas
kopā ar lielāku kameru daudzumu
padara limfodrenāžas procedūru vēl
patīkamāku sava vienmērīgā spiedie-

Kabinetā „Magone” ikvienu
apmeklēju laipni sagaida Ina Magone.

na sadalījuma dēļ. Ķermeņa apjoma
samazināšanās ir redzama jau pēc
vienas procedūras.
Kabineta „Magone” vārdā vēlos
pateikties visiem klientiem. Paldies!
Jūsu vēlmes un mērķtiecība, rezultāti un sasniegumi ir attīstības pamats
un piemērs mums visiem. Ik viens no
jums ir spēris svarīgāko soli - ne tikai
apņemties, bet arī rīkoties - kļūt veselākam, skaistākam, sportiskākam. Aicinu visus apmeklēt Kokneses sporta
centru un izmantot visas tā sniegtās
iespējas.”

2015. gada oktobris. Mums
katram savs un neatkārtojams.
Un tomēr ikvienam Latvijas rudenim piemīt kaut kas ļoti tuvs
un pazīstams. Gluži kā Jūlija
Federa gleznā dzeltēt sākusi bērzu birzs Pērses krastā aicina uz
mirkli apstāties un ūdens atspulgā ieraudzīt šī rudens skaistākās
krāsas. Siltas un latviskas - kādas
atviz mūsu vecmāmuļu austajos
vilnas lakatos. Arī mūsu jaunais
Kokneses Novada Vēstis izdevums nāk pie jums krāsains un
rudenīgi priecīgs.
Novada attīstībai pabeigti
gan iesāktie projekti, gan uzsākti
jauni. Jau otro gadu izsludināts
biznesa ideju konkurss kā apliecinājums – mūsu novadā dzīvo
darbīgi cilvēki un pašvaldība ir
ieinteresēta palīdzēt viņiem iesākt rakstīt savu veiksmes stāstu, jo Kokneses novads ir vieta,
kur piepildīt sapņus! Par to ir
pārliecināts arī koknesietis Ģirts
Ločmelis. Viņam ar domubiedriem ir izdevies radīt jaunus un
veselīgus produktus. Veselīgam
dzīvesveidam rosina arī saruna
ar ģimenes ārstu Ziedoni Mauliņu. Savukārt šī mēneša dižo
gadu jubilārs Juris Siliņš atklāj,
ka daba ir viņa dzejas iedvesmas
avots.
Pavisam drīz klāt 17. oktobris – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas salidojums. Visi, kuri
esam piederīgi šai skolai – satiksimies!
Lai šis rudens atmiņās paliek
tikpat krāsains kā mūsu skolas
bērnu veidotie ziedu paklāji septembrī, Dzejas dienu mēnesī!
Ieejot klusajā veļu laikā, kad
novada kapsētās svecīšu vakaros
plīvo spožas liesmiņas, rudens
zvaigznēs veroties, pieminēsim
savus mīļos mūžībā.
Daudz saules un dvēseles
spēka šajā rudenī!
Sarmīte Rode
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2015.gada 30.septembrī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1.1. Pieņemt zināšanai SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes
locekļa Armanda Preisa informāciju
par gatavību apkures sezonai (informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
1.2. Pieņemt zināšanai Bebru pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas informāciju par gatavību apkures
sezonai (informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).
1.3. Pieņemt zināšanai Iršu pagasta pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes informāciju par gatavību apkures
sezonai (informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).
2. Pieņemt zināšanai Kokneses
novada domes izglītības darba speciālistes Laumas Āres sagatavoto informāciju par izglītības darbu novadā
(informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv ).
3.2. Pieņemt zināšanai informāciju par Bebru pamatskolas darbu (informācija mājas lapā www.koknese.
lv ).
3.3. Pieņemt zināšanai informāciju par Pērses sākumskolas darbu (informācija mājas lapā www.koknese.
lv ).
3.4. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses internātpamatskolasattīstības centra darbu (informācija
mājas lapā www.koknese.lv ).
3.5. Pieņemt zināšanai informāciju par Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās internātvidusskolas
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv) ).
3.6. Pieņemt zināšanai informāciju par Kokneses Mūzikas skolas
darbu (informācija mājas lapā www.
koknese.lv ).
3.7. Pieņemt zināšanai informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes
“Gundega” darbu (informācija mājas
lapā www.koknese.lv ).
3.8. Pieņemt zināšanai informāci-

ju par pirmsskolas izglītības iestādes
“Bitīte” darbu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv ).
4.1.Apstiprināt biznesa ideju konkursa Kokneses, Bebru un Iršu pagastu iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS!”
nolikumu (informācija mājas lapā
www.koknese.lv ).
4.2. Konkursa īstenošanai 2015.
gadā pašvaldības budžetā paredzētais
finansējums ir EUR 5000,00 (pieci
tūkstoši euro 0 centi).
4.3. Par atbildīgo saistībā ar konkursa īstenošanu nozīmēt Kokneses
novada domes izpilddirektoru Ilmāru Klaužu.
5.1. Uzsākt Kokneses novada attīstības programmas 2013. - 2019.
gadam Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizāciju;
5.2. Uzdot Kokneses novada domes Attīstības nodaļai aktualizēt
Kokneses novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam Rīcības
plānu un Investīciju plānu līdz 2015.
gada 18.decembrim.
5.3. Lēmumu par aktualizācijas
uzsākšanu 5 darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Zemgales plānošanas
reģionam.
6.1.Apstiprināt sekojošus atlases
kritērijus pārbūvējamo pašvaldības
ceļu sakārtošanai prioritārā secībā
Latvijas lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
7.1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.8
Par grozījumiem Kokneses novada
domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2” Par Kokneses novada
pašvaldības budžetiem 2015.gadam”
(informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
7.2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā, pēc to parakstīšanas
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzī-

bas un reģionālās attīstības ministrijai.
7.3. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv un stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to parakstīšanas.
8.1. Apstiprināt Kokneses novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi
uz 2015.gada 1.septembri savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem (informācija mājas lapā www.koknese.lv ).
8.2. Lēmumu piemērot ar 2015.
gada 1.septembri.
9.1. Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru traktora un aprīkojuma iegādei Bebru pagasta pārvaldei par
kopējo summu līdz EUR 50 000,00
(piecdesmit tūkstošiem euro).
9.2. Pirkuma apmaksai izmantot
EUR 29992,59 (divdesmit deviņus
tūkstošus deviņi simti deviņdesmit
divus euro un 59 centus) no šī gada
Bebru pagasta pārvaldes budžeta,
pārējo summu ieplānojot 2016.gada
budžetā.
9.3. Bebru pagasta pārvaldes īpašumā esošo traktoru bez maksas nodot Iršu pagasta pārvaldei.
10.1. Papildus vienošanos ar būvniecības sniedzēju slēdz Kokneses
novada dome, reģistrējusies kā PVN
maksātāja.
10.2. Maksājumus sniedzējam
1722.55 EUR apmērā un PVN maksājumus valsts budžetam 361.74 EUR
apmērā veic Kokneses novada dome.
Kopējais maksājumu apmērs 2084.29
EUR.
10.3. Samazināt dotāciju saimnieciskiem izdevumiem Kokneses
internātskolai- attīstības centram
par 2084.29 EUR šī gada oktobra
mēnesī.
10.4. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas izslēgt no Kokneses novada
domes bilances un iekļaut Kokneses
internātskolas bilancē jumta vērtību
par kopējo summu 2084.29 EUR .
11.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0523

Kokneses novada uzņēmēju un
iedzīvotāju ievērībai!
Kokneses novada dome aicina
vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus
uz sanāksmi 2015. gada 22. oktobrī
plkst. 15.00, Kokneses novada domes zālē, Melioratoru ielā 1, lai uzklausītu priekšlikumus un apspriestu prioritāros pašvaldības grants
ceļus, kurus būs iespējams pārbūvēt
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros.
Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
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 Kokneses novada domes
30.09.2015. lēmumu Nr. 7.2. ir apstiprināti sekojoši atlases kritēriji

pārbūvējamo pašvaldības ceļu bez
cietā seguma sakārtošanai prioritārā
secībā:
Komersantu skaits, kuriem
pārbūvējamais ceļš vai ceļa posms
nodrošina piekļuvi komersanta
īpašumā vai nomā esošai lauksaimniecības zemei (visi uzņēmēji, t.sk.
zemnieku saimniecības, SIA, pašnodarbinātās personas);
Komersantiem piederošo vai
nomā esošo lauksaimniecības zemju, pie kurām piekļuvi nodrošina
ceļš vai ceļa posms, platība;
Ceļam vai ceļa posmam pieguļošajā teritorijā esošo dzīvojamo māju
skaits;
Ceļš vai ceļa posms nodrošina
piekļuvi pievadceļam, ko plānots
izbūvēt pie uzņēmējdarbības objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” (pasākuma kods 4.3.);
Ceļš vai ceļa posms tiek regulā-

ri izmantots skolēnu pārvadāšanai
(skolēnu maršruts);
Ceļš bez cietā seguma (grants,
zemes ceļš), kas ir neapmierinošā/
kritiskā stāvoklī.
Aicinām uzņēmējus iesūtīt savus
priekšlikumus pārbūvējamo pašvaldības ceļu sarakstam uz mara.bitane@koknese.lv līdz š.g. 20.oktobrim!
Interesenti aicināti pieteikt dalību sanāksmē līdz š. g. 20. oktobrim, norādot savu vārdu, uzvārdu,
pārstāvēto uzņēmumu vai zemnieku
saimniecību, telefona numuru, uz
e-pastu mara.bitane@koknese.lv vai
zvanot pa tālr. 65133636, 20499940.
Sanāksme ar uzņēmējiem tiek organizēta saskaņā ar Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”.
Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

ar adresi Melioratoru iela 1R, Koknesē, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, 2015.gada 4.septembra izsoles
rezultātus.
11.2. Pārdot Kokneses novada
domei piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013 0523 ar
adresi Melioratoru iela 1R, Koknesē,
Kokneses pagasta, Kokneses novadā,
SIA (nosaukums) un slēgt pirkuma
līgumu.
12.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0628
ar adresi Melioratoru iela 1S, Koknesē, Kokneses pagasta, Kokneses novadā, 2015.gada 4.septembra izsoles
rezultātus.
12.2. Pārdot Kokneses novada
domei piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013 0628 ar
adresi Melioratoru iela 1S, Koknesē,
Kokneses pagasta, Kokneses novadā,
SIA (nosaukums) un slēgt pirkuma
līgumu.
13.1. Apstiprināt Grozījumus
30.12.2009. Kokneses novada domes
Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte”
nolikumā (informācija mājas lapā
www.koknese.lv ).
13.2. Grozījumi 30.12.2009. Kokneses novada domes Ģimenes krīzes
centra “Dzeguzīte” nolikumā stājas
spēkā ar 2015.gada 1.oktobri, tie ir
publicējami Kokneses novada mājas
lapā www.koknese.lv.
13.3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kokneses novada domes Ģimenes
krīzes centra “Dzeguzīte” direktore
L.Ruža – Riekstiņa .
14.1. Izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā brīvdabas estrādei Kokneses pagastā Kokneses novadā.
14.2. No pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem
apmaksāt būvprojekta izstrādi līdz
EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro) .
15. Pārdot Kokneses novada,
Kokneses pagasta nekustamo īpašumu Nr. 3260 900 0545 „Liepas“ dzīvokli Nr.22, Bormaņos, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā J R p k ar

samaksu pie pirkuma līguma noslēgšanas.
16. Pārdot Kokneses novada domei piederošu Kokneses pagasta
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
3260 007 0194 zemes gabalu (starpgabalu)1400 m2 platībā ar adresi :
„Krītiņi 1”, Kokneses pagasts, Kokneses novads, pieguļošā nekustamā
īpašuma īpašniekam A D p k .
17.1. Slēgt līgumu par savstarpējo
norēķinu kārtību ar SIA „Mazulītis
Rū” Privātās Montessori sākumskolas (reģ. Nr.4311802957) sniegtajiem
pakalpojumiem par Kokneses pagastā deklarētās E A B apmācību no
2015.gada 1.septembra.
17.2. Noteikt, ka Kokneses novada domes piešķirtais līdzfinansējums par SIA „Mazulītis Rū” Privātās Montessori sākumskolas (reģ.
Nr.4311802957) skolnieci E A B,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta Kokneses novada Kokneses pagastā ir
EUR 83,00 mēnesī, kas atbilst viena
audzēkņa izmaksām I.Gaiša Kokneses vidusskolā no 2015.gada 1.septembra.
16. No 2015.gada 1. septembra
līdz 2016.gada 31.maijam (ieskaitot)
no pašvaldības budžeta apmaksāt
autobusa biļetes I.Gaiša Kokneses
vidusskolas skolniecei L R – baucienam vienu reizi nedēļā uz mācību
iestādi un atpakaļ.
Nākošā Kokneses novada domes
sēde notiks 2015. gada 28.oktobrī
plkst.14.oo Kokneses novada domē un
tajā tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:
1. Par ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” darbu
2. Par Sociālā dienesta un Ģimenes atbalsta dienas centra darbu
3. Par bāriņtiesas darbu
4. Par sociālā budžeta līdzekļu Izlietojumu trīs ceturkšņos
5. Par ziemas dienestu un pašvaldības ceļiem
Sagatavoja domes sekretāre
Dzintra Krišāne

Kokneses parkā uzstādīts
dekoratīvs lineāls
Kā mazajiem koknesīšiem
un citiem ķipariem, kuri ciemojas Koknesē, uzzināt, vai ir
pastiepušies garāki? Par prieku
visiem, kuri grib ātrāk izaugt
lieli, pavisam nesen Kokneses parkā uzstādīts dekoratīvs
koka lineāls. Sava auguma centimetrus var noskaidrot arī lielie Kokneši un pat 220cm gari
Lāčplēši. Alda Neijas jauno
meistardarbu parkā uzstādīja
Kokneses komunālās nodaļas
strādnieki.
Daces Svētiņas foto

Miķeļdiena „Galdiņos”
Pavadot
Miķeļdienu „Galdiņu" muzeja pagalmā rosījās Bebru
pamatskolas un bērnudārza bērni.
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja
pārbaudīt savas zināšanas par tēlnieka Voldemāra Jākobsona darbiem.
Radoši darbojoties bērni lika
Jumja zīmes, minēja mīklas, zīmēja
savu iztēlotu Miķelis. Muzeja pagal-

mā ciemiņi baudīja "Voldiņa" tēju,
cepa ugunskurā kartupeļus, ēda gardo rudzu maizi pārziestu ar Miķeļa
māsas gatavoto sviestu.
Miķeļdienas svinētāji ar prieku
piedalījās rotaļās un konkursos, apliecinot, ka senās latviešu gadskārtu
svētku tradīcijas viņus spēj aizraut un
ieinteresēt.
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Kokneses novada iedzīvotāju biznesa ideju konkurss
„ESI UZŅĒMĒJS!” KONKURSA NOLIKUMS
I.Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā
Kokneses novada dome (turpmāk Pašvaldība) organizē Kokneses novada
iedzīvotāju biznesa ideju konkursu „Esi
uzņēmējs!” (turpmāk – Konkurss).
2. Konkursa nolikumu apstiprina
Kokneses novada domes sēdē.
3. Konkursa īstenošanai 2015.gadā
ir piešķirts finansējums EUR 5000,00
(pieci tūkstoši euro 0 centi) apmērā no
Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem.
4. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa
ideju realizācijai, sekmēt saimnieciskās
darbības veicēju veidošanos Kokneses,
Bebru un Iršu pagastos un motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas
jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai.
5. Biznesa ideju pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības naudas
balvu piešķiršanu pieņem ar novada
domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija
septiņu locekļu sastāvā, ko veido pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un nozares
eksperti.
6. Konkurss norit divās kārtās:
6.1. 1.kārtā konkursa dalībnieki
iesniedz pieteikumus līdz norādītajam
termiņam;
6.2. 2.kārtā konkursa dalībnieki,
kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiek aicināti prezentēt
savu biznesa ideju konkursa vērtēšanas
komisijai.
7. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji (ja vērtēšanas komisija nelemj citādi) saņem naudas balvas savu biznesa
ideju realizēšanai.
8. Pieteikuma iesniegšanas termiņš
– no 2015.gada 1.oktobra līdz 2015.
gada 30.oktobrim plkst. 15:00. Pieteikuma iesniegšanas vieta – Kokneses
novada domes Attīstības nodaļa (11.
kab.), Melioratoru ielā 1, Koknesē. Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties Kokneses novada domes Attīstības
nodaļā, mob. 20499940, T.65133636,
mara.bitane@koknese.lv
9. Konkursa rīkotājs paziņojumu
par konkursa uzsākšanu un konkursa
nolikumu ievieto pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv un publicē vie-

tējās avīzes “Kokneses Novada Vēstis”
oktobra numurā.

II.Pretendentam noteiktās
prasības
10. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona – Kokneses novadā deklarēts iedzīvotājs, ne jaunāks par
18 gadiem, kuram ir biznesa ideja un
kurš ir gatavs to attīstīt saimnieciskās
darbības uzsākšanai Kokneses, Bebru
vai Iršu pagastā.
11. Viena fiziska persona drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pieteikumu.
12. Konkursā nevar piedalīties jau
nodibināti uzņēmumi, biedrības, nevalstiskās organizācijas u.c. juridiskas
personas.
13. Konkursā netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota
kādā no nozarēm, kas Konkursā netiek
atbalstītas:
13.1. darbaspēka meklēšana un
nodrošināšana ar personālu;
13.2. operācijas ar nekustamo īpašumu;
13.3. azartspēles un derības;
13.4. ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība;
13.5. tabakas ražošana un tirdzniecība;
13.6. alus un alkoholisko dzērienu
ražošana un tirdzniecība.

III. Pieteikumu iesniegšana
14. Konkursa pieteikumam ir šādas
sastāvdaļas:
14.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);
14.2. aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas
(nolikuma 2.pielikums);
14.3. pretendenta CV;
14.4. citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.
15. Konkursa pieteikuma veidlapa
(1.pielikums) un biznesa idejas apraksta veidlapa (2.pielikums) jāsagatavo datorrakstā, latviešu valodā (fonts – Times
New Roman, burtu izmērs – 12).
16. Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:
16.1. konkursa pieteikumu ievieto
aizlīmētā aploksnē ar norādi „Biznesa
ideju konkursam” un personīgi iesniedz

Kokneses novada domē Koknesē, Melioratoru ielā 1, 11.kabinetā (2.stāvs, Attīstības nodaļa). Uz aploksnes jānorāda
pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds
un kontaktadrese; konkursa pieteikums
iesniedzams līdz norādītajam termiņam – 2015.gada 30.oktobrim plkst
15:00.
16.2. konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses nov., LV-5113, ar norādi “Biznesa ideju konkursam”. Tiks izvērtēti
tikai tie pieteikumi, kuri Kokneses novada domē tiks saņemti līdz 2015.gada
30.oktobrim (ieskaitot).
16.3. vienlaikus ar konkursa pieteikuma iesniegšanu papīra formā,
pieteikums jāiesniedz arī elektroniski
uz epastu mara.bitane@koknese.lv (aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa,
biznesa idejas apraksta veidlapa, CV un
citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem MS Word, PDF vai JPEG formā).
17. Projekta pieteikums (projekta
pieteikuma veidlapa un visi pielikumi)
papīra veidā ir jāiesniedz vienā oriģināleksemplārā, cauršūtā vai saskavotā
veidā.

attiecīgi sadalot arī nākamās vietas.
22. Ja divi vai vairāk konkursa dalībnieki, kuri pretendē uz kādu no pirmajām trim vietām, saņem vienādu
punktu skaitu, tad par uzvarētāju lemj
konkursa vērtēšanas komisija balsojot klātesošajiem komisijas locekļiem.
Ja balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas komisijas locekļu balsu
sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir
konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
23. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 5
komisijas locekļi.
24. Konkursa vērtēšanas komisija
lēmumu par konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā
pēc konkursa pieteikumu iesniegšanas
termiņa beigām.
25. Konkursa vērtēšanas komisijas
lēmums par konkursa rezultātiem tiek:
25.1. publicēts pašvaldības mājas
lapā www.koknese.lv un vietējā avīzē
“Kokneses Novada Vēstis”;
25.2. rakstiski paziņots visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz
konkursa pieteikumā norādīto kontaktadresi.

IV. Konkursa pieteikumu
vērtēšana un rezultātu
paziņošana

V. Vērtēšanas kritēriji

18. Iesniegtos pieteikumus konkursa vērtēšanas komisija izvērtē divu
nedēļu laikā no konkursa pieteikuma
iesniegšanas beigu termiņa.
19. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta Objektivitātes un informācijas
neizpaušanas apliecinājumu.
20. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtiem pieteikumiem,
nosaka laiku, kad konkursa dalībnieki klātienē sniegs savas biznesa idejas
prezentāciju un atbildes uz konkursa
komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par
biznesa ideju prezentēšanas laiku katram konkursa dalībniekam tiek paziņots individuāli.
21. Pieteikumus vērtē katrs komisijas loceklis atsevišķi, katrai biznesa
idejai piešķirot punktus pēc nolikuma
26. punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Uzvarētājs ir tas, kurš saskaitot
visu vērtēšanas komisijas locekļu punktus, ir ieguvis vislielāko punktu skaitu,

Attīstīs Hanzas savienības tūrismu
Pārrobežu sadarbības projekti ir viens
no veiksmīgākajiem veidiem, kā attīstīt
tūrismu starptautiskā līmenī arī mazās
pilsētās un ciemos. Kokneses novada
dome kā projekta partneris ir iesaistījies
Centrālbaltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektā „Hanseatic Approach to New Sustainable
Alliances (HANSA)” (Hanzas pieeja
jaunai ilgtspējīgai sadarbībai). HANSA
projekta ietvaros tiks attīstīts un veicināts Hanzas pilsētu nozīmīgais kultūrvēsturiskais mantojums trijos dažādos
līmeņos: vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Vietējā līmenī sabiedrība
tiks informēta par Hanzas savienības
vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu. Nacionālā līmeņa mērķis ir veidot
un attīstīt kopīgus interesantus Hanzas
savienības pilsētu maršrutus, veidojot

vienotu identitāti. Starptautiskā līmeņa mērķis ir attīstīt kopīgas pārrobežu
tūrisma piedāvājuma pakas. Projekta
ietvaros tiks izveidoti un publicēti materiāli par pieejamajiem tūrisma maršrutiem, izmantojot tūrisma organizācijas un informācijas centrus, tādējādi
rosinot tūristus iepazīt Hanzas vēsturi,
kā arī veidojot Baltijas jūras reģionu
kā pievilcīgu vidi, kur ceļot, redzēt un
uzzināt vairāk. Projekta ietvaros tiks
aktualizēta saikne starp vietējo pilsētu/
ciemu un pārējo Eiropu Hanzas pilsētu
vēstures attīstības ietvaros.
Projekta rezultātā, pamatojoties uz
pārrobežu sadarbību, tiks izveidotas
vairākas tūrisma pakas, kas veicinās
apmeklētāju pieaugumu visa gada griezumā, kā arī radīs iespēju veidot jaunus
tūrisma piedāvājumus un jaunas darba
vietas.
Kokneses novada dome projektā
plāno iegādāties interaktīvo āra displeju
Kokneses Tūrisma centram, aprīkojumu izstāžu rīkošanai un dalībai gadatir-

gos, uzlabot Kokneses novada tūrisma
mājaslapu, izdot mārketinga materiālus, izveidot mobilo aplikāciju un video,
kopā ar pārējiem projekta partneriem
piedalīties starptautiskās tūrisma izstādēs un kopīgos pasākumos prezentēt
Hanzas savienības vēsturi un jaunizveidotos tūrisma maršrutus.
Projekta partneri: Region Gotland,
Inspiration Gotland, Pērnavas pilsēta,
Viljandi pilsēta, Vidzemes plānošanas reģions, Cēsu kultūras un tūrisma
centrs, Kokneses novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas dome,
Kuldīgas novada pašvaldība.
Kopējais Kokneses novada domes
projekta budžets ir EUR 121 941,40,
t.sk. EUR 12 194,14 ir Kokneses novada
domes līdzfinansējums, EUR 6097,07
nacionālais finansējums no valsts budžeta un EUR 103 650,19 Centrālbaltijas programmas finansējums.
Par Centrālbaltijas jūras reģiona
programmu: www.centralbaltic.eu

26. Iesniegtos pieteikumus vērtē
pēc šādiem kritērijiem:

b) 2.vieta – EUR 1000,00;
c) 3.vieta – EUR 700,00.
29. No naudas balvas jau ir ieturēts
Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis.
30. Komisijai ir tiesības palielināt
vai samazināt naudas balvas apjomu
starp vietām un noteikt papildus uzvarētājus atkarībā no iesniegto biznesa
ideju vērtēšanas rezultātiem.
31. Komisija lemj, kuriem naudas
balvu neieguvušajiem konkursa dalībniekiem tiek piedāvātas pašvaldības
apmaksātas uzņēmējdarbības konsultācijas pie uzņēmējdarbības speciālista.
32. Par konkursa rezultātiem katram konkursa dalībniekam tiek paziņots individuāli.

VII. Naudas balvu piešķiršanas
kārtība
33. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas Pašvaldība
uz konkursa uzvarētāja norādīto bankas norēķinu kontu pārskaita pusi no
piešķirtās naudas balvas apjoma.
34. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums izlietot 32.punktā minēto piešķirto naudas summu savas biznesa idejas
īstenošanas uzsākšanai viena mēneša
laikā no pārskaitījuma saņemšanas dienas. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
piešķirtās naudas izlietošanas konkursa
uzvarētājs iesniedz Pašvaldībā izdevu-

Kvalitatīvie kritēriji
26.1. Uzņēmējdarbības mērķa izklāsts
26.2. Esošās situācijas apraksts
26.3. Produkta vai pakalpojuma apraksts
26.4. Nepieciešamo resursu apraksts
26.5. Noieta tirgus analīze
26.6. Plānotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū, mārketinga aktivitāšu izklāsts
26.7. Uzņēmējdarbības risku novērtējums
26.8. Biznesa idejas oriģinalitāte, jauninājums Kokneses
novadā
26.9. Biznesa idejas dzīvotspēja, ilgtspēja
26.10. Biznesa idejas aizstāvēšana un pamatojums
Kopā

VI. Konkursa balvu fonds un
uzvarētāju apbalvošanas
kārtība
28. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirtas šādas naudas
balvas:
a) 1.vieta – EUR 1500,00;

Maksimālais
punktu skaits
5
10
10
10
10
10
10
5
10
20
100

mus apliecinošus dokumentus (rēķinus, čekus utml.).
35. Pēc izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas
Pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā
izmaksā uzvarētājam otru pusi no piešķirtās naudas balvas.

Īstenots projekts
„Kokneses muižas Jauno
pilsdrupu pagrabiņa un apkārtnes
labiekārtošana"
Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses novadā īstenots projekts „Kokneses muižas
Jauno pilsdrupu pagrabiņa un apkārt-

nes labiekārtošana”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 800,89, no kurām
biedrības “Daugavas savienība” finansējums EUR 627,00, bet EUR 173,89
domes līdzfinansējums. Projekta ietvaros tika veikta pagrabiņa iztīrīšana,
apkārtnes sakopšana, arkas un sienu
mūrēšana. Kokneses novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem ir pieejama
vēl viena sakopta un droša vieta. Nākotnē plānots turpināt labiekārtošanas darbus, lai uzlabotu parka kopējo
vizuālo tēlu, kā arī priecētu acis gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Projekta
īstenošanas
laiks:
01.04.2015.-30.09.2015.
Kokneses novada domes
Attīstības nodaļa

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Koknesē atklāts suņu
pastaigu laukums
Šoruden Koknesē, teritorijā starp
Zemeņu ielu un autoceļu A-6 Rīga
Daugavpils, atklāts suņu pastaigu
laukums, kas katru dienu brīvi pieejams
apmeklētājiem.
Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa
informē: „Aicinām suņu īpašniekus
izmantot izveidoto suņu pastaigu laukumu. Veicot laukuma labiekārtošanu,
ir uzstādīti jauni soliņi un atkritumu
urnas. Nākamajā gadā plānots uzstādīt
suņu aktīvās atpūtas dresūras trenažieri. Arī suņu īpašnieki laipni aicināti
piedalīties ar savām idejām un palīdzību laukuma labiekārtošanā. Ceram arī
uz sadarbību un kopīgu darbošanos
nākamgad Lielajā talkā!”
Ar 2015. gada 1. oktobri spēkā
stājušies Kokneses novada domes noteikumi „Par kārtību suņu pastaigu
laukumā Koknesē”. Ar noteikumiem
„Par kārtību suņu pastaigu laukumā
Koknesē” var iepazīties suņu pastaigu
laukumā, Kokneses novada domes Komunālajā nodaļā un pašvaldības mājas
lapā: www.koknese.lv

bā un redzeslokā tādā attālumā, kādā
īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt
dzīvnieka rīcību.
3. Laukuma teritorijā jāsavāc suņu
ekskrementi, kas izmetami Laukumā
esošajās atkritumu urnās. Par ekskrementu savākšanas maisiņu iegādi atbildīgs suņa īpašnieks.
4. Suņu īpašniekam jānodrošina ,
lai suns netraucētu un neapdraudētu
cilvēkus un citus suņus.
5. Aizliegts apzināti bojāt Laukuma
aprīkojumu(soliņus, atkritumu urnas,
suņu dresūras un aktīvās atpūtas trenažierus).
6. Aizliegts lauzt un citādi postīt
dekoratīvos stādījumus Laukuma teritorijā.
7. Aizliegts piegružot Laukuma teritoriju.
8. Laukuma teritorijā aizliegts smēķēt, lietot apreibinošas vielas un alkoholiskos dzērienus.
9. Laukuma teritorijā aizliegts ienest bīstamus, uzliesmojošus un sprāgstošus priekšmetus un vielas, ienest ieročus, kā arī jebkādu stikla taru.

NOTEIKUMI„PAR KĀRTĪBU
SUŅU PASTAIGU LAUKUMĀ
KOKNESĒ”

III. Noslēguma nosacījumi

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi „Par kārtību suņu
pastaigu laukumā Koknesē” (turpmāk
teksta- Noteikumi) ir saistoši visām
personām, kuras apmeklē Suņu pastaigu laukumu Koknesē (turpmāk tekstāLaukumu).
2. Laukums, teritorijā starp Zemeņu ielu un autoceļu A-6 Rīga Daugavpils, ir Kokneses novada domes īpašums. Īpašuma sastāvā ietilpst laukuma
aprīkojums (soliņi, atkritumu urnas,
suņu dresūras un aktīvās atpūtas trenažieri).
3. Laukums izveidots un ierīkots
suņu pastaigu un aktīvās atpūtas un
dresūras nodrošināšanai.
4. Laukuma apmeklēšana un izmantošana ir bez maksas.

II. Kārtības nosacījumi
1. Laukums brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu.
2. Laukumā suņu īpašniekam ir
tiesības suni palaist bez pavadas ja suns
atrodas īpašnieka vai turētāja uzraudzī-
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1. Kokneses novada dome nav atbildīga par trešo personu radītajiem
zaudējumiem, kaitējumiem vai nelaimes gadījumiem, kas tiem radušies
Laukuma apmeklējuma laikā.
2. Par Laukuma kārtības noteikumu neievērošanas gadījumiem un
citiem pārkāpumiem dotajā teritorijā
informēt Kokneses novada domes administrāciju vai Pašvaldības policiju
(tālr. 28653455 vai 27016044).
3. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgas veikt pašvaldības
pilnvarotas personas, Valsts un Pašvaldības policijas darbinieki.
4. Par šo noteikumu neievērošanu
vainīgās personas var tikt sauktas pie
atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu vai Koknese novada domes 2010.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Kokneses novada domes sabiedriskās
kārtības noteikumi”.
5. Noteikumi par kārtību Laukuma
teritorijā ir publiski pieejami Laukumā,
Koknese novada domē un Pašvaldības
mājas lapā: www.koknese.lv .
6. Noteikumi stājās spēkā ar 2015.
gada 01. oktobri.

Kokneses jaunieši idejas rod Kretingā
26.septembrī Kokneses novada dome kā projekta partneris piedalījās Lietuvas pilsētas
Kretingas projekta „Youth come
back to hometowns” noslēguma
pasākumā, kas visas dienas garumā notika Kretingā.
Māra Bitāne,
Attīstības nodaļas vadītāja p.i.
Daces Svētiņas foto
Arī Līgatnes, Viļakas un Jēkabpils pašvaldības kā projekta sadarbības partneres ņēma dalību šajā

Māra Bitāne, Vita Jesere-Hveckoviča un jaunieši no Kokneses jauniešu
biedrības - Jānis Balodis, Margarita Kvača, Ģirts Lasmanis un Eva
Andriksone. Projekta koordinatore
Giedre Ringyte iepazīstināja klātesošos ar situāciju jaunatnes jomā
Kretingas pilsētā. Pēc tam sekoja
projekta partneru prezentācijas par
jauniešiem konkrētajās pašvaldībās. Kokneses jauniešu biedrības
valdes priekšsēdētājs Jānis Balodis
īsumā izklāstīja, ar ko nodarbojas
Kokneses jauniešu biedrība un uz-

ar citām pašvaldībām darba grupās
tika diskutēts par biežāk sastopamajām problēmām, kas vērojamas
darbā ar jaunatni, un to iespējamajiem risinājumiem.
Vienlaikus Kretingas centrālajā
laukumā noritēja gadskārtējie ražas svētki. Oficiālajā ražas svētku
atklāšanas ceremonijā klātesošos
sveica Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris un
Viļakas, Līgatnes un Jēkabpils pašvaldību vadītāji. Svētku koncertā latviskos deju rakstus izdejoja

Kokneses novada vārds Kretingā izskanēja arī pateicoties Iršu
vidējās paaudzes deju kolektīvam „Irši”.

skaitīja brīvā laika
aktivitātes, kas pieejamas jaunietim
Kokneses novadā.
Viena no aizraujošākajām un interesantākajām
prezentācijām bija
Kokneses jauniešu biedrības valdes priekšsēdētājs
vietējās lietuviešu
Jānis Balodis iepazīstina ar Kokneses jauniešu
jauniešu organibiedrības aktivitātēm.
zācijas stāstījums
pasākumā. Viens no projekta pa- par projektu „Mission Siberia”, kura
sākumiem bija jauniešu diskusijas ietvaros jau kopš 2006.gada īpašu
un darba grupas, kas skāra projekta atlasi izturējuši Lietuvas jaunieši
tēmu – jaunatnes iesaistīšanu da- dodas uz Sibīriju meklēt kādreiz
žādās aktivitātēs, jauniešu dzīves padomju gados deportēto lietuviekvalitātes paaugstināšanu un paš- šu saknes, piemiņas vietas, kā arī
valdības lomu jauniešu piesaistē apmeklē Sibīrijā joprojām dzīvojodzimtajai vietai.
šos lietuviešus (sīkāka informācija
No Kokneses pašvaldības disku- http://www.kff.lt/Mission-Sibesijās piedalījās pašvaldības pārstāvji ria-959.html). Noslēgumā kopīgi

kopā ar pašvaldību delegācijām
ieradušies tautisko deju kolektīvi.
Kokneses novada vidējās paaudzes
deju kolektīva „Irši” (vadītāja Inta
Balode) dejotāji, skatītāju aplausu
pavadīti, atklāja savu dzirkstošo dejot prieku. Kokneses tūrisma centra
darbinieki omulīgajā ražas svētku
tirgus gaisotnē piedāvāja tūrisma
informāciju par Kokneses novadu,
bet zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi” „Ievas siers” guva lielu tirgus
apmeklētāju atzinību. Pašvaldības
delegācijas pārstāvjiem bija iespēja
apskatīt vecpilsētas ievērojamākos
kultūras un vēstures objektus, arī
pilsētas muzeju – kādreizējo grāfa
Tiškeviča muižas kompleksu, kurā
ikvienu priecē Austrumeiropā lielākais Ziemas dārzs un izveidotais
amatu centrs.

Rudens Likteņdārzā – košās krāsās un pozitīvās noskaņās
Likteņdārzs krāsojas rudens
krāsās un piedāvā iespēju palutināt dvēseli ar ko skaistu un sirdi
sildošu.
Sintija Broka
„Kokneses Fonds”
Sabiedrisko atiecību un
mārketinga speciāliste
Daces Svētiņas foto
24. septembrī Latvijā akreditētie
ārvalstu rezidējošie un nerezidējošie
vēstnieki ikgadējā reģionālajā braucienā devās uz Daugavpili, turpceļā
apmeklējot arī Likteņdārzu. Šogad
braucienā piedalījās Ārlietu ministrijas valsts sekretārs - Andrejs
Pildegovičs ar kundzi un 35 Latvijā
akreditētie ārvalstu rezidējošie un
nerezidējošie misiju vadītāji ar dzīvesbiedriem. Ar novēlējumu: “Tev

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs un Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis
iestādīja latviešu spēka simbolu – ozolu.

mūžam dzīvot, Latvija!” viesi Likteņdārzam dāvāja Latvijas spēka un
varenības simbolu – ozolu, kā arī iemūžināja savus vārdus bruģakmenī

Likteņdārza draugu alejā.
11. oktobrī interesenti bija
laipni aicināti uz ikgadējo kāzu pakalpojumu izstādi – „Mīlestība”,

kurā bija iespēja iepazīties arī ar Likteņdārza kāzu piedāvājumu. Rīgas
Dizaina fabrikā Valters Krauze, šī
gada izstādes vadītājs, iepazīstināja

ar interesantiem piedāvājumiem, no
kuriem būs iespēja smelties idejas
un iedvesmu savam lielajam notikumam. Arī no Likteņdārza puses bija
patīkami pārsteigumi.
13. oktobrī Koknesē iecerēta
žurnālistu un tūrisma kompāniju
pārstāvju vizīte, kuras laikā gides
pavadībā tiks piedāvāta arī ekskursija Likteņdārzā. Žurnālisti apmeklēs
arī Kokneses pilsdrupas un amatu
centru “Mazā Kāpa”, kā arī ieturēs
pusdienas krodziņā “Rūdolfs”.
Ceļā uz salidojumu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 17. oktobrī,
aicinām izmantot iespēju un iegriezties Likteņdārzā, ar maisiņu zemes
atbalstot Lielā kalna tapšanu. Satiekot savus klasesbiedrus, rosinām
kopā iebruģēt savus vārdus Likteņdārza draugu alejā.
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Aizkraukles nodaļas rīkotais
izglītojošs seminārs

Laiks

Stundu
skaits

Tēma: EFEKTĪVAS SAIMNIEKOŠANAS NOSACĪJUMI LAUKA UN
SEGTU PLATĪBU DĀRZEŅU AUDZĒŠANĀ
Norises vieta: Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles KB, Aizkraukle
Datums: 20.10.2015.- 21.10.2015. un 27.10.2015.- 28.10.2015.
Lektors: Māris Narvils, Vecākais speciālists dārzkopībā
Pieteikties: pie Inetas Sproģes mob.26593210 vai Valentīnas Bečas
mob.26158775

10:00-12:00

2

Seminārs - terapija pēc B. Hellingera
metodes "Risinājumu meklējot"!
Semināru vada sistēmisko izvietojumu konsultante, Veselības aprūpes speciāliste Aloida Jurčenko.
Daudzi speciālisti ir devuši lielu
ieguldījumu ģimenes sakārtojumu
metodes attīstībai daudzās jomās, tai
skaitā darbā ar slimību vai simptomu
izcelsmi.
Zāles pret slimībām ir mūsos pašos un tās ir - mīlestība!
Rodot dziļāku izpratni par saikni starp veselības traucējumiem un
zināmu „kārtību” organismā kā arī
ģimenes lomu tajā, seminārā atklāsiet jaunu skatījumu uz situāciju,
notikumiem savā un tuvinieku dzīvē, kā arī radīsiet slimību un citu

Viss ģeniālais ir vienkāršs
Šī atziņa lieliski sasaucas ar
koknesieša, veselīga dzīvesveida
piekritēja Ģirta Ločmeļa ideju, izmantojot dārza un meža veltes,
radīt jaunus, veselīgus un gardus
produktus.
Sarmīte Rode
Ģirta Ločmeļa un
Daces Svētiņas foto

Saturs

Lauka dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas – no sēklas
līdz dēstam; augmaiņa galvenām dārzeņu kultūrām
12:00-12:30 Pusdienu pārtraukums
12:30-14:30
2 Mēslošanas prasības un īpatnības; kaitīgie
organismi un to ierobežošana
14:30-16:30
2 Ražas kvalitātes kritēriji; Tirgus un mārketings
21. oktobris
10:00-12:00
2 Praktiskas nodarbības dārzeņkopībā – ražas
kvalitāte
12:00-12:30 Pusdienu pārtraukums
12:30-14:30
2 Kaitīgie organismi
14:30-16:30
2 Darba organizācija un tehnika
27.oktobris
10:00-12:00
2 Dārzeņi segtajās platībās – substrāti un to
sagatavošana; dēstu audzēšana
12:00-12:30 Pusdienu pārtraukums
12:30-14:30
2 Tomātu un gurķu kopšana; citas segto platību
kultūras
14:30-16:30
2 Kaitīgie organismi segtajās platībās, to apkarošana;
segto platību veidi un konstrukcijas
28.oktobris
10:00-12:00
2 Praktiskās nodarbības segtajās platībās – segto
platību priekšrocības un trūkumi
12:00-12:30 Pusdienu pārtraukums
12:30-14:30
2 Kaitīgie organismi
14:30-16:30
2 Darba organizācija un tehniskais nodrošinājums
KOPĀ ST. 24

problēmu risinājumu ceļus.
Norises laiks: 24. oktobrī no pl.
10.00 – 18.00 ;
Datums: 25.oktobrī no pl. 10.00
– 16.00
Vieta: Biedrības “Baltaine” Radošā māja, Melioratoru ielā 1 A
Maksa par semināru: 1) 25,00
EUR tiem, kuri nāks kā grupas dalībnieki (vietu skaits nav ierobežots!) 2)
35,00 EUR tiem, kuri vēlas semināra
laikā risināt konkrētu personisku
problēmu (8 vietas!)
Pieteikšanās:
zvanot pa tel.
26575499 vai rakstot, ingunazogota@inbox.lv.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Šovasar Kokneses novada svētkos, vietējo ražotāju tirdziņā, ikviens
varēja iegādāties Ģirta un viņa palīgu
radītos ogu un medus pulverus, sulas
un sīrupus. Arī cituviet izstādēs un

votu pulveri, ogām pievieno medu,
tad svaigo masu liek koka žāvētavā
un lēni žāvē + 41 grādu temperatūrā,
saglabājot visas uzturvielas, vitamīnus un minerālvielas. Lai sagatavotu
100g pulveri ir nepieciešams ap 900
g svaigu ogu. Uz šo iegūšanas paņēmienu, sastāvdaļu proporciju un
koka žāvētavas principu esmu izstrādajis
patentu. Pašreiz sadarbība norit ar SIA
„Brazil”, kas ir nokārtojis sertificēšanas
procedūras Pārtikas

labi der pīles vai zoss marinēšanai,
kā arī smiltsērkšķis ir lieliska piedeva kartupeļu biezenim. Galvenais ir
šo ogu pulveri apēst, jo tie ir dabīgi
vitamīni un minerālvielas, kas tik ļoti
ir nepieciešami mūsdienu cilvēkam.
Īsā laika posmā ir izdevies radīt
sabiedrības interesi par jauno pro-

Koknesē dzimis gards un veselīgs
produkts!

Šovasar dažādos tirdziņos interesentu netrūka!

tirdziņos latviskās garšas meklētāji
jau atzinīgi novērtējuši upeņu, melleņu, brūkleņu, smiltsērkšķu, ābolu,
piparmētru un vēl no daudzām citām dārza un meža ogām un augļiem
ražotos pulverus. Jaunais produkts
tapis arī no burkāniem, bietēm, gailenēm un baravikām.
Par savas idejas īstenošanu koknesietis stāsta: „Veikalos nopērkamajos pārtikas produktos ir daudz sintētisku vielu un mākslīgo saldinātāju,
lai šo situāciju kaut nedaudz mainītu,
un, domājot par veselīgu uzturu bērniem, meklējām veidu, kā Latvijas
dabas dāvātās veltes pārvērst veselīgā un ilglaicīgi glabājamā produktā.
Pagājušajā gada decembrī Koknesē,
savā mājas laboratorijā, veicu pirmos
eksperimentus, līdz pārliecinājos, ka
medus ir vislabākais dabiskais saldinātājs, kaut arī visas medus pozitīvās
īpašības vēl nav atklātas. Lai sagata-

veterinārā dienestā (PVD). Ražošanas process: ogu iepirkšana, žāvēšana
un fasēšana notiek dažādās vietās, žāvējam Siguldas un Salacgrīvas apkārtnē. Medu mums piegādā no Aizkraukles novada, bet ar laiku mums būs
arī savas bišu saimes. Radītais ogu
- medus pulveris ir universāls veids,
kā svaigi ogas saglabāt ilgtermiņā.
Rekomendējamais lietošanas termiņš
ir 8 mēneši, bet vakuumā var saglabāt
līdz 2 gadiem. Paralēli ogu un medus
pulveriem ražojam sulas un sīrupus.”
Nav tālu brīdis, kad oriģinālā
produkta radītājiem būs sava jaunā
žāvētava un ražotne, kuras varēs izmantot jebkurā vietā.
Ģirts atklāj, ka ir bezgala daudz
iespēju daudzveidīgo pulveru pielietošanai: tos var piebērt siltajiem dzērieniem, tējām, jogurtam, biezputrām, biezpienam, smūtijiem, saldējumam, kokteiļiem. Brūkleņu pulveris

duktu. „Sākām ar mazajiem Latvijas
tirdziņiem, bet šobrīd jau sadarbojamies ar ārzemju partneriem, kas
nodrošina veiksmīgu produkta apriti. Vienā izstādē pēc iepazīšanās
ar beļģu uzņēmēju, mūsu produkciju tagad izmanto „Michelin“ trīs
zvaigžņu restorānā Beļģijā. Savu
veikumu piegādājam dažiem restorāniem Rīgā. Esam uzsākuši sadarbību ar „Skrīveru saldējumu”, drīzumā varēsiet nogaršot paniņu saldējumus ar upeņu un piparmētru
garšu. Apvienojot idejas ar saldumu
ražotājiem, vēlamies ražot „Gotiņa“ konfektes un šerbertu ar dabīgām ogu pulvera piedevām. Mērķis
ir nemainīgs – radīt produktus bez
mākslīgajiem saldinātājiem,” teic
Ģirts.
Aktīvi darbojoties, viņš ir uzsācis
savā ģimenes īpašumā iekopt lauku,
kurā stādīs ogulājus un augļu kokus,
lai reiz nākotnē acis priecētu bagātīgs
ogu un augļu dārzs.
Interesentiem ir vērts zināt, ka
sākot ar šī gada oktobri veselīgo produkciju var iegādāties Aizkrauklē,
veikalā „Krokuss”. Pamatinformācija
par Koknesē radīto produktu rodama Facebook lapā (Oga Berry Honey Powder), kā arī drīzumā sāks
darboties plašāka produktu mājaslapa. Gardēžu iecienītajā kulinārijas
žurnāla „Četras sezonas” šī mēneša
numurā būs lasāms profesionāļu vērtējums un ieteikumi.

Sadziedāsimies?!
Jau astoņpadsmito gadu Kokneses sieviešu koris "Anima"pulcē
dziedošās koknesietes izkrāsot
savu ikdienu daudzkrāsainām
melodijām gan iknedēļas mēģinājumos, gan dažādos pasākumos
tepat novadā un viesojoties citviet
Latvijā.
Anita Liepiņa,
„Animas” koriste
Rolanda Gagaiņa foto
Iepriekšējā sezona bija notikumiem bagāta. Pirmā uzstāšanās rudens gadatirgus atklāšanā ar jestru
dziesmu par dzeltenajiem ķirbjiem.
Korim ir ilgstoša sadraudzība ar vīru
koriem "Mežezerzs" un "Staburags".
18. oktobrī piedalījāmies koncertā
"Iedvesmas spārnos" Sauleskalnā,
sveicot "Mežezeru"jubilejā.
Tad 11. novembra Lāpu gājiens,

kad kopā ar "Labākajiem gadiem"un
svētku dalībniekiem latvju tautai
dārgās dziesmas tiek aizskandinātas
pāri pilsdrupu mūriem Likteņupes
krastos. Skaistus mirkļus kopā ar Aizkraukles vīriem dziesmās dāvājām arī
Ziemassvētku koncertā Kokneses Ev.
lut. baznīcā, bet aprīlī sadziedājāmies
kopkoncertā Aizkraukles kultūras
namā.
Decembrī kuplinājām arī Labdarības koncerta programmu un ( kā
gan bez tā) ikgadējo Kokneses novada Pašdarbnieku balli.
Gatavojoties Dziesmusvētkiem,
mācījāmies sadziedāties kopmēģinājumos ar citiem koriem arī Ogrē un
Aizkrauklē.
Šogad piedalījāmies gan Ziemeļvalstu Dziesmusvētku koncertā Ogrē,
gan Lielajā Dziesmusvētku estrādē
Rīgā. Tas bija liels izaicinājums, jo

dziedājām dziesmas
valodās, kuras ikdienā
nelietojam. Bet - izdevās!
Izmantojām vēl
vienu lielisku iespēju
un kopā ar Pļaviņu
sieviešu kori "Loreleja" devāmies uz Latgales Dziesmusvētkiem Daugavpilī, kur
atkal bija jāsagatavo
cits repertuārs.
Protams,
bez Pirmā uzstāšanās pagājušajā sezonā bija rudens gadatirgus atklāšanā ar jestru dziesmu par
dzeltenajiem ķirbjiem.
mums arī Kokneses
novada svētki būtu mazāk skanīgi. kultūra Tev ir vērtība, tad nu mēs no mūzikas skolā Tevi gaida kora meiArī šajos svētkos dāvājām savu dzie- sirds aicinām: pārnāc no klausītāju tenes un diriģente Lelde Kamzoledājumu klausītājiem.
rindām pie mums - dziedātājiem. Gagaine. Mēģinājumi ilgst līdz 20.30.
Gads bija notikumiem un dzies- Esam mazskaitlīgs korītis - vietas uz Varbūt tieši „PILNGADĪBAS SVĒTmām bagāts, bet vienmēr var vēlē- podestiem vēl daudz!
KU” KONCERTS būs Tavi skaistākie
ties vairāk. Ja arī Tu jūti savā dvēselē
Ja sadūšojies, tad zini : ceturt- dziesmotie mirkļi 2016. gadā?! Uzmelodijas vibrācijas un dziedāšanas dienu vakaros plkst. 18.30 Kokneses drošinies un nāc dziedāt!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Dāvāt vissvarīgāko – māju un ģimenes sajūtu
Ģimenes krīzes centrs (ĢKC)
„Dzeguzīte” Iršos ir kā sava
maza valstība, bet, kuras iemītnieki draudzīgi iekļaujas pagasta dzīves ritējumā.
Sarmīte Rode
I.Bērzkalnas un
T.Sošņikovas foto
Pēc veiksmīgi pavadīta pirmā darba gada, ĢKC „Dzeguzīte”
direktore Lāsma Ruža-Riekstiņa
teic: „Pie mums strādā enerģiski
un radoši darbinieki. Ieguldītais
darbs kļūs redzams tikai ilgtermiņā, tādēļ ļoti nepieciešama izturība, pacietība un iecietība. Ne velti
pie "Dzeguzītes" aug ozols, kurš ar
savām stiprām saknēm, zariem un
augļiem dod mums spēku.”
Sākoties jaunajam mācību gadam, ĢKC „Dzeguzītes” direktores
kabinets un administrācijas darbiniekiem darba telpas ir Pērses pamatskolā. Savukārt „Dzeguzītē” bijušajā direktores kabinetā
iekārtota vēl viena mājīga guļamistaba pirmsskolas vecuma
bērniem.

kums ir fotogrāfiju izstāde, kuru
septembrī varēja aplūkot Pērses
pamatskolā.” Projekta nosaukums
„Sapņu karotes” ir paņemts no
Aleksandra Čaka dzejas rindām
par sapņiem, kuri ir kā „mazas
sudraba karotes, ar ko var paēst
bez naudas” jeb radot fotogrāfiju atklājot savas sajūtas vērojot dabu,
cilvēkus sev apkārt. Kopā ar Madonas puses fotogrāfu Māri Stipro
jaunieši vairākās nodarbībās ieguva praktiskas zināšanas fotografēšanā. Tagad jauniešu veidotā foto
izstāde aizceļojusi uz Madonu, pēc
tam fotogleznas būs redzamas Gulbenē, Cēsīs un Pļaviņās. Projekta
laikā iegādāti fotoaparāti, labākie
darbi nodrukāti tipogrāfijā, izveidojot atklātnes, bet vislielākais
ieguvums – tā bija iespēja līdzdarboties visos projekta posmos un
smelties jaunu pieredzi.
Inita Bērzkalna smaidot teic:

zītes” bērniem Pērses pamatskolā
mācās tikai četri skolēni. Pārējie
mēro ceļu uz 14 dažādām mācību iestādēm. Jauniešu mājā dzīvo

Ērgļos, Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolā, Rīgas tūrisma un radošās
industrijas tehnikumā, Gulbenes
2.vidusskolā. ”

Izkrāsojam savu ikdienu!

jaunieši būtu gatavi
pastāvīgai
dzīvei.
Cenšamies
radīt
siltu,
ģimenisku
vidi. Kopīgi svinam
dzimšanas un vārda
dienas. Ja bērns nav
uz vietas „Dzeguzītē” aizbraucam pie
viņa uz skolu un sagādājam svētku pārsteigumu.”
Pagājušā
gadā
no Ģimenes krīzes
centra pieci bērni
atgriezās savās ģimenēs. „Mēs vienmēr gaidām ciemos
bērnu vecākus, rīkojam vecāku dienas.
Vajadzības gadījumā braucam pretī
uz dzelzceļa staciju.
Dodoties ekskursijās, aicinām piebiedroties arī vecākus.
Priecājamies
par
katru mazu uzvaru
– par bērna atgriešanos pie vecākiem,”
– atklāj Inita Bērzkalna.

Zem viena jumta trīs
paaudzes
Ģimenes krīzes centra pirmsākums rodams 1992. gada 1.
jūlijā, kad Koknesē, bērnudārza
„Gundega" telpās atver bērnu
namu – patversmi ar nosauku- Patstāvīgo dzīves prasmju apguve.
mu "Dzeguzīte". Pēc
septiņiem
gadiem
iestādi pārceļ uz Iršu
pagastu – bijušajām
bērnudārza
„Irbīte” telpām. Ar 2010.
gada 1. janvāri bērnu nams - patversme
„Dzeguzīte" pārtop
par Kokneses novada domes Ģimenes
krīzes centru „Dzeguzīte" un tiek izveidotas divas „Šeit sācies mans otrais darba gads.
struktūrvienības: bērnu nams un Ne mirkli nav laika būt mierā. Daratbalsta nodaļa ģimenēm ar bēr- bā ar bērniem un jauniešiem nav
niem. Ar 2011. gada 1. februāri tiek atelpas! Bez minētā projekta aktiizveidota jauna struktūrvienība: vitātēm, kopā ar bērniem un jauPirmsskolas rotaļu grupa, bet 2012. niešiem aizvadītajā vasarā apmekgada 23. martā Ģimenes krīzes lējām Likteņdārzu, R.Blaumaņa
centrā "Dzeguzīte" durvis vēra vēl memoriālo muzeju „Braki" Ērgļos,
viena jauna struktūrvienība - Soci- multifunkcionālo iniciatīvu centru
ālā pansija.
Madonā, laivojām pa Rīgas kanālu,
Šobrīd ĢKC mājas ir 40 bēr- lidojām ar gaisa balonu, piedalījāniem un jauniešiem, 29 vecļaudīm. mies nometnēs „Veido savu karjeIemītnieku skaits ir mainīgs, bet ru", „Fabrikants", „Otra elpa", „Dakatrs no viņiem saņem vissvarīgā- bas draugi", „Debesmanna". Bērni
ko – rūpes un mīlestību. Direktore guva daudz jauku emociju, jaunus
Lāsma Ruža-Riekstiņa teic: „Pie draugus, apguva sociālās prasmums zem viena jumta dzīvo trīs mes, kas nepieciešamas, dzīvojot
paaudzes. Bērni un jaunieši var sabiedrībā. Pabijām arī jaunatnes
daudz mācīties no vecākās paau- dienās Madonā, kur visas dienas
dzes, savukārt sirmgalvji no vi- garumā ar hennas zīmējumiem
ņiem rod dzīves prieku un mīļumu. iepriecinājām cilvēkus. Devāmies pārgājienos uz Odzienas pili,
Vasaras atmiņas
Mežezeru, zemnieku saimniecību,
fotogrāfijās
govju fermu. Tas paplašināja mūsu
Aizvadītā vasara ĢKC „Dzegu- redzes loku, zināšanas un prasmes,
zītes” bērniem un jauniešiem pa- bija arī iespēja praktiski piedalīties
liks saulainā atmiņā ar pozitīvām dažādos darbos. Bērni un jaunieemocijām dažādos pasākumos un ši visu laiku bija nodarbināti, ne
projektu aktivitātēs.
vienmēr viņiem tas patika. Tikai ar
Tikšanās reizē ĢKC sociālā laiku viņi sapratīs, cik daudz tas ir
darbiniece Inita Bērzkalna pastās- veicinājis katra personības veidotīja: „Jauniešu mājas” 12 iemītnie- šanos uz labo pusi.”
ki kopā ar Madonas jauniešu centra pārstāvjiem un biedrību „Roku Jaunieši mācās dzīvot
rokā” piedalījās projektā „Sapņu pastāvīgi
Šajā mācību gadā no „Dzegukarotes”. Kopīgās sadarbības vei-

da malku, pļauj zāli – tādējādi gan
mazliet nopelnot, gan iemācoties
jaunas darba prasmes. Inita Bērkalna teic: „Mums ir svarīgi, lai

Projektā "Sapņu karotes".

Palīdz dzīvot ar
prieku!

1. oktobrī, svinot Starptautisko vecļaužu dienu.

jaunieši no 15 līdz 19 gadiem. Ja
jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācīties, viņš var
palikt ilgāk dzīvot Jauniešu mājā.
Inita Bērzkalna stāsta: „Visi jaunieši 100% ikdienā mācās un dzīvo
ārpus Iršiem, t.i., Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolā, Adamovas speciālā
internātpamatskolā,
Kokneses
speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā, Jelgavas novada neklātienes vidusskolā, Aizkraukles
Profesionālā vidusskolā, Tiskādu
speciālā internātpamatskolā, Priekuļu tehnikuma struktūrvienībā

Dzīvojot Jauniešu mājā, jaunie dzīves sācēji pastāvīgi iemācās
par sevi rūpēties – rīkoties ar naudu, ar apdomu iegādāties pārtikas
produktus, darboties ar sadzīves
tehniku. Inita Bērzkalna ar gandarījumu uzsver, ka pēc jaunās ēdienu gatavošanas kārtības ieviešanas
Jauniešu mājā visi labprāt ēd ķirbju
zupu, atzīstot, cik tā ir garda un
veselīga! Tādā veidā pamazām iepazīst tādus produktus, uz kuriem
pirms tam bijuši uz ,,jūs”.
Jaunieši labprāt iet strādāt pie
vietējiem zemniekiem – pavasarī
no tīrumiem lasa akmeņus, skal-

No šī gada sākuma Sociālajā pansijā
par sociālo rehabilitētāju strādā Evija
Millere. Sarunas sākumā lūdzu pastāstīt, kādi dokumenti
nepieciešami uzņemšanai Sociālajā pansijā. Evija Millere skaidro:
„Jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa
par medicīnisko stāvokli, izziņa
par pensijas apmēru, no Sociālā
dienesta - klienta novērtēšanas
karte. Ja pansijā ievieto Sociālais
dienests, nepieciešams pašvaldības
lēmums par personas ievietošanu.
Iestādē varam nodrošināt vietas
30 cilvēkiem.” Iemītnieki mājīgi
iekārtotajās istabiņās dzīvo pa vienam vai divatā. Katru dienu par
viņiem rūpējas medmāsa, trešdienās ir iespējams apmeklēt ģimenes
ārstu. Daži no sirmgalvjiem ir gu-
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ļoši, daži ar kustības traucējumiem
pārvietojas ratiņkrēslā. Evija Millere sava amata pienākumos palīdz
slimniekiem turpināt vingrojumus
pēc atgriešanās no Vaivaru rehabilitācijas centra, kā arī rūpējas par
emocionālo iejušanos jaunajā vidē.
„Cik ir manos spēkos, cenšos, lai
pansijas iemītniekiem te būtu māju
sajūta. Lai diena nepaiet tikai ēdot
un guļot, piedāvāju dažādas mazas
aktivitātes. Piemēram, izejam pagalmā un minam vārdu mīklas,”
stāsta Milleres kundze. Sociālajā
pansijā par iemītniekiem rūpējas
sociālais rehabilitētājs, sociālais
aprūpētājs, seši aprūpētāji, divas
apkopējas. Vienu reizi nedēļā brauc
psihologs, reizi mēnesī var saņemt
psihiatra konsultāciju.
Evijas kundze ar degsmi un aizrautību pansijas iemītniekiem organizē kultūras pasākumus. Tikšanās dienas rītā, 17. septembrī, pie
vecļaudīm Dzejas dienu pasākumā
ciemojās Iršu pagasta bibliotēkas
vadītāja Dace Grele. Pasākumi
„Dzeguzītē” notiek sadarbībā ar
Iršu pagasta pārvaldi, bibliotēku
un Pērses pamatskolu. 23. septembrī vecļaudis ar prieku piedalījās
pankūku pēcpusdienā, bet 25.
septembrī devās pie draugiem uz
Skrīveru sociālo aprūpes centru ar
ciemkukuli – pašu iestudētu teātra
izrādi. Par jauku tradīciju ir kļuvusi Starptautiskā Vecļaužu dienas
svinēšana 1. oktobrī kopā ar Iršu
pagasta pensionāriem. Kad kādam
no vecļaudīm tuvojas dzimšanas
diena, visi zina – svētku dienas rītā
gaviļnieku gaidīs gards jubilejas
kliņģeris un sirsnīgi apveikumi.
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Mūzika ir vislabākās zāles!
Sociālajā pansijā jau trešo gadu
mīt koknesiete Baiba Fedotova - daudziem labi pazīstama un iemīļota bijusī Kokneses vidusskolas skolotāja.
Par viņu Sociālās pansijas darbinieki
teic: „Baibiņa mūsu kultūras pasākumos izceļas ar saviem muzikālajiem
un dzejas priekšnesumiem!” Ciemojoties „Dzeguzītē”, tikos ar sirmo
skolotāju viņas mājīgajā un siltajā istabiņā. Pēc sirsnīgas apsveicināšanās
viņa pastāstīja: „Jūtos šeit kā mājās
un esmu labi aprūpēta. Man ir 83
gadi, bet es turos, cik vien spēka un
novēlu visiem, kas mani atceras, arī
priecāties par katru dzīves dienu!”
Dzīves novakare ir laiks, kad gribas
atgriezties bērnības un jaunības atmiņu takās. Pāršķirstot domās savas
dzīves lappuses, skolotāja teic, ka itin
bieži atminas savu bērnības zemi
Meņģeli, jaunības laiku, kad studējusi
Latvijas Universitātē vēstures fakultātē. Kā gan var aizmirst garos darba
gadus Kokneses vidusskolā, mācot
mūziku un latviešu valodu jaunāko
klašu bērniem!? Visu dzīvi skolotāju
interesējusi senā Kokneses vēsture,
un arī tagad viņa labprāt dalās savās
zināšanās. „Iršos man patīk, bet Koknese vienmēr būs manā sirdī. Bieži
atceros savus bijušos skolniekus, arī
viņi mani atceras svētkos un skolas
salidojumos!” – teic Baiba Fedotova.
Pavisam drīz, kad 17. oktobrī Ilmāra
Gaiša Kokneses vidusskolā būs salidojums - gan uz šo pasākumu, gan
ciemos pie vecmāmiņas atbrauks
mazdēls Guntis no Īrijas. Vecmāmiņu apciemo arī mazdēli Gatis un
Ritvars. Mazdēli ir vistuvākie viņas

Kokneses pagasta
bibliotēkā
5. - 17. oktobrim!
KO DARĪSIM?
- Jau 3. gadu atbalstīsim Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekus!
KAS VIŅIEM NEPIECIEŠAMS?
- Kvalitatīva, laba pārtika (īpaši dzīvnieku mazuļiem.)

Ar smaidu pa dzīvi - to mums visiem
novēl Baiba Fedotova.

cilvēki, jo vienīgais dēls pāragri aizsaukts mūžībā. Skolotājas mājvietā
pie sienas uz plauktiņa glītā rāmītī
goda vietā ir mazdēla Gunta, viņa
sievas un abu meitiņas Beatrises foto,
kā arī draudzenes, Sociālās pansijas iemītnieces Jadvigas uzgleznotā
glezniņa ar ziediem. Dienās, kad veselība ir labāka, Baibas kundze dodas
pastaigā pa pagalmu un priecājas par
rudens ziedošajām puķēm. Dižo gadu
īpašniece atklāj savu dzīvesprieka recepti: „Katru rītu kopā ar Jāņa kungu
dodamies uz mūsu zālīti. Es spēlēju
klavieres, un mēs abi dziedam latviešu tautasdziesmas un citas sirdij
tuvas melodijas. Mūzika ir vislabākās
zāles!” Baiba Fedotova sūta sirsnīgus
sveicienus saviem mīļajiem koknesiešiem!
Ģimenes krīzes centra logo attēlotas bērna un pieauguša cilvēka
kopā cieši sakļautas plaukstas un
vārdi: veiksme, uzticība, mīlestība.
Lai šīs svarīgākās lietas cilvēka dzīvē
stāv līdzās maziem un lieliem „Dzeguzītes” iemītniekiem!

Novadam vajadzīga sava avīze
Šobrīd sabiedrībā ir aktualizējies jautājums par pašvaldību
izdevumu lomu un pastāvēšanu.
Vai novada avīzes apdraud reģionālās preses izdevumu nākotni?
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Kultūras ministrija drīzumā uz
Ministru Kabinetu plāno virzīt mediju politikas pamatnostādnes, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdē
oktobra sākumā skatīja šo jautājumu
un diskutēja par to, vai pašvaldību
izdevumos ir vieta reklāmām, kā arī
tika pausta stingra nostāja par to, ka
pašvaldību izdevumiem ir nenovērtējama loma vietējo iedzīvotāju informēšanā.
Maija Pētermane, Sabiedrisko
attiecību padomniece Latvijas Pašvaldību savienībā informē: „Kopumā
piekrītam, ka komercreklāma pašvaldību izdevumos nebūtu pieļaujama. Var publicēt pašvaldību iestāžu,
uzņēmumu utml. paziņojumus, sludinājumus, arī darba sludinājumus
no pašvaldības teritorijā vai tuvumā
esošiem uzņēmumiem.”
Pašvaldību izdevumu veidotāji
uzskata, ka pašvaldību bezmaksas
izdevumi neatņem lasītājus reģionālajai presei. Tomēr mediju eksperti
saskata zināmus draudus: ja pašvaldības izdevumi stāsta par domes darbu un izmaiņām, tad tie nekādā ziņā
nekonkurē ar presi. Taču, ja tie iznāk
biežāk kā reizi mēnesī, tur lasāmas
intervijas, sludinājumi un reklāma,
tad tie ir uzskatāmi par konkurentiem.

Svarīgs iedzīvotāju
viedoklis

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Apzinot iedzīvotāju viedokli, sastādot budžetu 2016. gadam, lemsim
par izdevuma tirāžas palielināšanu. Vēl vairāk centīsimies piedāvāt
analītiskus rakstus par dažādiem
jautājumiem – pašvaldības ceļu
sakārtošanu, namu apsaimniekošanas problēmām, komunāliem
pakalpojumiem, izglītību un kultū-

Šī gada sākumā Kokneses novada domes Attīstības nodaļas
izsludinātajā iedzīvotāju aptaujā
vairums respondentu atzinīgi novērtēja izdevumu Kokneses Novada
Vēstis. Līdz šim publicēšanai bez
maksas pieņēmām dažādus novada
umus. Saka
iedzīvotāju sludinājumus.
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Kokneses novada
ājs
domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris teic:
ru. Nākamajā
„Pašvaldības izdevuma Kokneses numurā informēsim, kā sākusies
Novada Vēstis galvenais uzdevums jaunā apkures sezona un darbu
ir informēt novada iedzīvotājus par uzsākusi renovētā katlu māja Kokpieņemtajiem domes lēmumiem un nesē. Mums ir svarīgs iedzīvotāju
aktualitātēm novada dzīvē. Ne jau viedoklis, tāpēc avīze ir kā instruvisi, īpaši vecākā paaudze, var at- ments, kas veido dialogu starp pašļauties pasūtīt maksas izdevumus. valdību un iedzīvotājiem.”

Tātad - nolem, kā vari palīdzēt TU un nes visu uz bibliotēku, jo
darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!
Info: ingrida37@inbox.lv, 65161719, arī bibliotēkā.

SPORTA PASĀKUMI KOKNESES SPORTA CENTRĀ
24.oktobris, 10:00,
KSC sporta hallē
31.oktobris, 18:00,
KSC sporta hallē
6.novembris, 10:00,
KSC sporta hallē

Kokneses kauss
novusā 2015
LČ florbolā, 2.līga,
Koknese - FK Valka
Latvijas skolu kauss volejbolā
vidusskolu grupā
Peldēšanas sacensības
14.novembris, 10:00,
veterāniem
KSC peldbaseinā
"Kokneses rudens"
14.novembris, 10:00,
Latvijas skolotāju
KSC sporta hallē
volejbola turnīrs
21.novembris, 10:00,
Kokneses kauss telpu
KSC sporta hallē
futbolā 2015
21.novembris, 18:00,
LČ florbolā, 2.līga, Koknese KSC sporta hallē
Rēzeknes BJSS
22.novembris, 10:00,
Ielu sacensības 2016,
KSC sporta hallē
florbols
28.novembris, 18:00,
LČ florbolā, 2.līga,
KSC sporta hallē
Koknese - Pēdu nav
4.decembris, 10:00,
Latvijas skolu kauss volejbolā
KSC sporta hallē
pamatskolu grupā
ANSS skolu sacensības basketbolā
10.decembris, 10:00,
pamatskolu grupā (2000.g un
KSC sporta hallē
jaunāki)
Decembrī notiks arī Ielu sacensību 2016 turnīri basketbolā un
volejbolā, kā arī LČ flrobolā 2.līgas spēles un sacensības
galda tenisā, bet sacensību datumi tiks precizēti.
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas! Lūdzu sekojiet līdzi informācijai!

Vai jūs lasiet Kokneses Novada Vēstis?
Ar jautājumiem: „Vai jūs lasiet laikrakstu Kokneses Novada Vēstis? Vai
Kokneses novada pašvaldībai ir nepieciešams izdot savu izdevumu?” uzrunājām vairākus novada iedzīvotājus.
Lidija Kancāne no Kokneses: "Ar
nepacietību katru mēnesi gaidu avīzīti
Kokneses Novada Vēstis. Meklēju to veikalos
vai bibliotēkā. Uzskatu, ka pašvaldībai
jāturpina izdot savu izdevumu. Esmu
pensionāre no Rīgas, bet Koknesē dzīvoju jau
astoto gadu un jūtos šai vietai piederīga."
Tamāra Mašinska no Kokneses: "Jā,
es lasu Kokneses Novada Vēstis no
pirmās līdz beidzamajai lappusei. Esmu
kā arhivārs, kam interesē pilnīgi viss!
Vienmēr uztraucos, vai nenokavēšu tās
iznākšanu."

Jānis Luste no Bebriem: "Reizēm šo
avīzi palasu. Man grūti spriest, vai tā ir
nepieciešama. Es varētu arī iztikt, bet
zinu cilvēkus, kuri to regulāri lasa.”

Kristīne Ļūļa no Kokneses: "Es nelasu
Kokneses Novada Vēstis, bet pārējie
manā ģimenē lasa, īpaši jau vecmāmiņa.
Manuprāt, šo avīzi vairāk lasa un gaida
vecākās paaudzes cilvēki."

Dace Bārda no Kokneses: "Izlasu visus
numurus. Domāju, ka tas ir normāli un
pašsaprotami, ka ikvienā novadā iznāk sava
avīze. Kokneses Novada Vēstīm būtu jāiznāk
lielākā tirāžā, jo katru mēnesi man ir diezgan
sarežģīti tikt pie jaunās avīzes."

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Skolas laiks
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Pērses sākumskolā

Pretī zelta rudenim

Dzejas dienās top ziedu
paklāji

Septembris Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvi-

Līdzīgi kā Aspazija dzejā liek
uzziedēt ziediem, tāpat Pērses sākumskolas skolēni lika uzziedēt pie
skolas esošajam pakalnam.
Par godu Dzejas dienām, kuras
septembrī tiek atzīmētas Latvijā,
10.septembrī skolēni kopā ar skolotājiem veidoja ziedu paklāju. Asteres, samtenes, dālijas un citas rudens
puķes atdeva tam savas košās krāsas.
Par godu skolas nosaukumam
tika izveidots vārds „Pērse”, kur kat-

rudens veltes jau pamazām piepilda
mūsu pagrabus, Pērses sākumskolā
bija skatāma ziedu un dārzeņu izstāde.
No 14.- 25.septembrim skolēnus,
viņu vecākus un skolas viesus priecēja bērnu veidotas ziedu kompozīcijas. Katrs brīvais stūrītis skolā tika
aizņemts ar daudzveidīgiem ziedu
veidojumiem. Gandrīz katram bērnam ir zināma pasaka par Pelnrušķīti, kas dodas uz prinča balli karietē,
kas patiesībā ir noburts ķirbis. 1. klases skolēns Valters, savas kompozī-

dusskolā ir ne vien Dzejas dienu, bet
arī pārgājienu mēnesis.

Ekskursanti Jaunbebros pie Sarkanā šķūņa drupām
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8.klases audzēkņi kopā ar audzinātājām Daigu Andersoni un Sandru
Auzenbergu pārgājienu apvienoja ar
muzeju apmeklēšanu.28. septembra
pēcpusdienā apmeklējām Jēkaba Bīnes gleznu ekspozīciju skolas telpās,
kur interesantu stāstījumu mums sagatavoja skolas darbiniece Maija Jermaka. Nākošajā dienā devāmies uz
muzeju "Galdiņi", bet pēc pusdienām
pārgājienā "Pretī zelta rudenim", no
skolas līdz Bebru pagasta "Atvariem"
un atpakaļ.
Atsaucām atmiņā pagājušajā gadā
rakstīto ekskursiju projektu un aplūkojām vietas klātienē: Reciju dīķi,
Jaunbebru muižu un parku, Soda
priedi un Jaunbebru kartupeļu dumpja piemiņas vietu - Sarkano šķūni.
Daiga Andersone,
VPIV skolotāja

Lepojamies ar „Kāres” vadītāju
Sarmīti Plūmi!
ra klase veidoja savu burtu, bet zem
tiem, krāšņa un bagātīga rotājās ziedu upe.

Ciemos uz Likteņdārzu
No 14. līdz 18. septembrim Pērses sākumskolas skolēni iesaistījās
zemes vākšanas akcijā kalnam Likteņdārzā. Visu nedēļu bērni no savām mājām nesa zemi, lai piektdien
kopā ar vecākiem un skolotājiem
dotos uz Likteņdārzu, kur šo zemi
un Iršu pagasta skolu likteņstāstus
ziedotu lielajam kalnam.
Gides pavadībā iepazināmies
ar Kokneses un Likteņdārza vēsturi. Ekskursijas noslēgumā par godu
Dzejas dienām Likteņdārza skatu
terasē skolēni deklamēja Raiņa, Aspazijas un citu autoru dzeju, kā arī
vienojās kopējā dziesmā.

Ziedu un dārzeņu izstāde
Septembrī, kad krāšņos ziedus
vēl nav skārušas pirmās salnas un

cijas veidošanā, bija iedvesmojoties
tieši no šīs pasakas ainas. Skolēni
no dažādiem dārzeņiem un augļiem
bija izveidojuši arī zirnekļus, čūskas,
ežus, cilvēciņus un mašīnas. Bija apskatāma pat nākotnes vikingu laiva.
28. septembris skolas zālē bija
pārvērties par īstu Miķeļdienas gadatirgu. Skolēni bija pagatavojuši
dažādus gardumus, lai iepriecinātu
ikvienu pircēju. Skolā darbojās arī
5.klases skolēnu kafejnīca “Pīlādzītis”, kura bija pārsteigums visiem
gadatirgus apmeklētājiem. Tajā varēja nobaudīt gardu liepziedu tēju,
īstu kafiju, saldējuma kokteiļus, pašu
ceptas kūkas un citus gardumus. Bija
pat izveidots skaists atpūtas stūrītis,
kur jaukā un rudenīgā noskaņā nobaudīt nopirktos kārumus.
Paldies visiem centīgajiem skolēniem un viņu vecākiem par šo jauko
Miķeļdienas gadatirgus atmosfēru!
Santa Kalniņa,
Pērses sākumskolas skolotāja

Brīnumi rudens Dzejas dienas
izstādē!
atminoties

Rudens laiks ir pats labākais arī
izstāžu rīkošanai. Jāparāda taču, kas
izaudzēts, kas novākts, kas ieraudzīts. Arī I.Gaiša Kokneses vidusskolā izstādes notiek katru gadu. Paskat, kādi brīnumi sasēduši izstādē!
Ingunas Žogotas
teksts un foto

Kad salnas nāk un apziež zemi
ar sava baltā un saltā sviesta kārtu,
kad tā pati ļaundare nokož rudens
skaistākos ziedus, nāk atmiņā siltās,
saulainās, krāsainās Dzejas dienas,
kad Raiņa dzejai devām ziedu kārtu. Katram dzejolim savu. Bebru
pamatskolā pie grezna puķu tērpa
tika Raiņa Grāmata, Saplēstā krūze,
Puķu lodziņš, Mākonītis un Mākonīte, kā arī daudzi citi dzejas panti
un simboli. Skolēni labprāt lasīja un
mācījās lielā dzejnieka vienkāršos
dzejolīšus, lai pārējiem sagādātu
dažus aizkustinājuma mirkļus.
Pakavēsimies skaistuma un dzejas pildītās atmiņās!
Linda Šmite,
Dzintra Sniedzes foto

16. septembrī Rīgā, Swedbank
centrālajā ēkā, svinīgā ceremonijā
50 bērnu un jauniešu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem pasniedza Swedbank Svētku skolotāju
stipendiju. Apbalvoto kolektīvu
vadītāju vidū ir arī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās
internātvidusskolas jauniešu deju
kolektīva vadītāja Sarmīte Plūme.
Sarmīte Rode
Svētku brīdī viņu sveica Kokneses
novada domes izglītības darba speciāliste Lauma Āre un XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore Kokneses novadā Jolanta
Nīcgale-Kondrāte. Stipendijas pasniedza Swedbank valdes loceklis Ansis
Grasmanis un XI skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.
Savās vēstulēs VPIV jauniešu deju
kolektīva „Kāre” vadītājai Sarmītei
Plūmei sirsnīgus atzinības vārdus veltījuši gan „Kāres” tagadējie dejotāji, gan
tie, kuriem skolas gadi aiz muguras,
bet dejot prieks ir nenorimis. Arī citi
Bebru pagasta ļaudis bijuši čakli rakstītāji, uzsverot, ka Sarmīte Plūme ar savu
nesavtīgo darbu ir pelnījusi saņemt šo
atzinību. Ar iesūtītajiem stāstiem var
iepazīties portālā dziedundejo.lv.
Lūk, daži fragmenti: „Sarmīte Plūme ieguldījusi lielu darbu, lai saglabātu Dziesmu un deju svētku tradīcijas.
Mēs sakām viņai lielu paldies par to!”
„Skatēs uzrādījām ļoti labus rezul-

Saņemot apbalvojumu, kolektīvu vadītājām dāvināja viršu vainadziņus.
Sarmīti Plūmi sveic Swedbank valdes loceklis Ansis Grasmanis.

tātus, bijām otrie valstī starp tehnikumu kolektīviem. Sarmīte ir mans dzīves paraugs. Tagad jau deviņas sezonas
pati vadu deju kolektīvus, katru reizi
nostājoties priekšā saviem dejotājiem,
no visas sirds pateicos dzīves stiprai un
gudrai sievietei - manai vadītājai Sarmītei.”
„Sarmīte Plūme noteikti ir piepildījusi daudzu „Kārēnu” sapņus aizvedot uz lielajiem svētkiem, uz kuriem
nokļūt nav viegli.”
Sarmīte Plūme, domājot par savu
sūtību, ir teikusi: „Man dažkārt ir licies, ka dejotāji ir kā krāšņs un savdabīgs puķu pušķis sava vadītāja rokās.
Rūpīgi kopts un saudzēts, ilgi lolots

un prasmīgi sakārtots. Ir brīži, kad tas
atmirdz visā krāšņumā. Ir reizes, kad
paliek pumpuros. Kas tad zied manās
rokās ceļā uz dziesmu svētkiem? Vispirms es ieraugu viršus - gudrības simbolu. Manu dejotāju pušķī zaļo arī paparde - panesības zīme. Goda vieta šai
savdabīgajā pušķī noteikti ir miežiem
un rudziem - brieduma apliecinājumam. Bet visapkārt mūsu puķu pušķim zied rudzupuķes - gājuma simbols.
Tādus es redzu savus dejotājus tajā
savdabīgajā puķu pušķī, ko turu savās rokās. Esmu laimīga, ejot uz Deju
svētkiem ar šo pušķi. Un tikai visi
kopā mēs esam savdabīgs lauku ziedu
pušķis.”

PII „Bitīte” pirmo reizi svin Tēva dienu
Pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” pirmo reizi svinēja
Tēva dienu. Karlsons, sportisks
vīrs labākajos gados, tētus sadalīja četrās komandās. Katrai
komandai bija jānopelna „smaidiņš” kulinārijas, dziedāt prasmes, sporta, vizuālās mākslas
un dzīves gudrības pieturās. Tēti
ar lielu atbildību un, nezaudējot
humora sajūtu, izpildīja visus
uzdevumus. Bērnudārza vadītāja Ilona Vītola katram dāvināja
pateicības rakstu un ūsas – Tēva
dienas simbolu. „Bitītes” kolektīvs teic: „Mūsu bērniem ir vislabākie tēti un opīši!”
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Ar busiņu pa dzejas ceļu
Jau trešo gadu biedrība „Mazā
taka” rīkoja Dzejas dienu pasākumu novada iedzīvotājiem. 12.
septembrī autori nevis kā ierasts
ar dzejas cienītājiem tikās Kokneses kultūras namā, bet izgreznotā
Dzejas busiņā devās ceļā uz vairākām dzejas lasījumu pieturvietām.
Kopā ar viņiem visās tikšanās vietās bija kapela „Aizezeres muzikanti”.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Sakoptajā un viesmīlīgajā Iršu pagastā Dzejas busiņš apstājās pie vietējo iedzīvotāju iemīļotās atpūtas vietas
– Iršu klēts (Magazina). Siltajā septembra priekšpusdienā vienuviet bija
pulcējušies gan Ģimenes krīzes centra
„Dzeguzīte” sociālās pansijas iemītnieki, gan daudzi citi pagasta iedzīvotāji.
Paldies par sirsnīgo uzņemšanu un
labajiem vēlējumiem biedrība „Mazā
taka” teic Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei un Iršu pagasta bibliotēkas vadītājai Dacei Grelei. Dzejas
lasījumi mijās ar kapelas „Aizezeres
muzikantu” muzicēšanu. Koknesieša
Zigfrīda Putniņa dziesmai „Upe Pērse”,
tāpat kā citām tautā pazīstamām melodijām, vecākā paaudze dziedāja līdzi.
Nākamajā pieturvietā Bebros, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā, atbraucējus gaidī-

Nodzīvojiet arī jūs līdz 90!
Laikā, kad visskaistākām
ogām pasaulē pilni pīlādžu zari,
daudz baltu dieniņu dižajā 90.
dzīves gadskārtā vēlējām koknesietei Ainai Bluzmanei.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
9. septembrī mājīgajā Ģimenes
atbalsta dienas centra zālē jubilāri sveica Kokneses novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, Sociālā dienesta kolektīvs,
novada politiski represēto nodaļas
biedri, senioru klubiņa „Pīlādzītis” pārstāvji, tuvinieki un draugi.
Ar muzikāliem priekšnesumiem

ja uz ugunskura vārīta zāļu tēja, garda
rudzu maize un vasaras ziedu medus
no z/s „Dravas”. Nelielajā klausītāju
pulkā galvenokārt bija skolas bērni.
Paldies viņiem par interesi un pacietību! Par kopā būšanas brīdi muzeja
vadītāja Justīne Pastore dzejniekiem
dāvāja krāšņi ziedošas saulespuķes –
sveicienu no Bebru pagasta pārvaldes.
Kokneses pagasta mājīgajā Ratnicēnu bibliotēkā pēc izskanējušā saulainā tikšanās brīža pasākuma apmeklētāji vēl negribēja doties projām, bet
lūdza muzikantiem nodziedāt kopā vēl
kādu dziesmu no viņu bagātā dziesmu
pūra. Pēc mielošanās ar sklandraušiem
un citiem sarūpētiem gardumiem bija

laiks doties uz pasākuma noslēguma
vietu Koknesē pie ev.luteriskās baznīcas.
Daugavas krastā izjusti skanēja
Ārijas Āres, Jura Siliņa, Maijas Stepēnas, Dzidras Čumakevičas, Olgas Kļaviņas, Anitas Liepiņas un Sarmītes Rodes dzejas vārsmas. Septiņi autori - tik
dažādi kā varavīksnes krāsas, bet vienojošs viņiem ir radīt un dāvāt prieks.
Visus dzejas draugus kā pēc labi
padarīta darba biedrība „Mazā taka”
cienāja ar gardo un spēcinošo ugunszupu.
Šoruden iesāktais brauciens ar
Dzejas busiņu iespējams arī nākamgad
ceļos pa Kokneses novadu!

Jubilāri sveic represēto nodaļas biedri.

jubilāri priecēja kapela ”Aizezeres
muzikanti”.
Arī pirms deviņiem gadu desmitiem noteikti tā bija – sārtojās
pīlādžu ogas un liela apaļa rudens
saule sveica šūpulī dusošo meitēnu,

jis, ticu cilvēkā labajam.” Savukārt
savā dzimšanās dienā jubilāre apsveicējiem novēlēja: „Nodzīvojiet
arī jūs līdz 90!”
Septembra nogalē jubilāri sveica Kokneses ev.luter. draudze.

Iršos kustos, lai
labi justos!

12. septembrī Kokneses senioru klubiņa „Pīlādzītis” pārstāvji devās uz „Pīlādzīšu” saietu Garkalnes novadā.
Sarmīte Rode
Foto no senioru klubiņa
„Pīlādzītis” arhīva

Pateicība

kultūras centra un sociālā dienesta
darbinieki. Pēc savstarpējas apsveicināšanās sekoja iepazīšanās ar bagāto
un sakopto Garkalnes novadu un tā
vairākām iestādēm: Garkalnes vidusskolu, bērnudārzu, bibliotēku, kultūras centru un izstāžu zāli. Patīkams
pārsteigums bijusi ciemošanās vietējā
zirgaudzētavā. Garkalnes vidusskolā
ciemiņiem koncertu sniedza jauktais

koris „PA SAULEI” un latviešu izcelsmes pianists Gio Saule no Venecuēlas.
Marita Radvila ar gandarījumu
teic: „Katrs „Pīlādzītis” bija sagatavojis „mājasdarbu” – īsu stāstījumu
par sevi un mazas piemiņas veltes
Garkalnes „Pīlādzītim”. Arī mājinieki
mūs sirsnīgi apsveica un novēlēja būt
tikpat stipriem kā pīlādžkokiem!”

Gribu pateikt vissirsnīgāko paldies Kokneses novada domei, sociālajam dienestam, represēto nodaļas
biedriem, senioru klubiņam „Pīlādzītis”, kapelai „Aizezeres muzikanti”, Kokneses evanģēliski luteriskās
baznīcas draudzei, preses pārstāvjiem, muzikantam Valdim, kūku cepējām, krodziņam "Rūdolfs", visiem
radiem, draugiem, kaimiņiem, bijušajiem darba biedriem, paziņām, visiem, kas man sagādāja neaizmirstamus mirkļus, sveicot mani 90 gadu
dzīves jubilejā. Es esmu bezgala
pateicīga un priecīga, ka man apkārt
ir tik daudz labu un mīļu cilvēku.
Paldies Jums!
Aina Bluzmane

Jaunos mūzikas izpildītājus aicina
satricināt Ikšķiles gaisu!
Šī gada 31. oktobrī plkst. 17:00 Ikšķiles tautas namā norisināsies pirmais
jauno mūzikas izpildītāju konkurss
“Gaisa Trīce”. Tā būs iespēja jaunajiem
izpildītājiem - jauniešiem, kas spēlē
grupā vai individuāli, pierādīt savus
spēkus mūzikā, žūrijas un publikas
priekšā atskaņojot pašu, kā arī citu radītas dziesmas.
Ikšķilē gaisu ir tricinājuši daudzi,
kas trekniem burtiem uz Latvijas mūzikas skatuves jau ierakstījuši savu vārdu Pērkons, Linga, Tumsa, The Sound Poets, Astro ‘N Out, Jumprava un daudzi
citi. Taču nu ir pienākusi jauno kārta.

vēlot visam dzīves gājumam līdzi
pīlādžkoka spīvumu un svētību.
No bērnības ar saulē vizošiem akmentiņiem plaukstās, no gadiem,
kad redzēt Latvijas sauli aizvestai
svešumā bija vislielākais sapnis, no
jaunības un mīlestības gadiem Gārsenē, no 1953. gada, kad par Ainas
Bluzmanes mājām kļūst Koknese,
ir ziedējuši tik daudzi pīlādžiem
bagāti rudeņi, un, debesīs veroties,
ik rīts ar lūgšanu sākts.
Kas ir devis spēku un stiprinājis garajā ceļā? Jubilāre pirms
gadiem Kokneses Novada Vēstis
lasītājiem ir teikusi: „Es domāju
tikai labu, un lai cik grūti būtu bi-

Dzeja un dziesmas Daugavai.

Senioru klubiņš „Pīlādzītis” viesojas
Garkalnes novadā

Marita Radvila, senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja, stāsta: „Mēs
neesam vienīgie „Pīlādzīša” vārda
nesēji. Senioru biedrības ar nosaukumu „Pīlādzītis” darbojas Aizkrauklē,
Madonā, Olainē, Skrīveros, Varakļānos un Garkalnē. Pateicoties Aizkraukles „Pīlādzītim” ir izveidojusies
tradīcija reizi gadā visiem šī vārda
gaviļniekiem satikties vienuviet kādā
no biedrību mājvietām. Šoreiz mūsu
ceļš veda uz skaisto Garkalnes novadu, nākamgad satiksimies Madonā.”
Garkalnes novada domē koknesiešus un pārējos tikšanās dalībniekus sagaidīja domes priekšsēdētājs,
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Gribam ļaut vaļu jaunajiem mūziķiem
parādīt, kas “lācim vēderā”. Piesakieties
pirmajā jauno mūzikas izpildītāju konkursā "Gaisa Trīce" un pieņemiet izaicinājumu iekustināt Ikšķiles gaisu!
Iespēja piedalīties konkursā ir ikvienam interesantam – jaunietim vecumā no 14 līdz 27 gadiem, kas aizraujas
ar mūzikas instrumentu spēli, dziedāšanu, dziesmu radīšanu. Pieteikšanās
konkursam ir pavisam vienkārša, līdz
18. oktobrim ir nepieciešams aizpildīt
anketu, kas atrodama www.ikskile.lv/
jauniesu-sadala.
Pasākumā draudzīgā gaisotnē, būs

iespēja sacensties par galveno balvudzīvās sesijas klipa izveidi profesionālā
skaņu studijā, kā arī, iespēju iegūt pirmā “Jaunā Ikšķiles Gaisa Tricinātāja”
titulu.
Jaunos izpildītājus no malas novēros un saviem ieteikumiem apbērs
kompetenta, savu rokrakstu Latvijas
mūzikas lappusēs atstājusi, žūrija. Tostarp, Rolands Ūdris (jeb Ūdrītis, The
Hobos līderis), Juris Lisenko (viens no
Cosmos harmoniju stūrakmeņiem).
Pasākuma organizatori aicina ikvienu, kura krājumā ir vismaz viena
pašu radīta dziesma un citu dziesmas

spēj izpildīt ar savu īpašu rokrakstu,
nekavēties ne mirkli – pašam vai ar
domubiedriem aizpildīt pieteikumu un
31. oktobrī doties uz Ikšķili – vietu, kur
gaiss pavisam noteikti nebūs rāms!

Par Gaisa Trīci
Lai iegūtu aktuālāko informāciju
vai atrisinātu neskaidrības, seko/raksti
IK Jauniešiem sociālajos tīklos Twitter
(@IKJauniesi) un Facebook (IK Jaunieši), kā arī uz e-pastu ik.jauniesudome@
gmail.com
Projekts tiek īstenots ar Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Biedrība “Irsis” oktobrī ir
uzsākusi jauna projekta “Iršos
kustos, lai labi justos!” realizāciju.
Olita Ruža,
Projekta vadītāja
Projekta ietvaros tiks izremontētas un sagatavotas telpas pagasta
iedzīvotāju aktīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām Pērses pamatskolā bijušajās kino telpās. Telpās
tiks izvietoti trenažieri un vingrošanas inventārs, kas būs brīvi pieejami iedzīvotājiem. Šeit notiks jogas,
aerobikas un vingrošanas nodarbības profesionālas sporta treneres
vadībā, būs iespēja arī izveidot individuālas treniņu programmas.
Šis projekts būtu palicis kā laba
iecere, ja nebūtu saņemts finansiāls
atbalsts no nodibinājuma “Borisa
un Ināras Teterovu fonds” un Kokneses novada domes. Tas deva zaļo
gaismu mūsu drosmīgajai idejai –
padarīt pilnvērtīgākas brīvā tautas
sporta iespējas Iršu pagastā.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Aizvadīts otrais velobrauciens pa Uzlabo savu veselību
Kokneses sporta centrā!
Kokneses novadu
Turpinot pagājušajā rudenī
veiksmīgi iesākto tradīciju Kokneses tūrisma centrs kopā ar atbalstītājiem 12. septembrī rīkoja otro
velobraucienu pa Kokneses novada lauku apvidu ceļiem.
Kokneses tūrisma centrs
Daces Svētiņas foto
Velobraucienā: Koknese – Irši –
Vecbebri – Koknese piedalījās gan
pieredzējuši velo aktīvisti, gan iesācēji - aptuveni 50 dalībnieki no Cēsīm,
Siguldas, Jēkabpils, Rīgas un Kokne-

Politiķa Arta Pabrika dzimtas mājās.

Vislabākā atpūta - velobrauciens!

ses novada.
Lieliskā noskaņojumā, laika apstākļu lutināti, baudot dabu un rudens
smaržas, braucēji veica 64 km garu
maršrutu, kurš galvenokārt veda pa
lauku ceļiem un takām. Lai neatkārtotu pagājušā gada veikto velobraucienu uz Iršiem, nelielu ceļa posmu
nācās šķērsot pa izcirtumu un pieveikt braslu. Pie Iršu klēts izveidota-

jā atpūtas laukumā velobraucējus ar
rudens veltēm sirsnīgi sagaidīja Iršu
pārvaldes vadītāja Raina Līcīte un
bibliotēkas vadītāja Dace Grele.
Interesanta un izzinoša izvērtās
ciemošanās politiķa, Eiropas Parlamenta deputāta Arta Pabrika dzimtas
mājā, kas celta vācbaltu kolonijas laikā. Pabrika kungam ir iecere atjaunot
250 gadus veco ēku, lai tajā reiz atvēr-

tu muzeju. Daudz jaunus vēsturiskus
faktus par Iršu pagasta pagātni uzzināja ne tikai ciemiņi, bet arī vietējie
velobraucēji.
Iebraucot Bebros, izturīgie braucēji atpūtas brīdi baudīja iepazīstot
Latvijas Biškopības vēstures muzeju
un nogaršojot visgardāko šīs puses
bitīšu savākto medu. Visi velobraucēji varonīgi sasniedza maršruta
galapunktu Koknesē, amatu centrā
„Mazā Kāpa”. Viesmīlīgajā vietā Pērses krastā gaidīja garda putraimu
biezputra un iespēja izgatavot piemiņas suvenīru no amatu centra "Mazā
Kāpa". Dalīšanās dienas iespaidos
radīja pārliecību, ka ir vērts iesākto
turpināt, jo aktīva atpūta ir lielisks
veids, kā atklāt vēl daudz interesanta
savā novadā.
Paldies visiem velobrauciena dalībniekiem un atbalstītājiem! Īpašs
paldies Artim Zvejniekam par rūpīgi
sagatavoto maršrutu!

Kokneses sporta centrs (KSC) ir
apmeklētājiem draudzīga sporta organizācija, kas piedāvā uzlabot savu
fizisko un garīgo veselību atpūšoties, sportojot un piedaloties dažādās
sporta sacensībās. Kokneses sporta
centrs ikdienā nodrošina Kokneses
novada mācību iestādes ar sporta
infrastruktūru kā arī apkalpo komercapmeklētājus, kas izmanto sporta
centra sniegtos maksas pakalpojumus.
Kokneses sporta centrā laipni
tiek gaidīts ikviens apmeklētājs, kurš
vēlas izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus. Pie mums iespējams
saņemt dažādus sportiska rakstura
pakalpojumus, kas jums ļaus uzlabot
un saglabāt savu veselību, lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, atpūsties no ikdienas darba slodzes un aizmirst par
ikdienas problēmām, kā arī attīstīt
sevī fiziskās un garīgās spējas un pilnveidot savu fizisko kondīciju.
Sezonas laikā (no septembra līdz
maijam) Kokneses sporta centrā
klientiem iespējams apmeklēt peldbaseinu (ir gan lielais baseins, gan
bērnu baseins). Pēc peldes vai peldes
laikā var relaksēties džakuzi, saunā
un nesen ierīkotajā tvaika pirtī. Tie,
kas nevēlas pavadīt laiku peldbaseinā patstāvīgi, var apmeklēt ūdens
aerobikas vai peldēt apmācības no-

darbības. Vel sporta centrā iespējams
apmeklēt sporta halli, kur iespējams
nodarboties ar dažādām sporta spēlēm, trenažieru un aerobikas zāli.
Sporta hallē pieejamas arī aerobikas
un vingrošanas nodarbības, treniņu
nodarbības bērniem. Regulāri tiek
rīkotas dažāda līmeņa sporta sacensības, kurās tiek aicināti piedalīties
dažāda līmeņa sportisti. Sporta centrā pieejamas arī limfodrenāžas procedūras un masiera-fizioterapeita
pakalpojumi. Ārpus sezonas laika,
pakalpojumu klāsts tiek ierobežots,
jo KSC veic sporta nometņu apkalpošanu.
Mūsu sporta centrā ir ļoti draudzīga cenu politika, kas ļauj apmeklēt
sporta centru visai ģimenei. Vairāk
par mūsu cenrādi, darba laikiem un
visiem piedāvātajiem pakalpojumiem var uzzināt www.koknese.lv
sporta sadaļā, kur iespējams uzzināt
visas KSC aktualitātes. Tāpat sporta
centrs aktīvi darbojas sociālajos tīklos, kur regulāri komunicē ar saviem
apmeklētājiem tīklos Twitter un Facebook. Tiksimies jaunajā sezonā
Kokneses sporta centrā!
No 6. oktobra otrdienās plkst.
20.00 Kokneses sporta centrā ūdens
aerobika pie treneres Zanes. Vairāk
informācijas pa tālruni 28314921

Jāņa Daliņa piemiņas
sacensības soļošanā

Rudens Saulgriežus sagaida
Kokneses pilsdrupās
Rudens Saulgrieži šogad pienāca
īstajā laikā. Vēl bija patīkami silts un
tomēr jau rudenīgs. Uz skaistu rituālu
Kokneses pilsdrupās bija kopā nākuši dažnedažādi ļaudis - gan pašmāju,
gan no Rīgas braukuši. Kad bija sarūpēts cienasts, sapušķots ugunskurs,
tad arī danči un dziesmas varēja sāk-

ties. Pēc tam iekūrām ugunskuru,
katrs ziedoja graudus, sēklas un vēlēja viens otram laimi, auglību, veselību
un vēl daudz ko labu.
Vakars pienāca ātri, jo dienas tagad kļūst atkal īsākas... Sācies veļu
laiks. Pārdomu un stāstu, pasaku,
mīklu laiks.

Kokneses pilsdrupās Veļu vakars
būs 29.oktobrī plkst.17.30. Ja arī Tu
gribi nākt ciemos, paņem līdzi lukturīti ar svecīti, bļodiņu un karoti
putrai, krūzīti tējai. Neaizmirsti arī
stāstu, pasaku vai mīklu!
Inguna Žogota, folkloras kopas
"Urgas" vadītāja

Pirmā no kreisās - Estere Vingre.

26.septembrī Ogres stadionā
norisinājās tradicionālās Latvijas
leģendārā soļotāja Jāņa Daliņa
piemiņas sacensības soļošanā uz
kurām pulcējās vairāk par 150
dalībniekiem.
Viktors Ņuhtiļins
Kokneses novadu sacensībās
pārstāvēja pieci dalībnieki. 3000 m

distancē jaunietēm 2.vietu izcīnīja
Līna Gražule, 1000 m distancē meitenēm
(2002./2003.g.dzimušās)
trešā finišēja Natālija Zeica, piektā - Megija Čakste, astotā - Elīza
Matušonoka. Visjaunākajā grupā
meitenēm (2004.g. un jaunākas)
1000 m distancē sudraba medaļu
izcīnīja sacensību debitante Estere
Vingre.

Rudens kross skolu
komandām Jaujās
1. oktobrī Jaujās ar I.Gaiša Kokneses vidusskolas komandas pārliecinošu uzvaru noslēdzās Aizkraukles
novada Sporta skolas rīkotais rudens
kross skolu komandām. Koknesieši komandu cīņā vidusskolu grupā
triumfē jau septīto sezonu pēc kārtas (astoņu labāko ieskaišu kopsummā), uzvarot divās individuālajās
distancēs. Čempiona titulu izcīnīja
Patrīcija Eiduka 1000m meitenēm,

Ilmārs Kalniņš 2000m jauniešiem,
sudraba godalgas ieguva Līna Gražule 1000m meitenēm, Edijs Eiduks
- 800 m zēniem, Atis Āre - 1500 m
zēniem. Bronza - Līvai Vitenbergai
1500m jaunietēm. Otrajā vietā komandu vērtējumā vidusskolu grupā
pļaviņieši, trešajā - Aizkraukles novada ģimnāzijas komanda. Pamatskolu
grupā - Bebru pamatskolas komanda
šogad izcīnīja otro vietu.
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Esmu par sportisku dzīvesveidu!
Jauns, mērķtiecīgs, enerģisks,
turklāt vēl sporta entuziasts! Tāda
varētu būt Raita Zukula vizītkarte.
Sporta notikumu sekotājiem novadā viņa vārds nav svešs, jo Raitis jau no skolas gadiem ar labiem
panākumiem spēlē volejbolu, teicamus rezultātus sasniedzis pludmales volejbolā.
Sarmīte Rode
Šī gada augustā viņš otro reizi bija
viens no Jāņa Krievāra piemiņas kausa
izcīņas volejbolā organizētājiem un šo
sacensību galvenais tiesnesis. „Esmu
par sportisku dzīvesveidu!” – teic Raitis Zukuls, kurš savu brīvo laiku nevar
iedomāties bez volejbola spēles.
Lai arī pēc Rīgas Celtniecības koledžas absolvēšanas Raitis jau vairākus
gadus dzīvo un strādā Rīgā, sportot
prieks sauc atgriezties Bebros, kur
sākusies lielā aizraušanās ar sportu.
Pirmās bērnības atmiņas saistās ar
vakariem sporta zālē, kur devies līdzi
mammai uz basketbola treniņiem, kā
arī bijis pacietīgs skatītājs sacensībās.
„Mācoties Bebru pamatskolā no 4.
klases sāku trenēties volejbolā. Esmu
ļoti pateicīgs savam pirmajam sporta skolotājam Visvaldim Kalniņam
par visu, ko esmu iemācījies. Regulāri

mūsu skolas volejbolistu komanda piedalījās vasaras „Tio” un „Lāses” kausa
sacensībās, pamatskolu grupā bijām
vieni no labākajiem.” ar gandarījumu
atzīst Raitis. Mācību gados Rīgas Celtniecības koledžā aizraušanās ar volejbolu veiksmīgi turpinājusies un jau tad
atklājies Raita organizatora talants veicot sporta organizatora pienākumus.
„Man ir laimējies ar dzīves gudriem
skolotājiem. Viens no viņiem koledžas
laikā bija Jevgenijs Poļevojs, bijušais
barjerskrējējs, kurš ļoti atbalstīja manas aktivitātes. Ar koledžas volejbola
komandu startējām dažādās sacensībās,” stāsta jaunietis.
Pirms pāris gadiem Raitis bija
viens no sporta kluba (SK) „Aizkraukle” spēlētājiem. Aizkraukles volejbola komandas kodolu veidoja Edgars Ratnieks, Raitis Zukuls, Kaspars
Greļs, Artūrs Plūme, Jānis Pļavinskis,
Kaspars Sniedzītis, brāļi Juris un Māris
Orupi un Elāns Katkovskis. 2011. gadā
puiši ar labiem panākumiem spēlēja
nacionālajā līgā. „Tolaik visas sestdienas no oktobra līdz aprīlim aizzibēja
braukājot pa Latviju un piedaloties
kādās volejbola sacensībās. Tā bija ļoti
liela slodze un arī labs rūdījums,” atklāj
spēlētājs.
Bez klasiskā volejbola Raitim tuvs

Koknesē aizvadītas ikgadējās
sacensības „Kokneses kauss
2015” jaunatnei vieglatlētikā
26. septembrī Koknesē norisinājās sacensības vieglatlētikas
mešanu disciplīnās jaunatnes vecuma grupām. U-14, U-16 un U-18
grupās startēja ap 200 jaunieši un
jaunietes no visas un Latvijas un
Rokiški pilsētas Lietuvā. Pavisam
tika sadalīti 24 medaļu komplekti
un 4 speciālie kausi, kurus ieguva
labākais sportists katrā no mešanas disciplīnām.
Dāvis Kalniņs,
Kokneses sporta centra direktors
Visas dienas garumā septiņos
sektoros jaunie vieglatlēti sacentās
disciplīnās – lodes grūšanā, šķēpa,
diska un vesera mešanā, cenšoties
uzrādīt pēc iespējas augstvērtīgākus
rezultātus. Uzreiz gan jāteic, ka šogad sacensībās netika labots neviens
rekords, bet dalībnieku uzrādītie
rezultāti joprojām bija labā līmenī.
Kokneses kausus savā īpašumā ieguva katras disciplīnas augstvērtīgākā
rezultāta uzrādītājs. Šķēpa mešanā
pie balvas tika Laine Donāne, kura
U-18 grupā uzvarēja ar 51,22 metrus
tālu metienu. Lodes grūšanā labākais
bija Oļegs Kozjakovs no Aizkraukles novada Sporta skolas, kurš 4kg
smago lodi aizgrūda 15.32 metrus
tālu. Diska mešanas kauss aizceļoja
pie Elīzas Puķānes no Bauskas, kura
iespēja 41.07 metrus, bet vesera mešanā augstvērtīgākais rezultāts lietuvietei Gabrielei Šapranauskaitei, kura
U-18 grupas sacensības uzvarēja ar

48,22 metru tālu metienu. Kokneses
metēju saimi sacensībās pārstāvēja
četri trenera Igora Lulles audzēkņi.
Vislabāk veicās Otto Asmusam, kurš
ieguva 3.vietu (52.34 metri) U-18
grupas vesera mešanas sacensībās,
aiz sevis atstājot treniņgrupas biedrus Andreju Grustānu (51.62) un
Armandu Korekovu (45.92). Jaunais
sportists Valters Vilcāns U-14 grupas šķēpa mešanas sacensībās ieguva
10.vietu (22,08 metri). Pie uzvaras
lodes grūšanas sacensībās tika arī
koknesietis Reinis Nungurs, kurš lodi
aizgrūda 15,15 metru tālumā. Reinis
kopš šī mācību gada pārstāv Murjāņu
sporta ģimnāziju, bet iepriekš trenējās pie trenera Igora Lulles. Diska mešanā Reinim 4.vieta ar rezultātu 40.61
metrs. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar organizatoru
sarūpētajām medaļām, diplomiem
un balvām. Īpaši tika apbalvoti arī
U-16 grupas laureāti, kas tika pie
dāvanu kartēm no veikala SPORTLAND. Tas tāpēc, ka U-16 vecuma
grupas sportisti vienlaicīgi aizvadīja
LVS kausa 5.posma sacensības.
Kokneses sporta centrs saka lielu
paldies pasākuma organizēšanā Aizkraukles novada Sporta skolai un īpaši Brigitai Krauzei, par sekretariāta un
tiesnešu darbu, kā arī pateicas citiem
sacensību atbalstītajiem – Kokneses
novada domei, Latvijas vieglatlētikas
savienībai, Latvijas šķēpmetēju klubam un SIA ABC JUMS par līdzdalību veiksmīgā sacensību norisē.

INFORMĒJAM, KA NO 21.SEPTEMBRA KOKNESES SPORTA
CENTRA PELDBASEINS IR ATVĒRTS APMEKLĒTĀJIEM.
Aicinām ne tikai peldēties, bet arī relaksēties džakuzi, saunā vai
tvaika pirtī. Piedāvājam apmeklēt ūdens aerobikas vai peldēt
apmācības nodarbības. Jautājumu gadījumā zvaniet 29360940.
Būsiet laipni gaidīti Kokneses sporta centrā!

ir pludmales volejbols. „2011. gadā
kopā ar Kasparu Greļu ieguvām trešo
vietu pludmales volejbolā Aizkraukles
kausa izcīņā, bet gadu vēlāk pārstāvējām Kokneses novadu III Latvijas
Olimpiāde Liepājā. 32 komandu konkurencē dalījām 9. vietu ar pieredzējušiem Cēsu, Aizkraukles un Rīgas
pludmales volejbola pāriem. Pārī ar
Artūru Plūmi esam spēlējuši Latvijas
čempionātā,” teic sportiskā dzīvesveida
piekritējs. Šogad gan spēlēt nācies tikai
klasisko volejbolu, bet pagājušajā gadā
paticis uzspēlēt skvošu.
Šovasar jūlijā gadskārtējās volejbola sacensībās „Irši zied” mājinieku
komanda, kurā spēlēja Modris Vilcāns,
Kaspars Greļs, Pēteris Aukmanis un arī
Raitis Zukuls, izcīnīja pirmo vietu. „Iršos ir augstā līmenī attīstīta sporta dzīve, ir prieks piedalītos rīkotajos sporta
pasākumos,” atzīst Raitis. Par gadu
gaitā izcīnītajām uzvarām vēsta prāvais
godalgu un diplomu skaits.
Šogad Kokneses novada atklātajā
čempionātā pludmales volejbolā, tāpat
kā Jānim Krievāram veltītajās sacensībās, Raitis uzņēmās galvenā tiesneša
pienākumus. Tomēr vislielākais izaicinājums ir bijis otro gadu organizēt Jāņa
Krievāra kausa izcīņu volejbolā. Divu
gadu laikā gūta pieredze, jaunas atziņas

Raitis Zukuls šovasar Jāņa Krievāra kausa izcīņas sacensībās.

un vērojumi: „Šogad dalībnieku skaits
bija lielāks, piedalījās augsta līmeņa
spēlētāji, pieteicās arī meiteņu komandas. Es neko negribu darīt ķeksīša pēc,
ja apņemos ko organizēt, man ir svarīgi,
lai citiem tas patiktu. Liels paldies par
atbalstu manai mammai, jo tā faktiski
bija viņas lielā vēlme, ko es palīdzēju
īstenot. Milzīgs paldies maniem draugiem un domubiedriem – bez viņiem
nekas nebūtu izdevies. Apbrīnoju Jāņa
Krievāra paveikto Bebros, pateicoties

tādiem cilvēkiem, arī mūsu pienākums
ir turpināt viņu iesākto. Paldies par palīdzību Bebru pagasta pārvaldei nepieciešamā inventāra iegādē, bet vislielākā
pateicība Uldim Krievāram par naudas
balvu piešķiršanu pirmo trīs vietu ieguvēju komandām. Ceru, ka arī turpmāk Bebru pagasta pārvalde un Kokneses novada dome piekritīs finansiāli
atbalstīt šo pasākumu, jo tādējādi mēs
atgādinām par savu izcilo novadnieku
un arī popularizējam savu novadu.”

Madonas volejbolisti izcīna
„Kokneses kausu”
12.septembrī Kokneses sporta
centrā norisinājās ikgadējās sacensības klasiskajā volejbolā “Kokneses kauss 2015”, kur šoreiz piedalījās 7 komandas. Sākotnējā iecere
gan paredzēja 8 komandas vīru
konkurencē un sešas sieviešu konkurencē, bet tā kā dažādu iemeslu
dēļ sieviešu komandas pēdējā nedēļā savu dalību atsauca, tad palika vien vīru komandas.
Dāvis Kalniņš,
Kokneses sporta centra direktors
Sadalītas divās grupās, komandas
uzsāka cīņu par kausu. Lielajā grupā,
kur startēja 4 komandas, vislabākie
izrādījās madonieši, kas pārspēja visus savus pretiniekus. Ar 2:0 tika pārspētas Kokneses un Jēkabpils komandas, ar 2:1 pieveikta Nereta. Tikmēr
otro vietu grupā ieguva Neretas vienība, kas tiešajā mačā pārspēja Koknesi ar 2:0. Kokneses sastāvā spēlēja
vairāki jaunie spēlētāji, kam dalība
šāda līmeņa sacensībās bija debija.
Vienu uzvaru mūsējie gan ieguva, ap-

spēlējot jaunos Jēkabpils volejbolistus. Pusfināliem kvalificējās Madonas
un Neretas komandas.
Otrā grupā sacentās Vecumnieku, Jelgavas novada un Kokneses
otrā komanda. Cīņas bija ļoti sīvas, jo
katra komanda pa reizei uzvarēja un
zaudēja. Labākie izrādījās koknesieši,
kas ar 1:2 piekāpās Vecumniekiem,
bet ar 2:0 pārspēja Jelgavas novadu.
Otro vietu izcīnīja Vecumnieki, kuri
gan piekāpās Jelgavas novadam, bet
tika tālāk pateicoties labākai setu attiecībai.
Pusfinālos savā starpā tikās Madona ar Vecumniekiem un Koknese
2 ar Neretu. Koknese diezgan pārliecinoši pārspēja Neretu, iekļūstot
finālā. Pēc brīža arī noskaidrojās, ka
Kokneses pretinieki cīņā par kausu
būs Madonas komanda, kas tika gala
ar Vecumnieku pretestību.
Fināla spēle bija ļoti skatāma un
neparedzama. Pirmajā setā dominēja Kokneses volejbolisti, kas ieguva
pārliecinošu uzvaru pirmajā setā, bet
otrajā setā viss bija pretēji, kad ar lie-

Jānis Višķers aizskrien
līdz zeltam
Valmierā aizvadīts skriešanas
seriāla “BIGBANK Skrien Latvija”
sestais posms, kas vienlaikus bija
arī Latvijas čempionāts maratona
distancē. Sportland Valmieras pusmaratona distanci visātrāk veica
un zelta godalgu izcīnīja koknesietis Jānis Višķers (“SPORT-LAND/
NIKE”). Jānis godam nosargāja
savu augustā iegūto Latvijas čempiona titulu - 21,0975 kilometru
trasi noskrienot ar divu minūšu
atrāvienu no otrās vietas — 1:07,39.

lu pārsvaru uzvarēja Madona. Trešajā
setā spēle ritēja punkts punktā, bet
neilgi pirms seta beigām Koknese panāca 13:10 savā labā. Madona prata
atspēlēties un beigās izcīnīt uzvaru ar
minimālu pārsvaru. Līdz ar to 1.vietu
ieguva Madonas komanda, otro vietu
Kokneses komanda, bet spēlē par trešo vietu Vecumnieki ar 2:1 pārspēja
Neretu. Sacensību uzvarētāji tika apbalvoti ar Kokneses sporta centra un
AAS “Gjensidige” sagādātajam balvām. “Gjensidige”, kas bija šo sacensību atbalstītājs, arī pasniedza speciālbalvas labākajiem spēlētājiem dažādās nominācijās dalībnieku vērtējumā. Par labāko uzbrukuma spēlētāju
atzina Pēteri Aukmani (Koknese 2),
par labāko servētāju Kasparu Greļu
(Madona), bet par labāko aizsardzības spēlētāju Raiti Zukulu (Madona).
Paldies sacensību dalībniekiem
par spraigām cīņām, tiesnešiem un
galvenajam tiesnesim Ivaram Māliņam par izturību, un skatītājiem par
atbalstu! Tiksimies nākamajās sacensībās!

SUŅU MEITENE
GAIDA SAIMNIEKU!
Labiem cilvēkiem
dāvinām uzticamu
un piemīlīgu suņu
meiteni, kura pašreiz
dzīvo Bebros.
Priecāsimies
atrast viņai gādīgu
saimnieku!
Lūgums zvanīt:
T. 27135904.

KOKNESES NOVADA VĒSTIS
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Būsim atbildīgi par savu veselību!
Jau aizritējuši divi gadi kopš
pārņemot Zigrīdas Balodes ģimenes ārsta praksi, Ziedoņa Mauliņa
darbavieta ir Koknesē. „Dzīvoju
Latvijas centrā – Pļaviņās, bet strādāju Latvijas sirds vietā,” smaidot
teic ģimenes ārsts, labprāt piekrītot sarunai par to, kā mums ikvienam vajadzētu rūpēties par savu
veselību.
Sarmīte Rode
Daces Svētiņas foto
Ir teiciens: „Cilvēki ir paradoksālas būtnes – jaunībā viņi izklaidējas
un spēka gados tērē savu veselību
smagā darbā, lai nopelnītu pēc iespējas vairāk naudas. Tā vietā, lai par
šo naudu izbaudītu atpūtu vecumdienās, viņiem nākas to atstāt dakteriem, lai labotu jaunībā iztērēto veselību.” Vai piekrītat teiktajam un ko jūs
vēlētos atgādināt saviem pacientiem,
un ikvienam par savu veselību domājošam cilvēkam?
Ziedonis Mauliņš: Tā ir sena patiesība. Bet savas kļūdas un neapdomību bieži apjaušam par vēlu. Atgādinu ikvienam pacientam reizi gadā jādodas
pie sava ģimenes ārsta uz profilaktisko
valsts apmaksātu veselības pārbaudi.
Tajā ietilpst vitālie rādītāji (augums,

svars, asinsspiediens), ādas un reģionālo limfmezglu apskate, sievietēm arī
krūts dziedzeru apskate, vēdera palpācija, redzes, dzirdes pābaude. Tomēr, ja
tiek saņemts ģimenes ārsta nosūtījums
papildus izmeklējumu veikšanai, par
tiem jāmaksā pacienta iemaksa.
Pirms došanās uz apskati, cilvēkam
vajadzētu padomāt un pagatavoties, ko
viņš ārstam gribētu izstāstīt vai pajautāt. Ieteicams paņemt līdzi savas brilles, iespējams ārsts palūgs pacientam
ar tām palasīt, kā arī var paņemt pēdējā
laikā lietotos medikamentus. Lūgums
savu apmeklējumu pie ģimenes ārsta
iepriekš pieteikt. Tad nebūs lieki jāgaida un saruna par veselības stāvokli būs
vairāk izdevusies. Pacientam jāzina, ka
ierodoties uz profilaktisko apskati būs
jāizģērbjas – jāatsedz kājas un krūšukurvis. Vajadzības gadījumā ārsts norīkos veikt analīzes, apskatē analīžu
veikšana neietilpst.
Bieži ir gadījumi, kad pieaugušie
bērni savus vecākus piesaka pie maksas speciālistiem. Veselības inspekcija
paudusi viedokli – ja pacients izvēlas
maksas speciālistu, viņš vairs nevar
atgriezties pie valsts apmaksāta speciālista. Manuprāt, pacientam tomēr ir
jāsazinās un jāveido kontakts ar savu
ģimenes ārstu.

Man ļoti nepatīk vārds pakalpojums. Aizbraucot vizītē pie pacienta uz
mājām es nepakalpoju – es darbojos ar
cilvēka veselību. Ja nomazgāšu slimniekam kājas, tas būs pakalpojums, bet
ja veikšu medicīnisku apsekošanu – tā
būs veselības aprūpe.
Vēstules ar uzaicinājumu ierasties
uz profilaktisko apskati neesam sūtījuši, bet itin bieži ar pacientiem sazināmies telefoniski. Tādējādi noskaidroju,
kā jūtas pacients, kuram ir slimības
lapa, vai informēju par analīžu rezultātiem.
Kāda vecuma pacienti biežāk apmeklē ģimenes ārsta praksi?
Tie ir vecākās paaudzes cilvēki,
kuriem garie darba gadi atņēmuši veselību, kā arī arvien vairāk prieks par
mazajiem bērniņiem, kurus vecāki ved
svērties un vakcinēties. Ir patīkami
redzēt, kā aug un attīstās mazais
cilvēkbērns. Ikdienā vairāk strādājam
ar hroniski slimiem pacientiem, kuri
pie mums nāk regulāri. Var teikt tā,
mēs darbojamiem ar biezākajām pacientu kartītēm – ar cilvēkiem, kuri
lieto medikamentus, kuri jāārstē un
jānovēro, kuri arī tērē valsts piešķirto
naudu. Veselības inspekcija mums sūta
vēstules par iztērētajiem līdzekļiem

AICINĀM KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI!
Mīlestība nes augļus katrā gadalaikā, un tā sasniedzama katram.
/Māte Terēze/
Atvērsim durvis labestībai un
cilvēcībai!
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja
augt savā ģimenē, kļūstiet par audžuģimeni!

Ko nozīmē būt par
audžuģimeni?
• Jūs dodat mīlestību un mājas
sajūtu bez vecāku gādības palikušam
bērnam.
• Jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bērnam, kura vecāki nevar
vai negrib par viņu rūpēties.
• Jūs dodat iespēju bērnam augt
labvēlīgā ģimeniskā vidē nevis bērnu
namā.

• Audžuģimene gūst iespēju mācīties.

Kā kļūt par audžuģimeni?
• Par audžuģimeni var kļūt laulātie
(persona), no kuriem viens ir vecumā
no 25-60 gadiem. Iespējami izņēmumi.
• Laulātie (persona), kas vēlas kļūt
par audžuģimeni, dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus
dokumentus, iesniedz iesniegumu
par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ģimenes ārsta izziņu par veselības
stāvokli.
• Bāriņtiesa veic ģimenes dzīves
apstākļu pārbaudi un izvērtē piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
• Audžuģimene apgūst mācību
kursu 60 akadēmisko stundu apmērā,
ko organizē Labklājības Ministrija.
• Pēc apmācību kursa beigām, bā-

riņtiesa mēneša laikā veic pārrunas ar
laulātiem, pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

Audžuģimene saņem:
• Bezmaksas audžuģimeņu apmācību kursus.
• Regulāru sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
• Atlīdzību par pienākumu veikšanu mēnesī – EUR 113.83(neatkarīgi
no bērnu skaita).
• Pabalstu bērna uzturam (apmēru nosaka katra pašvaldība) un
pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
iegādei.
Plašāka informācija par
audžuģimenēm Kokneses novada
bāriņtiesā,
tel. 65133633 vai 28234578.

atbildīgi par savu veselību.

Ģimenes ārsts Ziedonis Mauliņš
novēl rūpēties par savu veselību.

uz medikamentiem. Pirmajā kvartālā
manai praksei iedalītā nauda iztērēta
par 160%. Uz atsevišķām diagnozēm
valstī piešķirtais finansējums jau ir iztērēts. Tas nozīmē, ka mūsu cilvēki ir
ļoti slimi, bet skatoties TV šovus, šķiet,
ka visi ir veseli. Hroniski slimu pacientu ārstēšana prasa daudz laika un
līdzekļu. Es jebkuram cilvēkam ieteiktu atlikt naudu veselībai. Ja arī valsts
garantē apmaksu, ir arī pacienta līdzmaksājums. Jāsaprot, ka mēs paši esam

Kā šajā rudens laikā mums pasargāt sevi no saslimšanas?
Esmu vakcinācijas piekritējs. Arī
mūsu ģimenes ārsta praksē var saņemt
vakcīnu pret gripu, vakcīnu Pneimo 23,
kuru īpaši iesaka cukurslimniekiem,
onkoloģiskiem pacientiem, kuriem pastāv risks saslimt ar pneimoniju. Priecājos, ka vecāki piekrīt vakcinēt savus
bērnus arī par maksu. Šobrīd ir īstais
laiks vakcinēties, jo paiet divas nedēļas,
kamēr antivielas izstrādājas. Lai izvairītos no saaukstēšanās, nevajag dzert
neko aukstu, silti un atbilstoši laika
apstākļiem ģērbties, lietot veselīgu uzturu, C vitamīnu iegūt no dzērvenēm
un upenēm, lietot vietējās ogas un augļus. Pret iesnām iesaku lietot „Larifan
Ungo” ziedi, kas palīdz ādas un gļotādu
aizsardzībai pret nelabvēlīgu ārējās vides faktoru iedarbību.
Kā jūs stipriniet savu veselību,
smeļat spēkus no garās darbadienas?
Man patīk ceļot. Šogad atvaļinājuma laikā biju Amerikā. Atgriežoties
mājup un salīdzinot medicīnisko aprūpi un sociālo palīdzību, varu sacīt – pie
mums ir paradīze, tikai mēs to nenovērtējam!

Spiningotāji izmēģina
veiksmi Daugavā
10.oktobrī Daugavā, Pļaviņu
HES ūdenskrātuvē pie Kokneses
notika Kokneses novada atklātais
čempionāts spiningošanā. Spītējot
vēsajam un nemīlīgajam laikam
tajā piedalījās 30 laivu ekipāžu,

Sacensības rīkoja vietējais
spiningošanas sporta entuziasts
Viesturs Saulītis ar Kokneses novada domes, Kokneses sporta centra
un uzņēmēju atbalstu. Uzvarētāji
balvā saņēma kausus, piemiņas me-

lielākoties no Rīgas, Kokneses un
Skrīveriem.
Ar lomu krastā atgriezās 20 ekipāžu, kopējais noķerto zivju svars
— 109,34 kilogrami.
Vislabāk veicās rīdziniekiem
Armandam Romanovam un Jevgenijam Rodinam. Viņu lomā līdakas
un pāris asaru ar kopējo svaru 8,24
kilogrami. Otrajā vietā arī rīdzinieki Harijs Raciborskis un Andris
Miezis. Viņu loms, kurā bija lieliski
asari un zandarts, svēra 7,7 kilogramus. Trešie — vietējo līču pārzinātāji, koknesieši Jānis Jaudzems un
Ģirts Kupšāns. Loma svars — 3,64
kilogrami. Tālākajās vietās Andris
Blūms un Anatolijs Livdāns (Rīga,
3,58 kg), Andris un Juris Saksi (Skrīveri, 3,29 kg), Normunds Vingris un
Aigars Gredzens (Rīteri, 3,27 kg).

daļas, vērtīgas grāmatas un copei noderīgas
lietas. Tāpat daudziem Latvijas spiningošanas čempionāta dalībniekiem tā bija laba iespēja trenēties, jo
Daugavā pie Kokneses nākamnedēļ
notiks Latvijas kausa izcīņa spiningošanā..
Teksts “Daugavas balss”
Foto: Dace Svētiņa

Kļūsti par MAMMAMMU!
Biedrība Mammaaja.lv meklē un
aicina pieteikties sievietes, kas savus
bērnus jau palaidušas dzīvē, šobrīd nav
nodarbinātas profesionāli un jūt sevī
spēku un vēlmi sniegt praktisku atbalstu saspringtajā dzīves posmā jaunajai
ģimenei, kurā ir ienācis mazulis. Ja Tu
esi šāda sieviete un vēlies mazliet atslogot jaunos vecākus, kopā ar viņiem
piedzīvojot arī prieku par mazuli, kļūsti
par MAMMAMMU!
Lai kļūtu par Mammammu, nav
nepieciešama īpaša izglītība. Daudz būtiskāks ir personīgais briedums, spēja
neiejaukties un nepamācīt, bet būt pieņemošai un siltai attiecībās. Būtiska ir
spēja paturēt informāciju, kas uzzināta
par citu cilvēku dzīvi, pie sevis, kā arī
spēja saglabāt mieru arī situācijās, kur
apkārtējie ir satraukti. Svarīgi būt tādai,
uz kuru var paļauties un ar kuru var rēķināties. Un, protams, īpaši nozīmīga ir
spēja veidot drošas un mīlošas attiecī-

bas ar maziem bērniem.
Pirms darba uzsākšanas Mammamma saņem bez maksas 3 dienu
apmācību, kas ietver gan informāciju
par ģimenes attīstības psiholoģiju, jaunās mammas vajadzībām pēcdzemdību periodā, veiksmīgas komunikācijas
pamatus, praktiskus ieteikumus, kā
parūpēties pašai par sevi savas nodarbošanās kontekstā. Tiek segti arī ceļa
izdevumi uz mācību vietu Rīgā. Mammamma noslēdz līgumu ar biedrību
Mammaaja.lv, kas paredz, ka par nostrādātajām stundām pie ģimenes viņa
saņem noteiktu samaksu 2.50 euro/h
pirms nodokļu nomaksas. Sīkāku informāciju par projektu ir iespējams
iegūt mājaslapā www.mammaaja.lv, vai
zvanot pa tālruni 26169655.
Izsludinām pirmo pieteikšanos
uz Mammammu apmācību, kas sāksies oktobra beigās. Tiks uzņemtas 26
topošās Mammammas. Kā pirmos iz-

skatīsim pieteikumus, kas būs saņemti
līdz 11.10.2015.
Lai pieteiktos, lūdzu, sazinieties ar
mums pa tālruni 26169655 vai atsūtiet
vēstuli, kurā sniedziet informāciju par
sevi:
1. Vārds, uzvārds
2. Tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja
tāda ir), dzīves vieta (pilsēta, novads)
3. Kādēļ Jūs vēlētos kļūt par Mammammu?
Pieteikumus varat sūtīt brīvā formā
uz e-pastu: mammaaja@inbox.lv vai
sūtīt pa pastu:
Biedrība Mammaaja.lv, Rīga 1, a/k
38, LV-1001

13

NR. 68 (355) 2015. GADA 12. OKTOBRIS

Novadnieču skaistumam un veselībai
Piedāvājam lasītājiem Ilzes
Klaucānes stāstu par profesijas
apguvi un atgriešanos dzimtajā
Koknesē.
Kad es vēl mācījos Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā, precīzi nebiju izlēmusi, kādu profesiju nākotnei izvēlēties, taču noteikti zināju, ka pēc studijām vēlētos dzīvot un strādāt dzimtajā
pusē. Un tagad tas ir noticis – ar zināšanām pūrā esmu atgriezusies Koknesē, lai palīdzētu savām novadniecēm
ar vēl nebijušām skaistumkopšanas un

veselības uzlabošanas procedūrām.
Lēmumu studēt kosmetoloģiju
pieņēmu īsi pirms vidusskolas beigšanas. Vairs neatceros, kurš ieteica
izmēģināt sievišķīgo profesiju, jo tā
vienkārši man piestāvot. Pamēģināju
un sapratu, ka ne vien piestāv, bet arī
interesē un aizrauj, sevišķi praktiskās
nodarbības. Un visam pāri misijas apziņa, ka palīdzu cilvēkiem un pasaulei
būt skaistākiem!
Lai kļūtu par kosmetologu, Latvijā
ir divas iespējas: Kosmetoloģijas koledža vai Starptautiskā CIDESCO Rīgas
Kosmētikas skola. Pieredzējušie kosmetologi ieteica izvēlēties CIDESCO,
jo tās diploms ir atzīts starptautiski.
Sabiedrībā varbūt valda priekšstats,
ka tie ir tikai tādi ātrie kursi un amats
rokā. Nu nē, kā kārtīgs students mā-

cījos piecas dienas nedēļā divu gadu
garumā.
Mūsdienās skaistumkopšana ir
ļoti plašs lauks ar dažādiem novirzieniem. Visus nevar aptvert, ir jāizvēlas
specializācija, kas pašai patīk un padodas vislabāk. Studiju laikā bija izdevība praktizēties vācu uzņēmuma
‘’Weyergans’’ skaistuma un veselības
centrā, kura specializācija ir aparātkosmetoloģija sejai un ķermenim.
‘’Weyergans’’ pašlaik ir pasaulē viens
no inovatīvās kosmetoloģijas līderiem.

Kā visās jomās, arī skaistumkopšanā
strauji attīstās tehnoloģijas un katra
jauna inovācija spēj piedāvāt arvien
efektīvākus risinājumus. Tradicionālajām, manuāli veicamajām procedūrām attīstība ir ierobežotāka.
‘’Weyergans’’ man deva iespēju
izmēģināt visdažādākos aparātus. Tomēr vislabāk man iepatikās vakuuma
masāžas iekārta. Pirmkārt, ar to var
veikt daudz un dažādas procedūras kā
sejai, tā visam ķermenim: sejas ovāla
nostiprināšana, dubultzoda korekcija, ādas tonusa uzlabošana, mīmikas
krunciņu izlīdzināšana, tūskas samazināšana, tauku sadedzināšana, sārņu
izvadīšana, organisma detoksikācija,
limfas plūsmas un venozās atteces uzlabošana, atbrīvošanās no liekā šķidruma u.c. Vakuuma masāža ķerme-

nim ir svarīga ‘’Diferencētās celulīta
terapijas’’ sastāvdaļa, jo ar vakuumu
var veikt ne tikai ādas, bet arī zemādas
tauku slāņa masāžu, īpaši efektīvi ārstējot celulītu. Otrkārt, praksē apstiprinājies labs, ilgstoši noturīgs rezultāts.
Ātru, virspusēju efektu jau var panākt
ar daudzām metodēm, bet pēc pāris
dienām tas izgaist. Ja ko dara, tad tas
jādara pamatīgi un nopietni! Pirmajā
iepazīšanās reizē katram klientam individuāli tiek noteikts nepieciešamo
procedūru veids, skaits un biežums.
Ātrākam un vēl labākam rezultātam
vakuuma masāžu iespējams kombinēt
ar limfodrenāžas zābakiem, ķermeņa
ietīšanu jeb ‘’body wrapping’’ kanēļa
maskā.
Padziļināti esmu apguvusi progresīvās vakuummasāžas metodikas, un
tūlīt pēc studiju beigšanas sāku strādāt
salonā Rīgā. Galvaspilsētā ‘’Weyergans’’ zīmols ir pazīstams jau vairāk
nekā 15 gadus, ar plašu un stabilu
klientu loku. Taču mani nemitīgi urdīja doma - kāpēc gan Latvijas sievietēm, lai saņemtu mūsdienīgās procedūras, katru reizi jātērē laiks un nauda, mērojot ceļu uz lielajām pilsētām?
Ģimenes atbalstīta, nolēmu atgriezties
Koknesē un būt pirmā, kas modernos vakuummasāžas pakalpojumus
sniegs savām novadniecēm uz vietas.
Man prieks, ka koknesietēm tagad būs
tieši tās pašas iespējas parūpēties par
veselību un labsajūtu, kā rīdziniecēm
un centīšos ieviest arvien vairāk jauninājumu, jo skaistumkopšana, it sevišķi
aparātkosmetoloģija, ir viena no tām
profesijām, kurā visu laiku jāpapildina zināšanās, jāseko līdzi jaunākajām
tehnoloģijām un tendencēm. Veselība
un skaistums ir dāvana, ko jūs pasniedzat pašas sev!
Pašreiz modernās vakuummasāžas pakalpojumus piedāvāju Koknesē,
salonā ‘’BB’’, Indrānu ielā 8-43, tālrunis 26 122 421.
Ilze Klaucāne
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Koknese –
mīlestība uz
mūžu
Par Jura Siliņa dzīvi varētu
uzrakstīt veselu grāmatu. Par mīlestību uz dzimto Koknesi, no kuras būdams projām vairāk kā divus gadu desmitus, viņš nemitīgi
pēc tās ilgojies, un tagad, jau piecus gadus atkal dzīvojot Koknesē, ir atradis sirds mieru, mājas
sajūtu un līdzās tuvu cilvēku.
Sarmīte Rode
Liekas mazliet neticami, bet 10.
oktobrī šarmantais kungs sagaidīja
80. dzimšanas dienu! Viņa jaunības recepte: katru dienu kustēties
– iet kājām, braukt ar velosipēdu,
spēku smelt dabā, tiekties pēc jaunām zināšanām. Jau pāris gadus
Jura balss skan senioru korī „Labākie gadi”, kurš tagad pārtapis par
jaukto kori „Alaine”. Dzimtā vieta
iedvesmo dzejas radīšanai – par
to pārliecinājušies gan Kokneses
Novada Vēstis lasītāji, gan biedrības „Mazā taka” rīkoto pasākumu
apmeklētāji. Friča Bārdas vārdiem
runājot – zemes dēls ar zvaigžņu
dvēseli – tāds ir Jura Siliņa dzejas
liriskais varonis.
Sarunā ar jubilāru atklājās viņa
meklētāja gars un atziņa – cilvēks
var izturēt daudz vairāk, nekā viņš
pats to apzinās.

Jūs kā gribat,
es saukšu par Juri!
„1927. gadā tēvs uzcēla „Aizupes Pumpurus”. Par šīs mājas vietu
tagad vēsta tikai ceļmalā augošais
ozoliņš netālu no „Apaļās” fermas.
Mani vecāki bija jaunsaimnie-

ki, viņiem piederēja 15 ha zemes.
Ģimenē augām trīs bērni: par mani
trīs gadus vecākā māsiņa Rita, dzimusi 1932. gadā, es – vienīgais dēls,
un par mani četrus gadus jaunākā
māsiņa Dzintra. Pirmās bērnības
atmiņas saistās ar ganos iešanu un
bezbēdīgu dziedāšanu! Biju dikti
kustīgs un ņiprs - no dzimšanas

Mazais Jurītis četru gadu vecumā.

nesavaldīgs un straujš, tāds mans
raksturs visu mūžu!” – atminoties
bērnu dienas teic dižo gadu īpašnieks, kuram pasē ierakstīts arī
otrs vārds Maigonis. Izrādās, tēvs
un māte vēlējušies dēlu dot vārdu
Maigonis, bet vectēvs teicis: „Jūs kā
gribat, bet es viņu saukšu par Juri!”
Kokneses luterāņu baznīcā puika
nokristīts ar abiem vārdiem.
Turpinājums 16.lpp »»»

Līvija Blese
13.01.1925. – 06.10.2015.
skolotāja Līvija Blese, par savu mūžu
atstādama liecinājumu dzejas rindās:

Vakar bija salna. Baltiem sala zobiem nokostas spilgtās dālijas, košās
gladiolas, galviņas nokārušas asteres,
vien miķelīši drosmīgi veras pretī rīta
saulei. Šodien no Kokneses ozoliem
snieg rudu un brūnu lapu sniegs.
Pa Mūžības ceļu salnas rītā aizgājusi kāda bezgala stipra, dzīves grūtuma un sarežģītības nesalauzta sieviete. 91.dzīves gadā no mums šķīrusies

Dzīves gājums
Kā milzu straume
Laika upe plūst, tā steidzas.
Tavs mūžs ir tikai mirklis īss,
tas ātri beidzas.
Un steigā aiziet dienas,
mēneši un gadi,
Tu savu dzīvi pretī laimei vadi!
Gan paklūp, piecelies un tālāk
steidzies.
Vēl viss tev priekšā,
vēl nekas nav beidzies,
Tā gads aiz gada trakā ritumā,
Tu neapstājies arī dzīves kritumā.
Tad beidzot attopies,
kļūst lēnāks dzīvesrats,
Tu esi noguris un gausāks kļuvis pats.
Bet laime vēl arvien tev nekrīt rokās,
Kaut skrējiens pakaļ
tai jau norit mokās.
Tā aizskrien dienas, mēneši un gadi:
Pats savu dzīves gājumu tu radi. –
Bet Laika upe plūst, tā steidzas...
Jau tava laipa lūst, viss beidzas...
Vēl krastā ēnas stāj, tās līdzi māj –
Tad klusums visu sedz un draugi
sveces dedz.

Līvijas Bleses dzīves ceļš sācies
1925.gada 13.janvārī Sēlpils pagasta Mucas dzirnavu rentnieka Jāņa
Reinsona ģimenē. Daugavas un
Piksteres krastos pavadītā bērnība, krāšņā daba uz meitenes jutīgo
dvēseli atstāj neizdzēšamu iespaidu, kas dzīves grūtākajās stundās
palīdz saglabāt gaišumu un optimismu. Skolas gadi aizrit Sēlpilī un
Lielvārdes Lāčplēša pamatskolā,
tad nāk kara un pēckara laiks, tajā
pabeigta Jaunjelgavas komercskola
un Latvijas Valsts pedagoģiskais
institūts. Jaunā latviešu valodas un
literatūras skolotāja saņem norīkojumu uz tikko dibināto Kokneses vidusskolu, kur no 1951.gada
līdz 1980.gadam vadīts viss darba
mūžs.
Tā kā Līvija ir pirmā pēckara
laika speciāliste ar augstāko pedagoģisko izglītību Kokneses skolā,
viņai tiek uzticēti mācību daļas
vadītājas pienākumi. Drīz vien
piezogas ļauna, tolaik neārstējama
vai grūti ārstējama slimība, cīņa
ar kuru prasa vairākus dzīves gadus; taču Līvija no šīs cīņas iznāk
kā uzvarētāja un var atgriezties

jau ierastajā darbā. Tas nebūt nav
viegls, jo literatūrā, tās pasniegšanā tiek akcentēts tikai tas, kas noliedz ideālus, ar kuriem bija augusi
pirmskara paaudze, par kuriem
bija cīnījušies viņu tēvi. Šie ideāli
tiek noklusēti, pelti un nosodīti.
Skarbajā jaunās „padomju dzīves”
sistēmā jāiekļaujas arī trauslajai
skolotājai, kura saviem pirmajiem
audzēkņiem māca, ko labāk nerunāt, par ko labāk nezināt, kā atrast
nākotnes iespējas darbā, izglītībā.
Laiks skrien nemanot, piepildīta tiek novēlojusies mīlestība, un,
pārvarot sabiedrības nesapratni un
pat nosodījumu, turpmākie dzīves gadi rit kopā ar Jāni. Ir kopīgs
darbs skolā, kopīgi vaļas brīži, kad
Jānis var nodoties savu mūža laikā
vākto kolekciju sistematizēšanai,
materiālu apkopošanai un grāmatas rakstīšanai par Koknesi, kur Līvija ir neiztrūkstošs palīgs. Tādas
ir arī kopīgās rūpes par Jāņa bērniem, vēlāk mazbērniem. Smags
trieciens ir ziņa par ļaundabīgu slimību, kurai tomēr neizdodas pieveikt sīksto skolotāju, un pēc vairākiem gadiem viņa atgriežas skolā

nu jau kā bibliotekāre. Simti skolotājas audzēkņu, nu jau absolventi,
dodas uz saulaino tāli un kāpj stikla kalnā ar viņas doto literatūras
mīlestību apveltīti, pareizrakstības
un pareizrunas iemaņām bruņoti,
bet Līvija Blese burvīgo grāmatu
pasauli palīdz iepazīt jaunākajiem
skolas vecuma bērniem.
Esot pensijā, dzīves ritms kļūst
rāmāks. Apkārt ir milzums grāmatu, kuras gribas pārlasīt, dienas
tiek vadītas kopā ar Jāni, kas var
sacensties ar jebkuru enciklopēdiju, līdz brīdim, kad viņa dzīves pavediens iztek. Kad pēc 31 kopdzīves gada Līvija paliek viena, dienas
aizņem atmiņas, pārdomas, laba
grāmata, tikšanās un sarunas ar
bijušajiem kolēģiem un skolēniem.
Līdz mūža pēdējai dienai saglabājusi savu sirds un prāta gaišumu,
labestību, atvērtību katram, vēlēšanos saprast un palīdzēt, 6.oktobrī mūža miegā aizmigusi vienkārša
latviešu sieviete. Skolotāja. Paliek
sirmie Kokneses ozoli un salnas
rītā sēj rudi brūnas lapas. Zīles jau
zemē.
Sērojošie tuvinieki
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Nāc pašdarbnieku pulkā!
Kokneses kultūras nams, sākoties jaunajai sezonai, aicina pašdarbības kolektīvos
pieteikties jaunus dalībniekus!
2015./2016. gada sezonā kultūras namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:
KOLEKTĪVA NOSAUKUMS
Sieviešu koris „Anima”

MĒĢINĀJUMA LAIKS
Ceturtdien 18.30

Jauktais koris „Alaine”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Liepavots”
Jauniešu deju kolektīvs
Amatierteātris
Jauniešu teātra studija
Folkloras kopa „Urgas”
Spēlmaņu kopa „Skutelnieki”
Pūtēju orķestris
Dāmu deju kolektīvs „Tik un tā”
Flamenko
Līnijdejas bērniem
Līnijdejas pieaugušajiem

Tu dzimusi starp rudens bērniem,
To dzīvei rudens krāsas klāt,
Un rudens vēju dotās dziesmas,
Tev savā mūžā izdziedāt.
Ik grūtībās tev lepnai stāvēt,
Kā mārtiņrozes salnās stāv,
Un atvasaras silto gaismu
Līdz pavasarim saglabāt.
Nāk rudens atkal tavā sētā,
Un vēl viens gads ir mūžam klāt.
Tas pildīsies ar priekiem,bēdām,
ēdām,,
āks.
s.
Varbūt būs mazliet bagātāks.
/Lauma Daugiša/

Otrdien 10.00 - 12.00
Ceturtdien 10.00 - 12.00
Otrdien 20.00
Ceturtdien 20.00
Pirmdien 18.00; Trešdien 18.00
Piektdien 18.00
Otrdien 18.30; Ceturtdien 18.30
Otrdien 17.00; Ceturtdien 17.00
Pirmdien 17.00 - 19.00
Trešdien 17.00 - 19.00
Pēc individuāla grafika
Trešdien 20.00; Piektdien 20.00
Sestdienās, svētdienās pēc
individuāla grafika
Pirmdien 20.00
Trešdien 20.00
Pēc individuāla grafika
Otrdien 17.00
Otrdien 18.00

MĒĢINĀJUMA
VIETA

VADĪTĀJS

Mūzikas skola

Lelde KamzoleGagaine

Kultūras nams

Silvija Cīrule

Kultūras nams

Inta Balode

Kultūras nams
Kultūras nams

Kornēlija
Reisnere
Inguna Strazdiņa
Inguna Strazdiņa

Kultūras nams

Inguna Žogota

Kultūras nams

Uldis Bērziņš

Kultūras nams

Ziedonis Puķītis

Kultūras nams

Kultūras nams

Kornēlija
Reisnere
Gundega Lojāne

Kultūras nams

Inga Ozoliņa

Kultūras nams

APZINĀS NESAKOPTĀS
KAPU VIETAS
Kokneses pagasta
Atradzes kapos turpmāk
katru gadu pēc Svecīšu
vakara notiks nesakopto
kapu vietu apzināšana.
Lūdzam iedzīvotājus
regulāri sakopt un uzturēt
kārtībā savu piederīgo
atdusas vietas.

RUDĪTI PĒRKONI SKAISTAJĀ DZĪVES
JUBILEJĀ SVEIC ANDERSONU ĢIMENE

Kokneses novada domes
Komunālā nodaļa

Kultūras pasākumu plāns
17.oktobris
plkst.22.00

BALLE - muzicē Santa Kasparsone, biļetes cena 3 EUR

Iršu klubs

22.oktobris
plkst.19.00

AINĀRS ANČEVSKIS izrādē “JAUNAIS TĒTIS”,
ieejas maksa no 5-7 EUR, biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama
kasē no 10.09.2015. un “Biļešu paradīzes” kasēs.

Kokneses
kultūras nams

29.oktobris
plkst.17.30

VEĻU VAKARS, organizē biedrība “Baltaine”

Kokneses
pilsdrupas

Kokneses LSK brīvprātīgo un asins donoru Pateicības balle.
Spēlē: Ēriks Gruzniņš.

Vecbebru Profesionālās un
vispārizglītojošās
internātvidusskolas zālē

30. oktobrī
plkst. 18:00
11.novembris
plkst.17:00
17.novembris
plkst.17:00

Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts svinīgs pasākums un
koncerts Zane Jančevska “DZIESMU DANCE”

21.novembris
plkst.12:00

Mazo talantu atrastuves “KOKNESES KNĪPA-2015”
noslēguma pasākums.

27.novembris
plkst. 17:00
3. decembris
plkst.18:00

Ziemassvētku rūķu skola “NĀC PIE RŪĶIEM SKOLOTIES”,
ieejas maksa 1 EUR

4.decembris
plkst.21:00
12.decemnbris
plkst. 17:00
10. un 17.
decembris
plkst.17:30
20. decembris
plkst.13:00
22.decembris
plkst. 19:00
2015.gada
1.janvāris
plkst.1:00

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis

Kokneses lielās egles iedegšanas pasākums

Kokneses
pilsdrupas
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kulttūras
nams
Kokneses
kultūras nams
Zaļā tirgus
laukums

Atpūtas vakars kopā ar grupu “Galaktika”.
Kokneses
Ieejas maksa 4 EUR, pasākuma dienā dārgāk. Biļešu
kultūras nams
iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā.
Kokneses novada amatierkolektīvu labdarības koncerts “Eņģeļi pār
Kokneses
Latviju” un pašdarbnieku balle kopā ar grupu “Sikspārnis”
kultūras nams
ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCA, organizē biedrība “Baltaine”
Ziemassvētku eglīte bērniem kopā ar Aizkraukles bērnu
popgrupu “Meduslāsītes”
Koncerts “ZIEMASSVĒTKI. Oranžs, sarkans un sudrabaini zils”.
Piedalās: dziedātāja Evita Zālīte, ģitāriste Ilze Grunte, obojiste Ieva
Nīmane. Biļešu iepriekšpārdošana: 4 EUR, pensionāriem,
skolniekiem 3 EUR.
JAUNGADA BALLE kopā ar grupu “Daugavieši” no Jēkabpils.
Ieeja: 4 EUR, pasākuma dienā dārgāk. Galdiņu rezervēšana un biļešu
iepriekšpārdošana kultūras namā.

Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams
Kokneses
kultūras nams

Kokneses Māmiņu kluba
"Koknesīši" aktivitātes
oktobrī un novembrī
 19. oktobris pl. 10:30
Sociālā dienesta zālē - tikšanās / lekcija - ar Sandru Lasmani (Rīgas Māmiņu kluba lektore) par tēmu "Podiņš un miedziņš".
 2. novembris pl. 11:00
Kokneses kultūras namā tikšanās ar psiholoģijas zinātņu doktori Diānu
Zandi sniedzot nepieciešamās zināšanas par mazuļu aprūpi un emocionālo atbalstu bērnu audzināšanā lekcijā "Kā izprast savu mazuli".
(Lekcija notiek programmas "Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem ietvaros"
sadarbībā ar Ziedot.lv)
 16. novembris pl. 11:00
Sociālā dienesta zālē - tikšanās ar psiholoģi Kristīni Karlsoni lekcijā "Kas
ir dusmas? Kā ar tām tikt galā?"
 30. novembris pl. 11:00
Sociālā dienesta zālē - programmas mammas māca mammas ietvaros
Liene mācīs un stāstīs, kā pareizi uzklāt kosmētiku. Noslēgumā rudens
fotosesija.
Visas nodarbības / lekcijas ir atvērtas ikvienam
interesentam un bez maksas!

Vecāki, iemāciet bērniem
sargāt dabu!
„Jau no vasaras sākuma skumīgi
noskatos, kā skolas bērni dara pāri
pie mūsu mājas tuvumā augošajām
ābelēm,” Kokneses Novada Vēstīm
stāsta koknesiete - Blaumaņa ielas 18
iedzīvotāja. „Pirmajās reizēs redzot,
kā zēni lauž ābeļu zarus, viņiem aizrādīju. Palaidņi par manis teikto tikai
pasmējās. Vasaras vidū, kad āboli vēl
bija pavisam zaļi, viņi ar aizrautību
tos mēģināja nopurināt. Septembrī,
gandrīz katru dienu pēc mācību stun-

dām skolā, puišeļi kā „viesuļi” uzbruka
ābelēm – atkal lauza zarus, viens otru
apmētāja ar nopurinātājiem āboliem
un tos samīdīja. Pēc viņu ciemošanās
zālājs bija pārvērties par „kara lauku”.
Mājas iedzīvotāja šos zēnus nepazīst,
tikai zina, ka viņi mācās Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolā. Lūgums zēnu
vecākiem – pārrunājiet ar bērniem
viņu uzvedību un izskaidrojiet, ka viņi
var pieteikties palīdzēt novākt ābolu
ražu, nevis darīt pāri dzīvam kokam.

SVECĪŠU VAKARI
KOKNESES NOVADA KAPOS
2015.gadā
ATRADZES KAPOS

3. oktobrī plkst. 18:00

BAZNĪCAS KAPOS

4.oktobrī plkst. 18:00

KAPLAVAS KAPOS

10.oktobrī plkst. 18:00

ŪSIŅU KAPOS

17.oktobrī plkst. 18:00

IRŠU KAPOS

17.oktobrī plkst. 17:00

ZUTĒNU KAPOS

7.novembrī plkst. 16:00

PIEMINĀM AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠOS
Lēnām dvēsele nomet lieko
Un augšup – uz gaismu ceļas,
Kur saules smaidā un zvaigžņu siekos
Jaunam sākumam spēku smeļas.
/A.Svētiņa/
Kokneses novada Dzimtsarakstu
nodaļā septembrī reģistrēti 4
mirušie.
Mūžībā pavadīti:
JURIS BULATS (1942.G.)
GATIS OJĀRS ĻAUDAKS (1942.G.)
GUNA KĀGANE (1926.G.)
ANDRIS VĪTOLIŅŠ (1981.G.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBA
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.
/Ā.Elksne/
Izsakām līdzjūtību Ainai
Lazdiņai tuvu cilvēku zaudējot.
Senioru klubiņš
„Vālodzīte” Iršos

Šis mazais cilvēks
ir man uzticēts.
(Ak, kāda liela dabas uzticība!)
Tik tiešām - katrs bērniņš
piedzimst svēts Balts zirņa zieds nevienas melnas strīpas.
Un tagad man
ir jākļūst sargeņģelim.
/Ā.Elksne/
KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
SEPTEMBRĪ REĢISTRĒTI 6
JAUNDZIMUŠIE:
Sintija, Reinis, Mārtiņš,
Rinalds, Daniels, Karlīna.
Sirsnīgi sveicam bērniņu
vecākus un vecvecākus!
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JURIS SILIŅŠ
Pļāvējs
Kāds pļāvējs zemi pļauj pie vāla vālu,
Bet domas lido viņam tālu, tālu…
Kur nokalnēm caur krūmiem gatve stiepjas,
Kur aug trīs ozoli un četras liepas.
Kad liekas gana pļauts – viņš iet uz māju.
(Tam gaita noteikta un laba stāja.)
Neviens to negaida, nav viņam sievas,
Bet ir trīs ozoli un četras liepas.
Pēc tālā ceļa pie ozola viņš stājas,
Tam pieglaudies ar koku sarunājas.
No malas izskatās – viņš pielūdz Dievu,
Bet varbūt ir apskāvis ir aizgājušo sievu?
Pēc brīža apsēžas zem kuplās liepas
Un nedaudz iedziļinās laicīgākās lietās:
Kamdēļ gan zeme vēl joprojām griežas,
Bet jaunība nekādi neatgriežas?
Un reizēm liekas man: es esmu pats tas pļāvējs,
Varbūt ne gluži tāds kā projām gājējs,
Jo es vēl alkstu zināt: kur tā gatve stiepjas,
Kur aug tie ozoli un tās liepas?

ANITA LIEPIŅA
Aizturiet lieciniekus!
Nākamajām paaudzēm par prieku
Izraujiet no aizgājušo atvariem,
Lai nav tautas atmiņa bez satvara,
Atrodiet un nopratiniet lieciniekus!
Sarindojušies kā dzērves kāšos,
Tā kā bezpajumtnieki pēc ēdiena
Mūsu sievas, vīri, brāļi, māsas,
Skaitot dienas, rindā stāv pēc vēl vienas…
Nostājieties blakus, acīs raugoties,
Atmiņas un Patiesību pieprasiet,
Prasiet Gara spēku šodien augošiem,
Nelaidiet pa Aizmirstības ceļu iet!
Rudenīgs dvēseles blūzs
Vējš nenoguris plosa plāksni
Ar uzrakstu “Slēgts”,
Itkā no pieliktā spēka
Kāds mainīt ko spētu…slēgts!
Laimes paviljons
Un dvēseles ģērbtuves
Uzticības liedagā
Pašā atdošanās jūras krastā.
Pat pastam aiz loga vīd zīmīte “Pārcelts”.
Nav minēts: uz Rītdienu, Salnām
Vai Kaislības krācēm…
Sezona beigusies, - jāgaida jauna
Un - jācer!

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies par palīdzību Lībai
Zukulei un atsaucīgajiem donoriem
Liānai Teplovai, Andrim Beļajevam
un Inārai Kučekai par ziedotajām
asinīm mana brāļa dzīvības glābšanai. Mana ģimene būs pateicīga
ikvienam cilvēkam, kurš ziedos asinis ar norādi: Aldim Kalniņam.
Astrīda Saimena, T. 22347649.

MAIJA STEPĒNA
***
Kas kuram pieder,
Un kā kurš skatās Cits bagāts jūtas,
Kaut nav tam nekas...
Cits lokās mokās Par maz! Par maz!
Es neesmu tā pirmā
Ne arī tā otrā,
Bet tomēr man vajag,
Lai būtu - kaut kas;
Lai nebūtu tukša
Kā nakts bez zvaigznēm,
Kā remdena pirts,
Kā sēta bez akas...
Lai neslāptu sirds
Kā bērns slāpst pasakas,
Man tomēr vajag,
Lai būtu kaut kas.
***
Tīreļpurvs. Nāves sala.
Ne sniegs, bet dvēseļu
puteņi
Līdz debesīm griežas.
Kurzemes katls.
Pēda Latvijas zemes...
Un balti kauli,
Bez svētības apglabāti Īstumu saskaitīt nevar...
Vēl atmiņas dedzina,
Bet atkal jau
Tūkstošu tūkstošus
Bēgļu gaitas skar...
Kādēļ savējie?
Kad atbildi sagaidīt var?

ĀRIJA ĀRE
***
Turu es vēl vasaru
Ap pleciem ziedu lakatā.
Tā zied manā dvēselē
Un nevēlos laist projām.
Bet rudens elpa pamalē
Jau miglas vālus veļ
Un manu ziedu lakatu
No pleciem lēni ņem.
Gaisīs lēnām vasara,
Mirdz zālē rasas pērles.
Es raugos plecu lakatā,
Sāk ziedēt mārtiņrozes.
Man nenoturēt vasaru
Ap pleciem ziedu lakatā,
Jo rudens elpa sapņu ziedus
Sāk citās krāsās darināt.

ZIŅAS NO KOKNESES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS:
Septembrī reģistrētas 8 laulības,
6 – Dzimtsarakstu nodaļā,
2 – ev. luter. Kokneses draudzē.

OLGA KĻAVIŅA
Un šo krastu tu sauc par savu
Vai zini, kā jūra prot mierināt gurušas domas,
Vai jūti, kā pēdas silda liedaga baltā smilts?
Mīļumā raugies jūras bangās vai rāmajos viļņos.
Vai sajūti - jūra māca, auklē un dzird?
Katra diena šai krastā kā saule no jauna uzaust,
Katrs mirklis šķiet bagātu domu un jūtu pilns.
Tev ir laimējies piedzimt Dzintara jūras krastā,
Pie tevis ik mirklis atnāk kā vilnis jauns.
Stāvot krastā, sirds kļūst sajūtām dzīva,
Kā kaijas virs viļņiem var spārnos izplesties.
Ar acīm lidinies vējos tik bezgala brīva
Tai mirklī esi albatross – līdz lidot pacēlies.
Ir burvīgi klausīties skanīgos jūras viļņos,
Melodija skaista no viņējā krasta nāk,
Kā viegls putu gabaliņš jūties viļņu ciļņos
Šo krastu Tu sauc par savu – ne citādāk!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Mana atvasara...
Mana atvasara mārtiņrozēs zied,
Mana atvasara pīlādžogās kvēlo,
Ugunskurs, kas sārtos ziedos deg,
Nelūgsies, lai rudens salnas žēlo!
Ja vēl acīs atmirdz saules stars,
Ja vēl sirdī dienvidvēji žūžo,
Neskumšu, ja rudens izdaiļos,
Vienu mazu sprīdi mana mūža.
Ko tur teikt, ja pavasaris tāls,
Ābeļziedi nobirušie klusē,
Ko tur teikt, ja sarma matos auž,
Sudrabu un mūžs tavs ir jau pusē!
Neskumšu, kad dzērves lidos prom,
Izdziedot vēl savu atvad dziesmu,
Neskumšu, jo vienmēr manī tvīks,
Degs un sārtos pīlādžogu liesmas.
Viss vēl notiks, viss vēl tikai būs,
Labais nepazūd jau rudens elpā,
Prot viņš laimes kokteiļus ar jaukt,
Zvaigznes iedegt visā debess telpā!

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

Koknesiete Ilga Sīle, kuru mazmeitiņa mīļi
sauc par Vapu, par savu ikdienu lauku sētā ir
uzrakstījusi daudz jauku dzejoļu, kuri noteikti
patiks mūsu jaunākajiem lasītājiem! Dzejoļus
papildina viņas meitas, Ogres Mākslas skolas
pedagoģes, Māras Mārtiņjānes – Kašes
ilustrācijas.
Šūpuļtīkls
Māra audusi šūpuļtīklu,
Izstiepj starp kokiem
kā krustvārdu mīklu.
Tīkls visu rudeni karājas.
Vapa skatās, - kas šodien to kustina?
Reičela lēkā un sevi tā lustina!
Citreiz tur zīles ir birušas iekšā,
Kritušas tieši no Dieviņa riekšas.
Tīkls visiem der, kur gulēt un snaust.
Māra jau nākamo šūp’li steidz aust.

Rudens viesis
Šorīt Vapas pagalmā
Ezis, rāvies kamolā.
Vinters apkārt skraida, spiedz,
Asums ezim piekļūt liedz.
Tomēr Vinters ņem to zobos,
Mutē ieplēš dažus robus!
Asinis nu iesāk plūst…
Jāliek zālē, plīst vai lūst.
Vapa aši spaini tver,
Ezi tajā veikli ķer,
Nes uz mežu, zemē liek,
Lai nu tālāk pats viņš tiek.
Ezītis drīz atritinās,
Savās gaitās aiztipina.

AICINĀM
IEDZĪVOTĀJUS UZ
TIKŠANOS AR BEBRU
PAGASTA PĀRVALDES
DARBINIEKIEM, ŠĪ
GADA 27.OKTOBRĪ
PULKSTEN 16, BEBRU
PAGASTA PĀRVALDES
ĒKĀ “PAPARDES”
3. STĀVA ZĀLĪTĒ.
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Koknese – mīlestība uz mūžu
«««Sākums 13.lpp

Ar bērna acīm vērotas krasās pārmaiņas pēc pārticīgajiem Ulmaņlaikiem, atnākot padomju varai un kara
gadiem. „Koknesē karš pārskrēja ātri,
bet labi atceros gan krievu karavīrus,
gan vāciešus ar durkļiem pie sāniem.
No pirmās klases Saules mājā man
saglabājusies liecība ar vācu dzelzs
krustu. Pēc gada armijas apmainījās un sākās krievu laiks. 1945. gada
februārī manu tēvu par iesaistīšanos
kureliešu kustībā notiesāja uz četriem
gadiem un izsūtīja uz Sibīriju.”

Krievkalna zēns
Kādu sevi atceras Saules mājas un
Krievkalna zēns? „Man patika visur
piedalīties, sportot. Būdams pavisam
mazs, pašmācības ceļā biju iemācījies
spēlēt klavieres. Atminos, kā mans
draugs Imants teica: „Tu gan skaisti
dziedi!” Skolā mani pielika pie klavierēm spēlēt lielajām meitenēm deju
pavadījumu, bet viņas mani ķircināja:
pie klavierēm maestro Juris! Ar klases
biedru Āriju Miķelsonu tikām vienas
privātmājas bēniņos, kur atradām
pirmskara gados izdoto daiļliteratūru. Aizgūtnēm lasījām Tomasa Maina un Vollesa romānus. Bet visvairāk
man patika Kurta Māleres mīlestības
romāni. Ar tiem arī sākās mans uzskats, kādai jābūt mīlestībai. Skolu
beidzu divus gadus vēlāk, kā mani
klasesbiedri, jo divus gadus noslimoju
– bet mans stiprais organisms uzvarēja gan tuberkulozi, gan šarlaku.”
Par skolas gadiem Jurim ir vēl
kāds stāsts. Pēckara gados Koknesē
slepeni darbojusies KKPPO – Kokneses karodznieku pulka pagrīdes organizācija, viens no tās galvenajiem līderiem bijis Visvaldis Graudiņš. Desmitgadīgais Juris palīdzējis lielajiem
skolas zēniem izlīmēt pretpadomju
aģitācijas lapiņas. Ejot ganos, kopā
ar citiem puikām atradis „brauniņu”.
Neapdomīgi pajautājis tolaik mājās
dzīvojošam strādniekam, pēc tautības
polim, vai nevarot dabūt patronas.
Nepagājis ilgs laiks, ka sētā ieradušies
karavīri un pavēlējuši atdot „brauniņu”. Pēc gadiem, satiekoties ar tēvu
Sibīrijā, Juris uzzinājis, ka šie notikumi ietekmējuši arī tēva soda termiņa
pagarinājumu.

Celtnieka amats uz mūžu
„Pēc 7. klases mani mēģināja
pierunāt vidusskolā, bet man bija tikai viena doma – uz Rīgu. Iecerētajā
arodskolā vairs neuzņēma, tāpēc sāku
mācīties celtniecības tehnikumā, bet
sabiju tur tikai pusgadu. Uzreiz aktīvi
iesaistījos sabiedriskajā un sporta dzīvē, kļuvu par fizorgu. Pirms ieskaitēm
saslimu, un tās nenokārtoju. Varbūt
tas bija nepārdomāti, bet atgriezos
Koknesē. Sāku strādāt kolhozā, bet
mācīties turpināju vakarskolā. Tajā
laikā uzrakstīju dzejoli gluži padomiskā garā – par krāsaino kokvilnu,
kuru publicēja laikrakstā „Padomju
Jaunatne”. Saņēmu honorāru – 4 rubļus.
Manas nelielās celtniecības iemaņas lieti noderēja armijā, dienot
celtniecības bataljonā. Dienesta laikā
man izdevās sarakstīties ar tēvu Sibī-

rijā. Nezināmu iemeslu dēļ mātes
sūtītās vēstules viņu nesasniedza.
Pēc izciestajiem četriem gadiem
tēvs bija aicinājusi māti ar mums
doties uz dzīvi pie viņa. Es biju
tik priecīgs par to, bet vecākā
māsa nepiekrita. Māte izlēma
nebraukt, bet visu mūžu viņa
tēvu gaidīja atgriežoties. Viņa
bija brīnišķīga sieviete, tēvs bija
viņas lielā un vienīgā mīlestība.
Dienesta beigās man biju jāpaziņo adrese, kurp atgriezīšos.
Tēvs bija lūdzis, lai norādu viņa
dzīvesvietu ar domu, ka pēc tam
mēs abi atgrieztos Latvijā. Taču
negaidot mūsu sarakste pārtrūka, un 1956. gadā es mājās pārrados viens,” par šo jaunības laiku
stāsta Juris.

Jauni, skaisti,
laimīgi!
Kāzu dienā
1957. gada
25. decembrī
Juris un
Aina
Siliņi.

Vienā pārī ar nākamo
sievu
Koknese uzreiz ierauj
jauno cilvēku kultūras dzīves
virpulī. Tas ir laiks, kad Juris
iepazīstas ar Zigfrīdu Putniņu, no Rīgas uz 101. kilometru izsūtītu talantīgu mūziķi,
tautā iemīļotās dziesmas „Upe
Pērse” vārdu un melodijas autoru. Juris atceras: „Pazīstami
jaunieši mani uzaicināja uz
tautisko deju kolektīvu. Zigis
tur īslaicīgi spēlēja pavadījumu,
pēc tam viņa vietā nāca Baiba Vītoliņa, vēlāk Fedotova. Baibiņa
man ļoti patika! Deju kolektīvā mani
salika vienā pārī ar Ainu. Viņa bija
beigusi finanšu tehnikumu, strādāja
par statistiķi. Kopā dejojot, viens otrā
ieskatījāmies, un kļuvām par pāri arī
dzīvē. Nolēmām, ka ar vienkāršo sarakstīšanos nepietiek, gribējām skaistu, svinīgu notikumu. 1957. gada vasarā Rīgā izgājām iesvētes mācību, bet
25. decembrī mūs salaulāja Kokneses
luterāņu baznīcā.”
Lai arī dažādās darbavietās, viss
Jura Siliņa darba mūžs bijis saistīts ar
celtniecību. Jaunības gados strādāts
arī Bebros un Pļaviņās. „Apmešanas
darbi un mūrniecība ir mana sirdslieta. Cik akmeņu nav samūrēts! Koka
darbi mani nesaista, varu tikai sili sasist,” atklāj sava amata pratējs.
Bet par rakstura stingrību liecina vēl kāds stāsts: „No 25 gadu
vecuma līdz 31 gadam aktīvi trenējos riteņbraukšanā. Smēķēju no 16
gadiem. Biju 26 gadus vecs, kad reiz
mani uzrunāja bijušais skolas biedrs
Ēriks Cīrulis: „Tu brauc ar riteni, tā
pīpe tev neder!” Tā sagadījās, ka pēc
kādas ballītes mani mocīja paģiras,
divas dienas nebiju ne ēdis, ne pīpējis.
Piepeši apjautu, ja esmu izturējis
divas dienas, izturēšu arī trešo. Tā arī
bija. Uz papirosiem vairs neesmu pat
skatījies! Ja ir mērķis un gribasspēks
nekādas zāles nevajag, apņemies un
atmet, visgrūtākās ir pirmās trīs dienas!

Tēvs paliek svešā zemē
60. gados īslaicīgi strādājot uz
dzelzceļa, Jurim atvaļinājuma laikā
izdevies aizbraukt pie tēva. „Man bija
27 gadi, biju precējies, auga mūsu
meitiņa Melita. Saposies pēc jaunākās

Daugava – skaistā mirkļa lieciniece. Juris un Aleksandrina
šogad 22. augustā Aizkrauklē.

riātā rakstāmmašīnu, iemācījos ar to rakstīt. Sadūšojos un
aizbraucu pie režisora Gunāra Pieša, bet cerētā saruna neizdevās. Savus darbus mēdzu
palasīt darbabiedriem, sēžot
pie kādas glāzītes. Viņiem patika gan mani stāsti, gan dzieJuris un Anna kopīgu dzīves ceļu sākot
dāšana. Miervaldis Reinsons
1990. gada 31. martā.
reiz teica: „Nāc manā brigāmodes – modernā pusmētelī, neilona dē! Varēsi nestrādāt, tu mums tikai
kreklā, uzvalkā ierados sādžā, kur dzī- dziedāsi!”” Pēc 27 kopdzīves gadiem
voja tēvs. Durvis man atvēra sieviete, izirst laulības dzīve. Tas ir laiks, kad
ar kuru tēvs dzīvoja kopā, viņa sāka Siliņu vienīgā meita Melita pēc Latraudāt, sakot, ka nav ne pie kā vai- vijas Lauksaimniecības akadēmijas
nīga. Es jau arī viņu nevainoju. Pie absolvēšanas jau ir apprecējusies un
tēva nodzīvoju nedēļu. Aicināju viņu dzīvo Latgalē.
atgriezties, bet viņš jau tur bija iedzīJuris stāsta: „No Kokneses aizgāju
vojies. Tajā vietā dzīvoja daudz bijušo 1985. gadā, vasarā biju pavadījis mūizsūtīto no dažādām republikām. Pēc žībā māti. Tajā brīdī likās, ka šeit vairs
gada tēvs atbrauca atbildes braucie- nekas nesaista. Tik daudz kas manī bija
nā. Satikās ar mammu, mazbērniem, izdzisis. Arī tās neaizmirstamās jūtas,
pastaigāja pa Koknesi. Cerēju, ka viņi kuras piedzīvoju, kad radās dzejolis
paliks kopā, bet diemžēl tā nenotika. „Purvs”. Savu 50. dzimšanas dienu noZīlniece mammai reiz bija izzīlējusi, svinēju restorānā Bauskā. Kādu laiku
ka viņa tēvu vēl ieraudzīs. Tā arī pastrādāju slavenajā kolhozā „Uzvara”,
notika. Mamma bija lepna sieviete, padzīvoju pie meitas, tad ceļš aizsauca
bija robeža, kuru viņa nevarēja uz Kurzemi, Jaunpili. Iepazinos ar vepārkāpt. 1973. gada tēvs aizgāja tārstīti Anniņu, brīnišķīgu sievieti, kumūžībā, uz mūžu palikdams svešā rai pirmajā laulībā nebija bērnu. 1990.
zemē. Kas zina, kā mūsu dzīve būtu gada 31. martā mēs apprecējāmies.
izvērtusies, ja neiejauktos politiskā Viņai bija 40, man 54 gadi, kad sagaiiekārta, un, ja man būtu bijusi iespēja dījām meitiņu Madaru. Mums bija
iegūt labu izglītību
mūzikā vai laimīga un saskanīga laulības dzīve.
filoloģijā,” mazliet skumji teic Juris.
Tikai vienmēr, braucot cauri Koknesei,
iesmeldzās sirds. Man pietrūka dzimtās
Pietrūkst Kokneses silu
puses silu, Pērses un Daugavas.”
Dzīvojot jau „Veldzēs”, mājā, kuru
Siliņi nopirka un iekopa piemājas Izjūt badošanās skaistumu
64 gadu vecumā, kad pasliktināsaimniecību, Juris brīvajā laikā ķērās
pie rakstīšanas, bet tā nebija roman- jusies veselība, Juris, iepazinis Genātiska dzeja. „Mēģināju rakstīt ludziņas dija Malahova pētījumus, atklājis baun kino scenārijus. Žurnālā „Zvaig- došanās prieku. Atminoties šo dzīves
zne” izlasīju, ka amerikāņu kino sce- posmu, viņš stāsta: „Tie manas dzīves
nārijs „Važās sakaltie” ir godalgots kā aptuveni septiņi gadi, kad izbaudīju
atsevišķs literārs darbs, un ir labākais prieku badojoties, ir bijuši visskaisscenārija paraugs. Pamatīgi izstudēju tākie manā mūžā. Vienlaicīgi ar bašo darbu, mācījos savas domas no- došanos – pārtiekot tikai no ūdens,
formulēt īsi un kodolīgi. Uzrakstīju veicu arī urīna terapiju. Visgrūtākās
scenāriju par to, kā meklēju savu pa- ir pirmās trīs dienas. Badošanās brīzudušo medību draugu -suņuku vār- numa skaistumu var izjust pēc sepdā Dimantiņš. Kad mēģināju savus tītās dienas, atdodoties dabiskiem
darbus kaut kur iesniegt, aizrādīja, ka spēkiem. Pēc astotās, devītās dienas
tie rakstīti rokrakstā. Dabūju antikva- sāku redzēt sapņos savus vecākus, pēc
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desmitās dienas iestājas acidozā krīze.
Sākotnēji badojos ik pēc diviem mēnešiem 5-7 dienas, tad no 7 dienām
pārgāju uz 12, vēlāk 14 dienām. Savā
70. dzimšanas dienā uzsāku 21 dienu
garu badošanos. Varu apgalvot, lai arī
kādas ir izjūtas, nekas slikts nevar nenotikt, nervu sistēma pasaka priekšā,
kā rīkoties. Šajos gados netiku lietojis
medikamentus, pat badošanās laikā
man bija spēks uzrakt dārzu. Uzskatu, ja nebūtu badojies un attīrījis savu
organismu, nespētu tik labi justies kā
pašreiz. Badošanās mani atbrīvoja no
azartiskās sportloto spēlēšanas, ko
biju spēlējis no šīs spēles pirmsākumiem. Visieteicamākais vecums badoties ir cilvēkiem vecumā ap 30 - 40
gadiem.”

Iedvesmas kalnā
Pāris gadus pēc mīļotās Anniņas aiziešanas mūžībā, Juris Siliņš
ir atgriezies savā jaunu dienu zemē.
„Apmetos māsas Dzintras mājās „Pīlāžos”. Pirmo gadu cītīgi apmeklēju
Kokneses pagasta bibliotēku, centos
atsvaidzināt literāro valodu. Laikrakstā „Staburags” nopublicēja manas
Likteņdārza etīdes. Arī žurnālā „Zintnieks” publicētie dzejoļi ir dzimuši no
reālas jūtu dzīves. Jebkurā gadalaikā
man patīk ar rmugursomu plecos
doties garās pastaigās. Viena no mīļākajām vietām ir Vārnukalns – mans
iedvesmas kalns, kur tuvumā aug milzīga liepa, citi vareni un skaisti koki.
Vasarā nokalnīte nekad neaizaug. Tur
radies „Sausais strauts”, arī citi dzejoļi.
Vienatnes brīžos pārdomāju savu raibo dzīvi, domās sūtu laba vēlējumus
meitām, sešiem mazbērniem, diviem
mazmazbērniņiem. Dziedot „Labākajos gados”, iepazinos ar Aleksandrinu, šīs vasaras nogalē mijām gredzenus. Man patīk rūpēties par otru, būt
vajadzīgam,” teic oktobrī dzimušais
gaviļnieks, kuram pozitīvais pasaules
redzējums palīdz saglabāt jauneklīgu
garu.
Dzimšanas dienas svinībās kopā
pulcējās jubilāra saime, gaisā virmoja
atmiņas un dziesmas par Koknesi kā
veltījums viņa vislabākajos gados!

