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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Kad koki kā putni uz spārniem pretī debesīm tīrumus nes, uz ceļmalas akmens piesēdies, rudens pārcilā dvēseles. /A.Rancāne/

Koknesieši sadraudzības svētkos 
Vitingenā

Trešo gadu pēc kārtas Kokneses 
novada dome izsludina biznesa ideju 
konkursu „Esi uzņēmējs Kokneses 
novadā!”, kurā var piedalīties ikviena 
fi ziska (ne jaunāka par 18 gadiem) 
vai juridiska persona, kurai ir bizne-
sa ideja un kura ir gatava to attīstīt 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, 
jaunu pakalpojumu vai produktu 
radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu 
pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu iegu-
vēji saņems naudas balvas savu biz-
nesa ideju īstenošanai: 1.vieta – EUR 
1500.00; 2.vieta – EUR 1000.00; 
3.vieta – EUR 700.00.

Aicinām iedzīvotājus būt aktī-
viem un izmantot iespēju piedalīties 
biznesa ideju konkursā un saņemt 
atbalstu, iespējams, sen lolotas uz-

ņēmējdarbības 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 prasī-
bām un jāiesniedz Kokneses novada 
domē (2.stāvs, 2.kab. pie domes sek-
retāres Dzintras Krišānes), Meliora-
toru ielā 1, Koknesē vai pa pastu līdz 
2016.gada 31.oktobrim, plkst. 16:00.

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

Aicinām uzņēmējus uz informa-
tīvo semināru Koknesē par fi nan-
sējuma piesaistes iespējām biznesa 
attīstībai. LIAA Jēkabpils biznesa in-
kubatora vadītāja Jolanta Šumakere 
informēs par inkubatora piedāvātā-
jām iespējām jaunajiem un esoša-
jiem uzņēmējiem. Zemgales uzņē-
mējdarbības centra pārstāve Mairita 

Pauliņa prezentēs ES fondu iespējas 
uzņēmējdarbības jomā šajā plānoša-
nas periodā. Attīstības fi nanšu insti-
tūcijas “Altum” Jēkabpils reģionālā 
centra vadītāja Mārīte Lazdiņa stāstīs 
par valsts atbalsta fi nansējumu uzņē-
mējdarbības attīstībai. Semināra no-
rises vieta un laiks: Š.g. 4.novembrī 
no plkst.9:30-13:00 Kokneses novada 

domē, Melioratoru ielā 1, Kokne-
sē. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai 
par semināru pašvaldības mājaslapā 
www.koknese.lv  sadaļā “Uzņēmēj-
darbība”! Precizēta darba kārtība tu-
vākajā laikā tiks ievietota pašvaldības 
mājaslapā. Pieteikšanās rakstot uz 
epastu mara.bitane@koknese.lv vai 
pa T.20499940 līdz 3.novembrim.  

Aicinām izmantot iespēju un uzzināt 
aktuālo informāciju par fi nansējuma 
piesaistes iespējām sava uzņēmuma 
attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļa

T.65133636, 20499940.

Izsludināts biznesa ideju konkurss 
„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”

Informatīvs seminārs uzņēmējiem 

Vitingenas pusē jubilejas svinī-
bas notika Vācijas Vienības dienā 3. 
oktobrī. Lai piedalītos svētku svinī-

bās, uz 1600 km attālo Vitingenu de-
vās delegācija 46 koknesiešu sastāvā 
Kokneses novada domes priekšsēdē-

tāja Daiņa Vingra 
vadībā. 

29. septembrī 
ceļu uz sadraudzības 
pilsētu Vitingenu Le-
jassaksijā  uzsāka 36 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
kora dziedošie jaunieši Initas Asarītes 
vadībā, koncertmeistare Ilona Maka-
reni, skolotājas un  viesu uzņēmē-
jas Sarmīte Stepe, Līvija Reinberga, 

Lauma Āre, ilggadēji Vitingenas vie-
su uzņēmēji Arta Ločmele un Jānis 
Putniņš, Kokneses novada domes 
deputāti Māris Reinbergs un Hen-
rihs Ločmelis. Pēc garām autobusā 
pavadītām stundām un nakšņošanas 
Polijā, septembra pēdējā dienā dele-
gācija ieradās Vācijā.  Lai izkustinātu 
no ilgās sēdēšanas piekusušās kā-
jas, skaisti saulainā dienā netālu no 

Potsdamas, ar sajūsmu tika aplūkota 
Sansusī (Sanssouci)  pils un tai līdzās 
atrodošais burvīgais pils dārzs. 

Turpinājums 6.lpp. »»»

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jauktā kora jaunieši un diriģente Inita Asarīte, koncertmeistare 
Ilona Makareni ar savu brīnišķīgos uzstāšanos apbūra Vitingenas atsaucīgo publiku!

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 
delegācijas vārdā Vitingenas pilsētas mēram Karlam 
Ridderam pasniedza dāvinājumu - koktēlnieku brāļu 
Rūrānu veidoto sadraudzības skulptūru, tieši tādu kā 

Koknesē, tikai mazāku. 

Ir pagājuši divdesmit gadi kopš 1996. gadā noslēgtās vienošanās par sadarbību starp 

Koknesi un Vitingenu Vācijā. Šo divdesmit gadu laikā ir izveidojusies draudzība, 

kas balstās uz savstarpēju sapratni, kultūru daudzveidības iepazīšanu un privātu 

draudzīgu kontaktu dibināšanu. Kopā ar Vitingenas delegācijas pārstāvjiem, 

sadraudzības jubileja Koknese tika svinēta Kokneses novada svētku ietvaros. 

Lauma Āre,

Kokneses delegācijas pārstāve

Vēl viens rudens iekrāso 
mūsu dzīves ceļu. Ejot pretī gada 
tumšākajam laikam koku zel-
tainās lapotnes dāvā tik daudz 
gaismas. Latvija ir skaista visos 
gadalaikos, bet rudens ir īpašs 
laiks, kad Ojāra Vācieša vārdiem 
runājot „ar īstāko zeltu kokus 
un cilvēkus apzeltī rudens.” 

Kā rudens raža ienākas savos 
apcirkņos, arī Kokneses novada 
domes Attīstības nodaļa, pagas-
tu pārvaldes un biedrība „Irsis” 
var lepoties ar savu veikumu 
šoruden. Mūsu izdevuma lappu-
sēs stāstām par apstiprinātajiem 
projektiem, kas veicinās vese-
lības, tūrisma, vides sakoptību 
mūsu novadā.   

Ilmāra Gaiša Kokneses vi-
dusskolas jauktā kora jaunieši 
vēl ilgi dzīvos sirsnīgās atmiņās 
par viesošanos Vācijā, Vitinge-
nā. Kokneses dziedošajiem jau-
niešiem bija gods dziedāt  Kok-
neses un Vitingenas 20 gadu 
sadraudzības svētkos. „Mēs le-
pojamies ar mūsu jauniešiem!” – 
mājup atgriežoties teica Kokne-
ses delegācijas pārstāvji, jo mūsu 
jauniešu dziedājums saviļņoja 
vitingeniešus, bet viņi paši ap-
liecināja, cik svarīga viņiem ir 
piederība savai dzimtajai vietai.

„Kokneses sporto!” – tā sau-
cas viens no iknedēļas pasāku-
miem Kokneses sporta centrā, 
bet tā šoreiz arī gribas sacīt par 
mūsu vēstītajiem notikumiem, 
jo vairāki no tiem veltīti sporta 
tēmai. Priecājamies par Patrīci-
jas Eidukas sasniegtajiem rezul-
tātiem aizvadītājā vasarā, kā arī 
vēlam veiksmi gatavojoties Ei-
ropas Jaunatnes olimpiādei nā-
kamajā gadā. „Jauns, enerģisks, 
turklāt vēl sporta entuziasts!” – 
tāds ir Dāvis Kalniņš,  Kokneses 
sporta centra direktors. Pēc vai-
rāku lasītāju ieteikuma stāstām 
par jauniem un uzņēmīgiem cil-
vēkiem mūsu novadā.

Oktobris ir laiks, kad ai-
cinām pieteikt pretendentus 
Kokneses Goda pilsoņa nosau-
kumam. Paverieties sev apkārt – 
darbīgu un ar savu ideju aizrau-
tīgu cilvēku mūsu vidū ir daudz! 

Lai labiem darbiem bagāts 
rudens!

Sarmīte Rode
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1.1. Pieņemt zināšanai sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” informāciju 
par gatavību 2016./2017.gada apkures 
sezonai.

1.2. Pieņemt zināšanai Bebru pa-
gasta pārvaldes informāciju par gata-
vību 2016./2017.gada apkures sezonai.

1.3. Pieņemt zināšanai Iršu pagas-
ta pārvaldes informāciju par gatavību 
2016./2017.gada apkures sezonai.

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par izglītības darbu novadā (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv)

3.1. Apstiprināt biznesa ideju kon-
kursa „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES 
NOVADĀ!” nolikumu (informācija 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.
lv)

3.2. Konkursa īstenošanai 2016.
gadā pašvaldības budžetā paredzētais 
fi nansējums ir EUR 5000,00 (pieci 
tūkstoši euro 0 centi).

3.3. Par atbildīgo saistībā ar kon-
kursa īstenošanu nozīmēt Kokneses 
novada domes izpilddirektoru Ilmāru 
Klaužu. 

4.1) Izdarīt šādus grozījumus Kok-
neses novada domes 2016.gada 6.jūlija 
lēmuma Nr.7 „Par Kokneses novada 
domes projektu “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanas un slimību pro-
fi lakses pasākumu īstenošana Kok-
neses novadā” (Koknese – veselīgākā 
vide visiem): 

4.1.1) 2.punktā un izteikt to šādā 
redakcijā: 

„2. Kokneses novada domei vietē-

jās sabiedrības veselības veicinošu un 
slimību profi lakses pasākumu īsteno-
šanai piešķirtā kvota ir EUR 68 597,00 
laika periodam no 2017.gada 1.janvā-
ra līdz 2019.gada 31.decembrim.” 

4.1.2) 3.punktā un izteikt to šādā 
redakcijā: 

„3.No projekta izmaksām 85% jeb 
EUR 58 307,45 ir ESF fi nansējums un 
15% jeb EUR 10  289,55 ir valsts bu-
džeta fi nansējums.”

4.2) Pārējos iepriekš minētā lēmu-
ma punktus atstāt negrozītus. 

5. Kokneses internātpamatskolas- 
attīstības centra ūdens atdzelžošanas 
iekārtu „WATEX RCTB16x2”, to pie-
gādes un montāžas izmaksas 4 634,30 
euro t.sk. PVN 21 % apmērā segt no 
dabas resursu nodokļa līdzekļiem.

6. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.10/2016 „Par grozījumiem Kok-
neses novada domes 27.01.2016. sais-
tošajos noteikumos Nr.2/2016 ”Par 
Kokneses novada pašvaldības budže-
tiem 2016.gadam” (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv)

7.1. Apstiprināt Kokneses nova-
da izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
uz 2016.gada 1.septembri pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par izglī-
tības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv)

7.2. Lēmumu piemērot ar 2016.
gada 1.septembri.

8.1. Apstiprināt delegācijas sastāvu 
braucienam uz sadraudzības pilsētu 
Vitingenu (Vācija) no 2016. gada 29. 

septembra līdz 2016. gada 5.oktobrim, 
lai atzīmētu partnerpilsētu sadraudzī-
bas divdesmit gadu jubileju .

8.2. Apstiprināt, ka uz sadraudzī-
bas pilsētu Vitingenu brauc Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas jauktais 
koris.

9.1.Domes priekšsēdētāja Daiņa 
Vingra komandējuma laikā no 2016. 
gada 29. septembra līdz 2016. gada 
5.oktobrim (ieskaitot), novada do-
mes priekšsēdētāja pienākumus pildīt 
Kokneses novada domes deputātam 
Jānim Miezītim. 

10.1. Ar 2016. gada 30. septembri 
atbrīvot Albertu Bambānu no Kokne-
ses novada domes Izsoles komisijas 
un Centralizēto iepirkumu komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas.

10.2. Ar 2016 .gada 30. septembri 
atbrīvot Ligitu Kronentāli no Kokne-
ses novada domes Centralizēto iepir-
kumu komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas.

10.3. Ar 2016.gada 1.oktobri ap-
stiprināt Andreju Pastaru par Kokne-
ses novada domes Centralizētās iepir-
kumu komisijas locekli.

10.4. Ar 2016.gada 1.oktobri ap-
stiprināt Centralizēto iepirkumu ko-
misijas sekretāri Gunitu Majori par 
Kokneses novada domes Centralizētās 
iepirkumu komisijas locekli.

10.5. Ar 2016.gada 1.oktobri ap-
stiprināt Inetu Sproģi par Kokneses 
novada domes Izsoles komisijas lo-
cekli.

11. Veikt nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 3260 900 0539, dzīvok-

ļa “Liepas” -7, Bormaņos, Kokneses 
pagastā, Koknese novadā, sertifi cētu 
novērtēšanu, pieaicinot sertifi cētu 
vērtētāju. 

12. Veikt nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru Nr. 32540030167 
„Saulstari”, Iršu pagastā, Kokneses 
novadā, novērtēšanu, pieaicinot serti-
fi cētu vērtētāju.

13. Slēgt nomas līgumu zemes ga-
bala 80 m2 platībā iznomāšanu bied-
rībai „Koknesei” Reģ.Nr.40008038789 
uz 10 gadiem āra trenažieru laukuma 
iekārtošanai zemes gabalā Parka ielā 
Nr.27, Koknesē, Kokneses pagastā 
„Kokneses vidusskola” ar kadastra 
Nr.3260 013 0421.

14.1. Atbrīvot no komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas Starpintitucio-
nālās sadarbības komisijas ģimenes 
lietu jautājumos Ingu Skrebeli.

14.2. Apstiprināt Starpinstitucio-
nālās sadarbības komisijas ģimenes 
lietu jautājumos sastāvā jaunu locekli 
PII „Gundega” vadītājas vietnieci Inu 
Požarsku.

15.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām un pirmsskolas izglītības ies-
tādēm, valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām 2016.gada septembra de-
cembra mēnešiem (informācija paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv)

15.2. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada interešu izglītības prog-
rammu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 2016.gada septembra 
decembra mēnešiem (informācija paš-

valdības mājas lapā www.koknese.lv)
15.3. Apstiprināt mērķdotācijas 

sadali Vecbebru profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
un Kokneses internātskolas-attīstī-
bas centra internātskolu programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām un uzturēšanas izdevu-
miem 2016.gada septembra decembra 
mēnešiem (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv)

15.4. Atbalstīt naudas līdzekļu 
piešķiršanu no pašvaldības budžeta 
mācību procesa nodrošināšanai Kok-
neses novada izglītības iestādēs (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv)

Nākošā Kokneses novada do-
mes sēde notiks 2016.gada 26.oktobrī 
plkst.14.00 Kokneses novada domē, 
Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagas-
tā un tajā tiks izskatīti šādi pamatjau-
tājumi:

Par ģimenes krīzes centra “Dzegu-
zīte” darbu

1. Par Sociālā dienesta un Ģimenes 
atbalsta dienas centra darbu

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

lietojumu trīs ceturkšņos
4. Par ziemas dienestu un pašval-

dības ceļiem
5. Par Iedzīvotāju ienākuma no-

dokļa iekasēšanu
6.Par meliorācijas sistēmām

Sagatavoja domes sekretāre
Dz.Krišāne

2016.gada 28. septembrī novada dome NOLĒMA:

APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 

2016.gada 28.septembra sēdes lēmumu 

Nr. 6

I.Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā 

Kokneses novada dome (turpmāk Paš-
valdība) organizē biznesa ideju kon-
kursu „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES 
NOVADĀ!” (turpmāk – Konkurss).

2. Konkursa nolikumu apstiprina 
Kokneses novada domes sēdē.

3. Konkursa īstenošanai 2016.gadā 
ir piešķirts fi nansējums 5000,00 EUR 
(pieci tūkstoši euro 0 centi) apmērā 
no Kokneses novada domes budžeta 
līdzekļiem. 

4. Konkursa mērķis ir sniegt Paš-
valdības atbalstu fi zisku un juridisku 
personu biznesa ideju realizācijai, sek-
mēt saimnieciskās darbības veicēju vei-
došanos Kokneses, Bebru un Iršu pa-
gastos un motivēt realizēt savas biznesa 
idejas jaunu produktu vai pakalpojumu 
radīšanai.

5. Biznesa ideju pieteikumus izvēr-
tē un lēmumu par Pašvaldības naudas 
balvu piešķiršanu pieņem ar novada 
domes priekšsēdētāja rīkojumu apstip-
rinātā konkursa vērtēšanas komisija, 
ko veido pašvaldības pārstāvji, uzņē-
mēji un uzņēmējdarbības eksperti.

6. Konkurss norit divās kārtās:
6.1. 1.kārtā konkursa dalībnieki 

iesniedz pieteikumus līdz norādītajam 
termiņam;

6.2. 2.kārtā konkursa dalībnieki, 
kuru iesniegtie pieteikumi atbilst noli-
kuma 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 bi-
znesa ideju realizēšanai. 

8. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 
– no 2016.gada 3.oktobra līdz 2016.
gada 31.oktobrim plkst. 16:00. Pi-
eteikuma iesniegšanas vieta – Kokne-
ses novada dome (2.stāvs, 2.kab. pie 
domes sekretāres Dzintras Krišānes), 
Melioratoru ielā 1, Koknesē. Jautājumu 
gadījumā konkursa dalībnieki var 
vērsties Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļā, mob. 20499940, 
T.65133636, mara.bitane@koknese.lv 

9. Pašvaldība paziņojumu par 
konkursa uzsākšanu un konkursa no-
likumu ievieto pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un publicē vietējās 
avīzes “Kokneses Novada Vēstis” okto-
bra numurā.

II. Pretendentam noteiktās 
prasības

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

11. Viens konkursa dalībnieks 
drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pie-
teikumu. 

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

12.1. darbaspēka meklēšana un 
nodrošināšana ar personālu;

12.2. operācijas ar nekustamo īpa-

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

vielu ražošana, piegāde vai vairum-
tirdzniecība;

12.5. tabakas ražošana un tirdznie-
cība;

12.6. alus un alkoholisko dzērienu 
ražošana un tirdzniecība.

III. Pieteikumu 
iesniegšana

13. Konkursa pieteikumam ir šādas 
sastāvdaļas:

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

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

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

13.4. pretendenta CV;
13.5. citi dokumenti pēc Konkursa 

dalībnieka ieskatiem.
14. Konkursa pieteikuma veidlapa 

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

15. Konkursa pieteikuma iesnieg-
šanas veidi:

15.1 . konkursa pieteikumu ievi-
eto aizlīmētā aploksnē ar norādi „Bi-
znesa ideju konkursam” un personīgi 
iesniedz Kokneses novada domē, 
Melioratoru ielā 1, Koknesē (2.stāvs, 
2.kabinets, pieteikumus pieņem domes 
sekretāre Dzintra Krišāne). Uz aplok-
snes jānorāda pieteikuma iesniedzēja 

vārds, uzvārds un kontaktadrese; 
konkursa pieteikums iesniedzams līdz 
norādītajam termiņam – 2016.gada 
31.oktobrim plkst. 16:00.

15.2. konkursa pieteikumu var 
nosūtīt pa pastu uz adresi: Kokne-
ses novada dome, Melioratoru iela 1, 
Koknese, Kokneses nov., LV-5113, ar 
norādi “Biznesa ideju konkursam”. 
Tiks izvērtēti tikai tie pieteikumi, kuri 
Kokneses novada domē tiks saņemti 
līdz 2016.gada 31.oktobrim (ieskaitot). 

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

16. Projekta pieteikums (projekta 
pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) 
papīra veidā ir jāiesniedz vienā oriģi-
nāleksemplārā, cauršūtā vai saskavotā 
veidā. 

IV. Konkursa pieteikumu 
vērtēšana un rezultātu 
paziņošana

17. Iesniegtos pieteikumus kon-
kursa vērtēšanas komisija izvērtē divu 
nedēļu laikā no konkursa pieteikuma 
iesniegšanas beigu termiņa. 

18. Vērtēšanas komisijas locekļi 
paraksta Objektivitātes un informācijas 
neizpaušanas apliecinājumu.

19. Vērtēšanas komisija, iepazi-
nusies ar iesniegtiem pieteikumiem, 
nosaka laiku, kad konkursa dalībnie-
ki klātienē sniegs savas biznesa idejas 
prezentāciju un atbildes uz konkursa 
komisijas uzdotajiem jautājumiem. 

Par biznesa ideju prezentēšanas laiku 
katram konkursa dalībniekam tiek pa-
ziņots individuāli.

20. Pieteikumus vērtē katrs komi-
sijas loceklis atsevišķi, katrai biznesa 
idejai piešķirot punktus pēc nolikuma 
25. punktā norādītajiem vērtēšanas kri-
tērijiem. Uzvarētājs ir tas, kurš, saskai-
tot visu vērtēšanas komisijas locekļu 
punktus, ir ieguvis vislielāko punktu 
skaitu, attiecīgi sadalot arī nākamās 
vietas.

21. 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 balso-
jot klātesošajiem komisijas locekļiem. 
Ja balsošanā radies vienāds konkur-
sa vērtēšanas komisijas locekļu balsu 
sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir 
konkursa vērtēšanas komisijas priekš-
sēdētājam.

22. Vērtēšanas komisija ir lemttie-
sīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 
pieci komisijas locekļi.

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

24. Konkursa vērtēšanas komisijas 
lēmums par konkursa rezultātiem tiek:

24.1. publicēts pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv un vietējā avīzē 
“Kokneses Novada Vēstis”;

24.2. rakstiski paziņots visiem 
konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli 
uz konkursa pieteikumā norādīto kon-
taktadresi.

Biznesa ideju konkurss 
„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!” KONKURSA NOLIKUMS
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V. Vērtēšanas kritēriji
25. Iesniegtos pieteikumus vērtē 

pēc šādiem kritērijiem:

Vērtēšanas kritēriji

Maksi-
mālais 
punktu 
skaits

25.1. Uzņēmējdarbības 
mērķa izklāsts

5

25.2. Esošās situācijas ap-
raksts

10

25.3. Produkta vai pakalpo-
juma apraksts

10

25.4. Nepieciešamo resursu 
apraksts

10

25.5. Noieta tirgus analīze 10
25.6. Plānotā produkta/
pakalpojuma virzība tirgū, 
mārketinga aktivitāšu iz-
klāsts

10

25.7. Uzņēmējdarbības ris-
ku novērtējums 

10

25.8. Biznesa idejas oriģina-
litāte, jauninājums 

5

25.9.Konkursa dalībnieks 
nav bijis un uz pieteikuma 
iesniegšanas nav uzņēmu-
ma īpašnieks vai līdzīpaš-
nieks

15

25.10. Biznesa idejas dzīvot-
spēja, ilgtspēja

10

25.11 Biznesa idejas aiz-
stāvēšana un pamatojums, 
naudas plūsmas aprēķins 

20

Kopā 115 

VI. Konkursa balvu 
fonds un uzvarētāju 
apbalvošanas kārtība

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

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

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis.
29. Komisijai ir tiesības palielināt 

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

30. Komisija lemj, kuriem konkur-
sa dalībniekiem tiek piedāvātas paš-
valdības apmaksātas uzņēmējdarbības 
konsultācijas pie uzņēmējdarbības spe-
ciālista. 

VII. Naudas balvu 
piešķiršanas kārtība

31. Pašvaldība slēdz Līgumu ar 
konkursa uzvarētājiem (turpmāk- Lī-

gums) par piešķirtās naudas balvas 
izlietošanas kārtību. Konkursa uzva-
rētājs apņemas reģistrēt jauno uzņē-
mumu viena mēneša laikā un uzsākt 
aktīvu saimniecisko darbību ne vēlāk 
kā viena gada laikā no Līguma no-
slēgšanas dienas.

32. Piecu darba dienu laikā pēc 
Līguma noslēgšanas Pašvaldība uz 
konkursa uzvarētāja norādīto bankas 
norēķinu kontu pārskaita pusi no pie-
šķirtās naudas balvas apjoma.

33. Konkursa uzvarētājiem ir pie-
nākums izlietot 31.punktā minēto 
pusi no piešķirtās naudas balvas ap-
joma savas biznesa idejas īstenošanas 
uzsākšanai viena mēneša laikā no 
pārskaitījuma saņemšanas dienas. 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc puses 
no piešķirtās naudas balvas apjoma 
izlietošanas konkursa uzvarētājs ie-
sniedz Pašvaldībā izdevumus aplie-
cinošus dokumentus (rēķinus, čekus 
utml.).

34. Pēc izdevumus apliecinošo 
dokumentu iesniegšanas un izvērtē-
šanas Pašvaldība piecu darba dienu 
laikā izmaksā uzvarētājam otru pusi 
no piešķirtās naudas balvas. 

35. Ja Konkursa uzvarētājam nav 
iespēju sākotnēji izmantot tikai pusi 
no piešķirtās naudas balvas apjoma, 
bet ir pamatota nepieciešamība iz-
lietot uzreiz visu piešķirto summu, 
piemēram, viena paredzētā pamat-
līdzekļa iegādei, uzvarētājs iesniedz 
Pašvaldībai avansa rēķinu, uz kā pa-
mata Pašvaldība veic piešķirtās nau-
das balvas izmaksu uzvarētājam pilnā 
apmērā.

36. Konkursa uzvarētājs pēc nau-
das balvas izlietošanas iesniedz Paš-
valdībā attaisnojošos dokumentus 
(pavadzīmju, maksājumu uzdevumu 
kopijas). 

37. Viena gada laikā pēc naudas 
balvas piešķiršanas Pašvaldība in-
tervē Konkursa dalībniekus, kuri sa-
ņēmuši naudas balvas, un sagatavo 
publikāciju par Konkursa dalībnieka 
izveidoto uzņēmumu, kuru ievieto 
novada mājaslapā www.koknese.lv 
un novada avīzē “Kokneses Novada 
Vēstis”. 

38. Pašvaldībai ir tiesības atprasīt 
piešķirto fi nansējumu, ja konkursa 
uzvarētājs viena gada laikā nav uzsā-
cis uzņēmējdarbību un biznesa idejas 
īstenošanu un nav izpildījis Līgumā 
noteiktās prasības saistībā ar piešķir-
tās naudas balvas izlietojumu.

Kokneses novada iedzīvotāji 

līdz 2016. gada 4. novembrim 

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 piešķirša-
nas 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 preten-

dentiem gada laikā par īpašiem no-
pelniem Kokneses novada labā. No-
pelni var izpausties sabiedriskajā, 
kultūras, izglītības, sporta, sociālajā 
vai saimnieciskajā darbībā. Kokne-
ses Goda pilsoņa nosaukumu var 
piešķirt ne tikai Kokneses novada 
iedzīvotājiem, bet arī citu novadu, 
pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par 
īpašiem nopelniem uzskatāma ilgs-
toša, priekšzīmīga un panākumiem 
bagāta darbība, kā arī atsevišķi izci-
li darbi Kokneses novada labā.

Kokneses Goda pilsoņa nosau-
kumu piešķir vienreiz gadā.

Ierosinājumā par pretendentu 
jābūt sekojošām ziņām:

1. Vārds, uzvārds, personas 
kods, amats vai nodarbošanās;

2. Dzīves apraksts;
3. Nopelnu apraksts, par kādiem 

lūdz apbalvot.

Ja ierosinājuma iesniedzējs ir 
fiziska persona vai fizisku perso-
nu grupa, tai ir jāiesniedz par sevi 
šādas ziņas:

1. Vārds, uzvārds,
2. Pilna adrese un tālruņa nu-

murs;
3. Ja ierosinājumu iesniedz fizis-

ku 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 nu-

murs.
Komisija neizskata ierosinā-

jumus, kuru autors ir anonīms vai 
lūdz apbalvot sevi.

Jaunie Kokneses Goda pilsoņi 
tiks sveikti Latvijas valsts svētku 
pasākumā 17. novembrī pulksten 
17 Kokneses kultūras namā.

Aicinām pieteikt Kokneses Goda 
pilsoņa nosaukuma pretendentus!

Kokneses novada dome, turpi-
not realizēt Centrālbaltijas jūras re-
ģiona programmas projekta “Han-
zas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” 
aktivitātes, tūrisma centram iegā-
dājusies  divas stilizētas viduslaiku 
teltis un deviņas teltis-nojumes. 

Lai veicinātu Kokneses novada 
tūrisma attīstību un veiksmīgi pre-
zentētu Koknesi – Hanzas pilsētu, 
tūrisma centrs tās izmantos starp-
tautiskās tūrisma izstādēs, Lielajās 
Hanzas dienās, Latvijas tūrisma 

gadatirgos un  vietēja mēroga pa-
sākumos.  Viduslaiku teltīm krāsas 
tika izvēlētas ņemot vērā Kokneses 
vēsturiskā ģerboņa krāsu toņus, kas 
veicinās Kokneses kā galamērķa at-
šķirīguma pastiprināšanu, Hanzas 
laika notikumu simboliskās nozī-
mes izcelšanu un akcentēšanu Kok-
neses simbolos. 

Telšu piegādei tika veikta iepir-
kuma procedūra un līgums noslēgts 
ar SIA „TentTex”. Telšu piegādes iz-
maksas ir 7961,80 eiro.

Kokneses pašvaldība, sadarbī-
bā ar citām Latvijas , Igaunijas un 
Zviedrijas Hanzas savienības ma-
zajām pilsētām piedalās Centrālās 
Baltijas jūras reģiona programmas 
2014.-2020.gadam projektā Nr. 
CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai 
sadarbībai”. Teltis iegādātas projek-
ta aktivitātes “Gadatirgus aprīkoju-
ma iegāde” ietvaros.

Vairāk par projektu: http://kok-
nese.lv/?s=542 

Facebook lapa: https://www.fa-
cebook.com/ExploreHANSA 

Informāciju sagatavoja: 
KNDA „Kokneses tūrisma centrs” 

direktore 
Daina Liepiņa

Kokneses tūrisma piedāvājumu  
prezentēs viduslaiku teltīs

8. septembrī Cēsīs tikās projekta 

“Hanzas vērtības ilgtspējīgai 

sadarbībai” (HANSA) partneri, lai 

pārrunātu vasarā padarītos darbus un 

tuvāko mēnešu plānus.

Šovasar HANSA projekta part-
neri daudz laika ir veltījuši vietējās 
Hanzas vēstures izpētei, tādējādi 
bagātinot zināšanas par pilsētu pa-
gātni. Iegūtie rezultāti pēc apkopo-
šanas noderēs jaunu un autentisku 
tūrisma produktu izveidei un po-
pularizēšanai. Sanāksmes dalībnie-
ki arī vienojās par projekta mobi-
lās aplikācijas izstrādi, norunājot 
pamatprincipus, kā tiks veidota 
aplikācija, kas būs atbalsts pilsētu 
viesiem, informāciju par tūrisma 
objektiem un maršrutiem padarot 
viegli pieejamu un saprotamu.

Būtisks projekta posms ir gai-
dāms nākamā gada sākumā, kad 
projekts HANSA sāks dalību starp-
tautiskajās tūrisma izstādēs. Līdz 
pirmajai izstādei “Reisen Ham-
burg” Vācijā darāmo darbu sarakstā 

ir projekta stenda un informatīvo 
materiālu izveide. Projekta partneri 
sadarbosies arī piedāvājumu izstrā-
dē tūrisma operatoriem un indivi-
duāliem klientiem.

Partneri vienojās arī par nāka-
mās sanāksmes norises laiku un 
vietu, kas notiks novembra vidū 
Vīlandē (Igaunijā). Nākamajā tikša-
nās reizē liela uzmanība tiks pievēr-
sta “Hanzas gastronomijas” zīmola 
attīstībai – plānots, ka Vīlandē no-
tiks starptautiska meistarklase pa-
vāriem no visām HANSA projekta 
pilsētām, lai paaugstinātu vietējā 
kulinārā piedāvājuma kvalitāti.

Sadarbojoties 11 Latvijas, Igau-
nijas un Zviedrijas partneriem, no 
2015. gada oktobra līdz 2018. gada 
decembrim tiek ieviests projekts 
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sa-
darbībai”. Projekts tiek īstenots ar 
Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da Centrālās Baltijas programmas 
2014-2020. gadam atbalstu, un tā 
mērķis ir stiprināt vēsturiskās Han-

zas savienības vērtības. No Latvijas 
projektā piedalās Cēsu Kultūras un 
tūrisma centrs, Kokneses, Limbažu, 
Pārgaujas un Kuldīgas novadu paš-
valdības, kā arī Valmieras pilsētas 
pašvaldība un Vidzemes plānoša-
nas reģions, savukārt no Igaunijas 
projekta partneri ir Pērnavas un 
Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet 
no Zviedrijas – Gotlandes reģions 
un Gotlandes tūrisma attīstības 
aģentūra “Inspiration Gotland”, kas 
ir arī projekta vadošais partneris. 
Vairāk par projektu lasiet http://
koknese.lv/?s=542. .Sekojiet līdzi 
aktualitātēm arī projekta Facebook 
lapā  https://www.facebook.com/
ExploreHANSA/ un projekta mā-
jaslapā  http://www.hanse.org/en/
ExploreHANSA/ 

Papildu informācija:
Māra Bitāne, Projekta vadītāja 

Kokneses novada domē
T.65133636, mara.bitane@kok-

nese.lv
Informāciju sagatavoja:

Jānis Rubulis, Sabiedrisko 
attiecību speciālists Vidzemes 

plānošanas reģionā
Mob.: +371 28735705, E-pasts: 

janis.rubulis@vidzeme.lv

HANSA partneru tikšanās Cēsīs: pilsētu 
vēstures izpēte tuvojas noslēgumam

Pateicoties milzīgajai Kokneses no-
vada iedzīvotāju atsaucībai, 24. septem-
brī sekmīgi norisinājusies vides pakal-
pojumu uzņēmuma "Clean R" tradicio-
nāli rīkotā Ekodiena. Tās ietvaros tika 
savākts liels daudzums laiku nokalpo-
jušu elektroierīču, sadzīves tehnikas un 
dienasgaismas spuldžu – 3,68 tonnas.

Nolietoto sadzīves tehniku ne-
drīkst mest sadzīves atkritumu kon-
teineros, taču tehnikas nogādāšanai 
elektrotehnikas pieņemšanas punktos 
bieži vien ir nepieciešams piemērots 
transports, tādēļ nereti vecie ledus-
skapji, televizori un citas nederīgās 
elektropreces tiek glabātas mājās. 
"Clean R" Ekodiena ir lieliska iespēja 
Kokneses novada iedzīvotājiem bez 
maksas atbrīvoties no sadzīvē nede-
rīgām lietām, tādā veidā parūpējoties 

arī par drošu un sa-
koptu vidi.

No Kokneses novada iedzīvotā-
jiem savāktā sadzīves tehnika – des-
mitiem aizvēsturisku datoru un to 
monitoru, televizoru, nestrādājošu 
veļasmašīnu un ledusskapju, kā arī ci-
tas lietošanai vairs nederīgas elektro-
ierīces tiks nogādātas īpašā pārstrādes 
cehā. Tur tās tiks izjauktas, rūpīgi at-
dalot plastmasu, stiklu, metāla daļas 
un citas otrreizējai izmantošanai derī-
gās sastāvdaļas. Lielākā daļa materiālu 
tiks izmantoti otrreiz, saudzējot vidi 
un energoresursus.

Ekodienas organizēšanā "Clean R" 
lielu atbalstu sniedza Kokneses nova-
da dome.

BEĀTE MESIJA, Klientu attiecību 
projektu koordinatore

Savācot teju 4 tonnas nederīgu 
elektroierīču, noslēgusies Eko 
diena Kokneses novadā
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Uz “Veselības taku 
Mežaparkā”!

Šogad jūlijā apstiprināja Kokne-
ses novada domes projektu „Sporta 
inventāra iegāde Kokneses novada 
izglītības iestādēs”, kas tika iesniegts 
Izglītības un zinātnes ministrijas iz-
sludinātajā projektu konkursā. Projek-
ta ietvaros septiņās novada izglītības 
iestādēs papildināta sporta inventāra 
materiāltehniskā bāze, rezultātā uz-
labojot un nostiprinot bērnu veselību 
un attīstot fi ziskās spējas sistemātiskās 
fi ziskās aktivitātēs. Izglītības iestāžu 
pedagogi jau atzinīgi novērtējuši iegā-
dātā inventāra kvalitāti, bet audzēkņi 
ar prieku apmeklē sporta nodarbības, 

jo tās ir kļuvušas interesantākas un 
daudzveidīgākas.

Bebru pamatskolai sporta inven-
tāru papildinās jauns vingrošanas 

aprīkojums, fl orbola, bas-
ketbola un badmintona 
inventārs. Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskola ti-
kusi pie jauna inventāra 
sporta spēļu vingrinājumu 
veikšanai un komandu 
spēlēm (basketbola, volej-
bola un futbola bumbas, 
pildbumbas), vingrošanas 
riņķiem.

Kokneses internāt-
pamatskolai – attīstības 
centram iegādāti jauni āra 
futbola vārti, kas aizvietos 
vecos, nolietotos vārtus. 

Pērses sākumskolas 

pirmsskolas grupiņas bērniem būs 
pieejami taktīlie diski taustes maņu 
attīstīšanai, lielie rotaļu kluči, krāsains 
izpletnis rotaļām un kustībām laukā, 

putu gumijas bumbas un vingrošanas 
paklājiņi. Lielākiem bērniem noderēs 
jaunie fl orbola vārti.

Vecbebru Profesionālā un vispār-
izglītojošā internātvidusskolai iegā-
dāts volejbola tīkls un bumbas, augst-
lēkšanas latiņa, lecamauklas, bumbi-
ņas mešanai, basketbola bumbas  un 
aprīkojums sporta spēlēm. 

Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Gundega” saņēmusi daudzpusīgu 
komplektu stafetēm un lielo, mīksto 
formu komplektu no 33 lielizmēra 
porolona detaļām, kas izmantojamas 
kombinējot un kombināciju rezultātā 
izveidojot namiņus, tunelīšus, tiltiņus, 
kāpnītes utml. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bi-
tīte” sporta nodarbībās varēs izmantot 
fl orbola nūjas, basketbola bumbas, 
smilšu maisiņus, pildbumbas, lecam-

auklas, frisbija šķīvīšus, badmintona 
raketes, barjeras, konusus un tunelīti. 

Par inventāra piegādi noslēgts lī-
gums ar SIA „Lāsa-100”. Kopumā in-
ventārs iegādāts 6991.08 euro vērtībā, 
t.sk. 50 % jeb 3495.54 euro ir Izglītības 
un zinātnes ministrijas fi nansējums, 
50 % - Kokneses novada domes līdz-
fi nansējums.

Projekta mērķis ir nostiprināt un 
uzlabot Kokneses novada vispārējo iz-
glītības iestāžu audzēkņu veselību, vei-
cināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta 
nodarbībās, attīstīt mācību priekš-
meta „Sports” standartā attiecīgajam 
vecumposmam noteiktās pamatpras-
mes, papildinot sporta inventāra ma-
teriāltehnisko bāzi septiņās vispārējās 
izglītības iestādēs un nodrošinot ie-
spēju kopumā 1086 bērniem sporta 
stundās nodarboties ar daudzveidī-
giem vingrojumiem un fi ziskajām ak-
tivitātēm. 

Paldies Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai pie pieejamo fi nansējumu 
sporta inventāra iegādei pašvaldību 
izglītības iestādēm!

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, 

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļas p.i.

Jauns sporta inventārs novada izglītības iestādēs

Par jauno sporta inventāru prieks 
Bebru pamatskolas skolēniem!

PII „Bitīte” zēni un meitenes ar nepacietību gaida 
sporta nodarbības!

Komplektu no 33 lielizmēra porolona detaļām  izmantos
 PII „Gundega” mazie sportisti. 

Bebru pagastā pirmās Meža die-
nas notika 2013. gadā. Iepriekšējos 
gados projekta ietvaros iestādīti 
dekoratīvie koki un košumkrūmi 
Mežaparkā – 62 vienības, Vecbebru 
muižas parkā un Bebru pamatskolas 
apstādījumos 13 vienības, kā arī at-
jaunots tiltiņš uz Mežaparku. Iestā-
dītie kociņi un košumkrūmi ir pa-
augušies un ar krāšņo lapu rotu un 
augļiem priecē pagasta iedzīvotājus. 

Šogad Latvijas pašvaldības Mežu 
dienās 2016 uzsāk jaunu tradīciju 3 
gadu garumā – padarīt Latviju krāš-
ņāku ar koku stādījumiem un mazo 
koka arhitektūras objektu izvietoša-
nu parkos gatavojoties Latvijas simt-
gadei. Projektu fi nansē Meža attīstī-
bas fonds. 

Meža dienu moto ir “Kopā nā-
kotnes mežam”. Projekta ietvaros 
turpinām pilnveidot “Veselības 
taku” Mežaparkā.  Taka vijas pa 
mežu izteikti paugurainā apvidū, 
to var izmantot skrējēji, nūjotāji un 

riteņbraucēji. Uz takas ir paredzēts 
veidot fi zisko  aktivitāšu vietas. Pir-
majā izveidotajā ir izvietots līdzsva-
ra baļķis un, pateicoties projekta 
fi nansējumam, iekārtots spēka un 
līdzsvara elements, sastāvošs no 30 
dažāda augstuma koka stabiem, ko 
iegādājāmies SIA “Jauda-koks”. Teri-
torijas sagatavošanas un aprīkojuma 
uzstādīšanas darbus veica Bebru pa-
gasta komunālās nodaļas darbinieki 
Jura Bāra vadībā. 

Atklāšanas pasākums Veselības 
takas elementiem, iekļaujoties Lat-
vijas Pašvaldību savienības projek-
tā “Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei”, notika 27. sep-
tembrī. Tajā piedalījās pašvaldības 
darbinieki un Vecbebru internātvi-
dusskolas audzēkņi. Stabu trase tika 
iemēģināta un atzīta par interesantu 
un fi zisku piepūli prasošu. Trases 
pilnveidošanas darbi turpināsies.

Ilze Pabērza,
 Bebru pagasta pārvaldes vadītāja

Veselības taka ar jaunajiem elementiem gaida aktīva dzīvesveida piekritējus!

Kokneses novada domei līdz šī gada 

31. oktobrim jāīsteno Latvijas vides 

aizsardzības fondā daļēji apstiprinātais 

projekts „Dabas pieminekļa aizsargājamā 

dendroloģiskā stādījuma „Kokneses 

parks” dabas aizsardzības plāna 

ieviešana” , kurā paredzēta arī koka 

skulptūras „Mūžībai” atjaunošana un 

konstruktīvo bojājumu novēršana.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Kokneses parkā īpaša vieta, kur 
garāmgājēji mēdz apstāties un virs 
koku galotnēm pavērties, ir 2003. 
gadā atklātā tēlnieka Ģirta Burvja mo-
numentālā gaismas skulptūra „Mūžī-
bai”. No parka četriem novecojušiem 
ozolu stumbriem, kam saskaitāmas 
aptuveni 400 gadskārtas un kuri piere-
dzējuši Kokneses pils būvniecību, tēl-
nieks tiem devis otru mūžu, izveidojot 
augstāko koka skulptūru Baltijā. Tās 
centrālo daļu veido trīs ozolu stum-
bri, ko satur cilvēki, kas cits zem cita 

simbolizē zūdošās, esošās un nākamās 
paaudzes. Diennakts tumšākajā laikā 
skulptūra ir izgaismota, jo ne velti tā 
ir Latvenergo balva, veltīta Kokneses 
725. gadu jubilejai. 

13.septembrī tēlnieks Ģirts Bur-
vis un Kokneses novada Komunālās 
nodaļas saimniecības pārzinis Aldis 
Neija uzsāka koknesiešu un tūristu ie-
mīļotās skulptūras atjaunošanu un ap-
tuveni divu nedēļu laikā iecerētie dar-
bi tika paveikti. 16. septembra pēcpus-
dienā ar mākslinieku tikās Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis 
Vingris. Tikšanās brīdī Ģirts Burvis 
pastāstīja par darba procesā paveikto: 
„Pirmajā dienā ozola stabiem, kuros 
labi iejutušies bija ķirmji un visādi ku-
kaiņi, likām ķīmisku „smāķi”, ka otai 
sari nobira. Varenajiem ozola stabiem 
uzklājām antiseptiķi. Mans kolēģis, le-
dus meistars Kārlis Īle, ir teicis, ka ozo-
lam nekas nevar būt labāks par atstrā-
dātu motoreļļu, kas gan aizsargā, gan 
dod toni. No jauna uzlikta arī mazā un 

lielā stīpa. Paldies par palīdzību Aldim 
Neijam šo darbu veikšanā! Domājot 
par skulptūras ilglaicīgu saglabāšanu, 
esmu izgatavojis nerūsējoša tērauda 
jumtiņu jeb kroni, līdz ar to skulptu-
rālais darbs izskatīsies pabeigtāks un 
cēlāks. Jumtiņš ir tehniski tonēts, lai tā 
veidols labāk iederētos kopējā skulp-
tūras tēlā.” Diennakts tumšākajā laikā 
koka tēli ir vēl redzamāki, jo pēc auto-
ra ieteikuma ir vēl spožāk izgaismoti.

Atminoties skulptūras tapšanu un 
veiksmīgo sadarbību ar toreizējo Kok-
neses novada domes izpilddirektoru 
Jāzepu Baltmani, darba autors smai-
dot atzina: „Tik slaidus un garus ozo-
lus kā Koknesē citur neesmu redzējis! 
Pie jums tie aug kā mastu koki. Acīm-
redzot vārds Koknese izsaka tās koku 
diženumu. Koknese jau senāk bijusi 
bīskapa rezidence, tāpēc, manuprāt, 
Koknesei pienākas būt kronētai!”

Tēlnieka Ģirta Burvja darbi ir aiz-
ceļojuši uz Dāniju, Vāciju, ASV, Šveici 
un Franciju, kā arī ir skatāmi Latvi-
jas Mākslas muzeja fondos. Izteikti 
viņa darbos dominē jūrniecības un 
vēstures tēma, veltījumi izcilām lat-
viešu personībām. Bet koknesiešiem 
vislielākais prieks par meistara radīto 
skulptūru „Mūžībai”, kas pēc atjauno-
šanas kļuvusi vēl augstāka!

Uz vaicājumu par savu radošo 
veikumu, mākslinieks tikai atsmēja: 
„Pirms četriem gadiem, kad man apri-
tēja 50 gadi, mani bērni bija saskaitīju-
ši, ka ieskaitot šo skulptūru Koknesē, 
Latvijas dažādās vietās sev mājvietu 
atradis 51 lielformāta darbs.”

Kokneses novada domes paldies tēlniekam Ģirtam Burvim par darbu pie 
skulptūras atjaunošanas un labajiem vārdiem Koknesei!

Kokneses parkā atjaunota 
skulptūra „Mūžībai” 
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Apstiprināts projekts 
“Tūrisma informācijas 
centra telpu vienkāršota 
atjaunošana”

 Lauku atbalsta dienests ir iz-
vērtējis un atbalstījis biedrības 
“Irsis” projekta iesniegumu Nr. 
16-04-AL08-A019.2201-000004 
“Dosimies dabā, tur vingrot vieg-
lāk!”, kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam apakš-
punkta “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas attīstības stra-
tēģiju” ietvaros. Projekta iesniegums 
LAD iesniegts 2016. gada 11. maijā.

Pavasarī, sanākot kopā biedrī-
bas “Irsis” biedriem, tika pārrunāts 
biedrībā paveiktais un spriests par 
nākotnes plāniem. Tā darba gai-
tā radās atzinums, ka Iršu  pagasta 
centrā – brīvā dabā nav ierīkota vie-
ta aktīvai un sportiskai brīvā laika 
pavadīšanai bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem, un tika nolemts 
rakstīt projektu. 

Projekta mērķis ir izveidot rota-
ļu, vingrošanas un atpūtas laukumu, 

dodot iespēju pagasta iedzīvotājiem 
nodarboties ar fi ziskām aktivitātēm 
brīvā dabā. Aktīvās atpūtas lauku-
mā tiks uzstādīts bērnu rotaļu kom-
plekss, 3 dažādu veidu šūpoles, līdz-
svara dēlis, vingrošanas komplekss, 
2 āra trenažieri pieaugušajiem un 2 
soli. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 16939,66 euro, no kurām 
Lauku atbalsta dienests līdzfi nansē  
15245,69  euro un pašvaldības fi nan-
sējums plānots  1693,97 euro.  

Iepirkuma procedūras rezultātā 
tiks slēgts līgums ar SIA „KSIL BAL-
TIC” par rotaļu laukuma aprīkoju-
ma izgatavošanu un uzstādīšanu.

Projekta īstenošanas laiks līdz 
2017. gada 27. septembrim.

Iecerētais projekts “Dosimies 
dabā, tur vingrot vieglāk!” ir daļa 
biedrības “Irsis” ilgtermiņa mērķa.

Biedrības “IRSIS”  
valdes locekle 

Raina Līcīte

Iršos īstenos projektu 
“Dosimies dabā, tur 
vingrot vieglāk!”

Lauku atbalsta dienests ir ap-
stiprinājis Kokneses novada domes 
iesniegto projektu “Tūrisma infor-
mācijas centra telpu vienkāršota 
atjaunošana”, kas tika iesniegts Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. 2020.gadam    
apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2. „Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas” projektu 
konkursā. 

Projekta mērķis ir nodrošināt 
tūrisma informācijas centra pieeja-
mību atbilstoši mūsdienu apmek-
lētāja ērtībām un vajadzībām, un 
attīstīt tūrisma centru, uzlabojot 
vietas potenciālu, un pievilcību, 
veicinot sabiedrības iesaistīšanos 
un jaunu, integrētu tūrisma un kul-
tūras pakalpojumu un produktu 
piedāvājumu.

Projekta ietvaros tiks atjaunotas 
telpas 1905.gada ielā 7 un ierīkots 
Kokneses novada tūrisma informā-
cijas centrs. Plānots veikt apkures, 
ūdensapgādes, kanalizācijas, elek-
troapgādes tīklu pārbūvi un vispā-
rējos pirmā stāva būvdarbus. Jaun-
izveidotais centrs popularizēs dabas 
un kultūrvēsturisko mantojumu, 
sniedzot apmeklētājiem informāci-
ju, vizuālu priekšstatu par Kokne-
ses novada vēsturi (telpās izvietos 
arī Kokneses pilsdrupu maketu, 
kas atrodas domes foajē), tradīciju 
un kultūras mantojumu,  iesaistot 
apmeklētājus dažādās rīkotās akti-

vitātēs un pasākumos, nodrošinot 
uzņēmējiem vietējās produkcijas 
popularizēšanu. 

Projekta realizēšana veicinās 
teritorijas identitātes veidošanos 
un reprezentēs novada tēlu. Tiks 
ieviesti risinājumi, kuri pozitīvi ie-
tekmēs vietējo uzņēmēju darbību, 
palīdzēs ilgtermiņā atrisināt prob-
lēmu par vietējā produkta pieejamī-
bas nodrošināšanu konkrētā vietā 
visiem interesentiem, jo paredzēts 
izvietot vietējo ražotāju produktu 
stendu.  Izveidotā uzņēmēju telpa 
sniegs iespēju satikties dažādām 
sabiedrības grupām - uzņēmējiem, 
organizācijām, biedrībām, pašval-
dību darbiniekiem, iedzīvotājiem, 
tūrisma informācijas centra darbi-
niekiem, lai plānotu un pārrunātu 
sadarbību, attīstības iespējas un 
paredzētu nozaru sadarbību, lai 
panāktu, ka vienas nozares risinā-
jumi ietekmē un papildina plānoto 
nākotnes projektu attīstību. Tūris-
ma informācijas centra telpu aprī-
kojums tiks papildināts izvēloties 
interaktīvas tehnoloģijas HANSA 
projekta ietvaros. 

Plānotās projekta kopējās iz-
maksas ir 78 388,57 eiro no tām 45 
000 eiro ir Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējums un 33  388,57 eiro 
Kokneses novada domes līdzfinan-
sējums. Projekts tiks īstenots no 
2016.gada oktobra līdz 2017.gada 
jūlijam.  

Projektu vadītāja
Marta Utāne 

15. septembrī Iršu entuziasti – lieli un mazi 

velobraucēji devās braucienā, lai izzinātu 

kaimiņu pagastu vēsturiskos notikumus, 

kuri nesaraujami saistīti ar bijušo Iršu vācu 

koloniju. 

Dace Grele, 

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Rainas Līcītes foto

Pieaugušos velobraucējus emocio-
nāli uzrunāja Bebru pagastā, pie Sarka-
nā šķūņa drupām, pārdomāti un rūpīgi 
organizētais atceres pasākums, lai pie-
minētu 1841. gadā notikušo Jaunbebru 
Kartupeļu dumpi.

Pēc pasākuma devāmies uz Vietal-
vas pagasta Siljāņiem. Šī vieta kādreiz 
ietilpa Iršu teritorijā. Brauciena mērķis 
bija apskatīt skaisto vietu, kurā ir dzi-
mis Pērsietis – īstajā vārdā Kārlis Zemī-
tis. Pērsieša literārā darbība ir saistīta 
ar satīriskiem dzejoļiem un fabulām. Šī 
gada pavasarī apritēja 115 gadu, kopš 
dzejnieks ir aizgājis mūžībā.

Pērsietis ir dzimis tagadējās mājās 
„Kraukļi”. Īpašumā saimnieko Pērses sā-
kumskolas direktore Gaļina Kraukle ar 

ģimeni. Gaļina velobraucējus ar prieku 
sagaidīja, pastāstīja viņai zināmos fak-
tus par Pērsieti un laipni izrādīja pasa-
kainu vietu, kuras uzturēšanā ir ielikts 
neaprakstāms darbs. Patiešām prieks, ka 
Pērsieša dzimtajā vietā dzīvo čakli, strā-
dīgi cilvēki, kuri katru zemes stūrīti prot 
sakopt ar izdomu un mīlestību!

Atpūtas brīdī – visā savā varenībā, 
uz mums noraudzījās dižozols, kuru 

savām acīm redzējis pats Pērsietis. Ie-
spējams, ka ozols ir iedvesmojis dzej-
nieku savas sajūtas pierakstīt un atstāt 
nākamajām paaudzēm.

Šogad velobraucienu sezona ir no-
slēgusies. Tiksimies maijā – jau ir idejas 
un plāni nākošajiem maršrutiem!

Paldies velobraucējiem un vēstures 
skolotājai Valdai Kalniņai par sadarbī-
bu!

Iršu velobraucēji izzina kaimiņu 
pagastu vēsturiskos notikumus

Iršu velobraucēji pa novadnieka Pērsieša takām.

„Pavadījām kopā vienu āboliem 

bagātu dienu,” – tā atminoties 17. 

septembri Likteņdārzā var sacīt tie, kuri 

atsaucās aicinājumam palīdzēt ābelēm 

atbrīvoties no ābolu smaguma. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Idejas iniciators šim draudzīga-
jam pasākumam bija Likteņdārza 
tehniskais direktors Jānis Bergmanis, 
kuru atbalstīja arī pārējie kolēģi. 17. 
septembra priekšpusdienā mazi un 
lieli talcinieki no Kokneses un Beb-
riem bija apņēmības pilni nolasīt 
ābolus no vēl pilnajiem ābeļu zariem. 

Viņu vidū bija arī Kokne-
ses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris un 
Pēteris Stuburs, viens no 
pirmajiem ābelīšu stādī-
tājiem 2008. gadā. „Prieks 
pēc gadiem redzēt, kā ābe-
lītes sakuplojušas un jau dāvā mums 
savus augļus,” sacīja Pēteris Stuburs. 
Lai ābolu lasītājiem būtu vēl lielāks 
darba spars, kopā ar Ingunu Žogotu 
un Anniju Blaus  no folkloras kopas 
„Urgas”, bija jāiemācās viena rota-
ļa par mazu, mazu ābelīti. Drīz vien 
talcinieku grozi piepildījās ar lieliem,  
tumšsarkaniem āboliem. Turpat uz 

vietas bija noorganizēta ābolu sulas 
spiešana. Par talcinieku čaklo veiku-
mu liecināja 150 litri saldās un ve-
selīgās sulas, ko nobaudīja gan paši 
ābolu lasītāji, gan citi Likteņdārza ap-
meklētāji. Pasākuma organizētāji bija 
parūpējušies arī par gardu cienastu. 

Jānovēl Likteņdārza ābelītēm arī 
nākamo āboliem bagātu gadu!

Āboliem bagāta diena Likteņdārzā

Visčaklākie talcinieki!

Pasākuma idejas iniciators Jānis Bergmanis.

Bērnudārzu ekoprogrammu par dabu 

Cūkmena detektīvi jaunajā mācību gadā 

apgūs vairāk nekā 4 tūkstoši bērnu no 159 

Latvijas bērnudārziem jeb ceturtā daļa 

Latvijas bērnudārzu. 

Lai kļūtu par īstiem mežu detektī-
viem, ekoprogrammas ietvaros bērni 
mācīsies četras ar vidi saistītas tēmas: 
meža netīrie noslēpumi, Cūkmenam 
pa pēdām, mežs rotaļlietu kastē un 
audzēsim skābekli. 30 aktīvākos bērnu-
dārzus mācību gada nogalē apciemos 
pats populārais dabas draugs – Cūk-
mens.

Ekoprogrammai Cūkmena detek-

tīvi pieteikušās arī Kokneses novada 
pirmsskolas mācību iestādes. Mežu 
detektīvu gudrības apgūs  PII „Gunde-
ga” trīs grupiņas: „Zvaniņš”, „Sprīdītis”, 
„Kamenīte” – kopumā 63 bērni, kā arī 
PII „Bitīte” 25 bērni no 3. un 4. grupas 
un Kokneses internātpamatskolas – at-
tīstības centra pirmsskolas grupu 20 
bērni.

Programmai pieteikto bērnudārzu 
audzēkņi meža zinības varēs apgūt jau 
pavisam drīz – līdz 1. novembrim Cūk-
mens visiem dalībniekiem nogādās 
slepeno maisu ar mācību materiāliem, 
spēlēm un fi gūrām, kas noderēs prog-

rammas veiksmīgākai īstenošanai.
AS Latvijas valsts meži ekoprog-

ramma Cūkmena detektīvi paredzēta 
5–7 gadus veciem bērniem. Ar rotaļu, 
deju, dziesmu, pasaku un dažādu vi-
zualizāciju palīdzību bērni atklās četras 
tēmas, veicot noteiktus detektīvu soļus 
jeb uzdevumus, kā arī vērtējot labo un 
slikto mežā. Katra tēma veidota, ievē-
rojot principu – redzi, dzirdi, klausies, 
dari – vienlaikus paredzot aktīvu bērnu 
iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodar-
bībās. 
Informāciju sagatavoja: Inese Blaune

Sabiedrisko attiecību konsultante

Kokneses novada pirmsskolas vecuma bērni 
piedalās ekoprogrammā Cūkmena detektīvi
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Koknesieši sadraudzības svētkos Vitingenā
««« Sākums 1.lpp.

Līna un Samanta

Daudzveidīgās skulptūras mūs 
ļoti iespaidoja, tās bija izvietotas dār-
za teritorijā. Vēlējāmies apskatīt pēc 
iespējas lielāku teritoriju, kas likās 
milzīga. Gribējām redzēt arī Potsda-
mas pili. Kopā ar vēl vairākiem grupas 
biedriem pat apmaldījāmies plašajos 
pils dārzos ar brīnišķīgām strūklakām 
un daudzveidīgiem kokiem. Gandrīz 
nokavējam autobusa atiešanu, līdz ar 
to pēc brauciena noteikumiem, nācās 
stāvlaukumā dziedāt un dejot, bet iz-
kustinātās kājas palīdzēja vieglāk tur-
pināt ceļu.

Pēc pastaigas skaistajos pils dārzos 
turpinājās ceļš līdz galamērķim. Pre-
cīzi norunātajā laikā pie vasarā reno-
vētās Vitingenas pilsētas halles delegā-
ciju sagaidīja Vitingenas pilsētas mērs 
Karls Ridders un Knēzebekas apdzīvo-
tās vietas mērs Heincs Ulrihs Karodts. 
Pēc kopīgām vakariņām priecēja atkal 
tikšanās ar Vitingenas draugiem un 
viesu uzņēmējiem. Savukārt septiņ-
padsmit dziedātāji ar kora vadītāju  un 
autobusa šoferiem devās uz senlaicīgā 
stilā ieturēto viesnīcu „Berliner Hof” 
Vitingenas ciemā Rādē. 

 Pirmā oktobra rīts pārsteidza ar 
lietu, par ko priecājās vitingenieši, jo šī 
vasara viņiem bijusi ļoti karsta un bez 
lietus. Delegācijai lietus netraucēja pa 
autobusa loga vērot Volfsburgas pilsē-
tu un tās lielākā uzņēmuma Volkswa-
gen rūpnīcas apkārtni. Neliels atvēsi-
nošs skrējiens lietū un zinātne apbūra 
visus. Milzīgais zinātnes centrs „Pha-
eno” (www.phaeno.de) vienaldzīgu 
neatstāja nevienu. Bija iespēja vērot, 
izbaudīt un pārbaudīt visdažādākos 
zinātnes brīnumus. 

Otto, Niklāvs, Patrīcija

Uzrunāja  zinātnes centra  ēka. 
Tās arhitektūra bija fascinējoša. Tik 
savdabīga ēka, kas balstās uz des-
mit betona bluķiem ar slīpu veidolu  
nebija līdz šim redzēta. Centrs bija 
lielāks un vēl daudzveidīgāks nekā 
AHHAA centrs Igaunijā. Visu to, ko 
mācāmies skolā varējām praktiski 
pārbaudīt.  Iespaidīgs bija mākslīgi 
radītais uguns tornado šovs. Šajā cen-
trā katrs varēja atrast ko jaunu, jo visi 
eksperimenti, paraugdemonstrējumi 
un  paraugi viens no otra atšķīrās un 
katrs varēja atrast kaut ko interesē-
jošu un aizraujošu. Interesants bija 
vecuma noteicējs, kur cilvēka seja 
tiek noskenēta un tiek pateikts cilvē-
ka vecums. Atšķiras ne tikai vecums, 
bet pat dzimums. 17 gadus vecai gru-
pas meitenei, kura nēsā brilles, tika 
noteikts 60 gadu vecums. Noņemot 
brilles, tika parādīts atbilstošais ve-
cums. Bija iespēja izbaudīt griešanos 
raganas mājā un apjukt optiskās ilūzi-
jas radītajā mājā. Būtiski bija saprast 
kādas fi zikālas, matemātiskas, biolo-
ģiskas vai kādas citas norises notiek 
katrā vietā. Domājam, ka zinātnes 
centra apmeklējums labāk palīdzēs 
saprast parādību norises. Iespaidīgs 
bija arī pagrabstāvā izvietotais lāzer-
šova labirints ar līdzdarbošanos.

Klātienē apskatot Volfsburgu 
pienāca pēcpusdiena, un pēc ne-
liela atelpas brīža Vitingenā bija 
jādodas uz Oktoberfest svinībām 
Hāgenā Mārburgā. Lai gan svinības 
raksturīgas Vācijas dienvidiem, tra-

dīcijas pārņem arī vitingenieši. Jau 
otro gadu viņi rīko svētkus, kuri arī 
mums paliks neaizmirstamā atmi-
ņā.

Mārtiņš, Ingus, Inita

Sajūtas  bija neaprakstāmas, jo visi 
dziedāja jau ar pirmajām  orķestra 
radītajam mūzikas skaņām. Grupas 
dalībnieki ātri iejutās svētku svinībās 
un bija gatavi līdzās citiem dejot ne 
tikai uz grīdas, bet arī uz krēsliem un 
galdiem. Atmosfēra bija jautra, svinī-
ga un savā veidā nebijuša. Iepazinā-
mies ar jauniem cilvēkiem no tuvējas 
apkārtnes, kuri runāja gan vācu, gan 
angļu, gan krievu valodā. Pārsteidza, 
ka vietējie bija ieradušies savos svētku 
tērpos. Vīrieši ādas biksēs un sievietes 
kleitās, ko sauc Dindrl.  Gandrīz vi-
siem vīriešiem mugurā bija krekli ar 
smalkām rūtīm.  Var teikt - tā kā sāls 
brūcē bija tas, ka svinīgā daļa ievilkās 
par stundu un tad, kad sākās balles 
daļa, bija jau jādodas mājās. Tomēr 
dažiem bija iespēja balli turpināt vies-
nīcā.

Jānis un Arta

Oktoberfest lieliski raksturo kla-
sisku vācieti. Ikdienā dzīvojot ģime-
niskā vidē, vācietis ir atturīgs, jo uz 
ielas neballējas un vakaros ārā neuztu-
ras, visa ikdienas dzīve notiek ģimenes 
lokā. Oktoberfest nav nonivelējams 
līdz banālai alus dzeršanai un dejoša-
nai. Taču ne jau velti šādi svētki ir po-
pulāri visā pasaulē.  Par šiem svētkiem 
runājot, spilgtā atmiņā paliek preci-
zitāte un tradīciju turēšana godā, jo 
pasākums Vitingenā notiek tikai otro 
gadu. Taču svētku sajūtu  rada tas, ka 
visi ierodas precīzi, nav iešūpošanās, 
viss notiek uzreiz. Un nevienam nebi-
ja divu domu, kā  uzvesties pasākumā, 
ko darīt, viss bija ļoti organizēts, sākot 
no galda dejām līdz neprātīgai virpu-
ļošanai deju zālē, kas šo pasākumu no 
aizraujošas izklaides pārvērš par tra-
dīciju – svētkiem, kas nāk pēc smaga 
ikdienas darba. 

Vācijā 3.oktobrī tiek atzīmēta Vie-
nības diena. 1989. gada oktobrī tika 
atvērta iekšējā robeža starp Vācijas 
Demokrātisko republiku un Vācijas 
Federatīvo republiku. Vācija tika atkal 
apvienota. Mūsu sadraudzības pil-
sēta atradās tieši pie Vācijas iekšējās 

robežas. Tā kā delegācija iera-
dās Vitingenā šajā laikā, liela 
uzmanība tika pievērsta tieši 
Vācijas atkal apvienošanai un 
jauniešiem bija iespēja iepazīt 
Vācijas neseno vēsturi.

2. oktobra rītā delegācija 
devās apmeklēt Vitingenas rātsnamu 
un aplūkot tur izvietoto bijušās iek-
šējas robežas modeli. Tālāk ceļš veda 
uz bijušo robežzonu dažu kilometru 
attālumā no Vitingenas.

Patrīcija, Renāte, Lelde

Zināmi bija daudzi fakti no vēstu-
res stundām par norisēm Vācijā pēc 
Otrā pasaules kara un izveidoto iekšē-
jo robežu. Tagad bija iespēja vietu, kur 
reiz bija robeža, apmeklēt un apskatīt 
savām acīm. Bija interesanti redzēt un 
klausīties, kā cilvēki dzīvoja pierobe-
žā. Redzētā vieta ar novietoto mūra 
palieku, dzeloņdrātīm un sargposteņa 
nelielo ēku lika saprast, kā tas īstenī-
bā notika. Grūti iztēloties kā ir tad, ja 
cilvēkiem ir jādzīvo pie mūra vai mil-
zīgas sētas, kas sadala reiz brīvi pieeja-
mu teritoriju. Bija interesanti izlodāt 
sarga posteni ar maziem lodziņiem, 
bet grūti iedomāties, ka tik mierīgā 
vietā, kāda tur ir pašreiz,  tika arī šauts 
un sētas vienā pusē atradās kājnieku 
mīnas.

Inita

Man pierobežā ap sirdi kļuva silti, 
jo bija iespēja redzēt un nofotografēt 
to vietu, kur mana meita divas vasaras 
dzīvojot Vitingenā devās uz skolu.

Tālāk ceļš veda uz apmēram 70 
kilometrus attālo bijušo robežkontro-
les punktu Helmštedtā Marienbornā. 
Šajā vietā ir saglabāts robežkontroles 
punkts vēsturiskajā izskatā. Ar izstā-
des palīdzību iespējams aplūkot kāda 
izskatījās dzīve aiz dzelzs priekška-
ra, apmeklēt robežsardzes torni un 
redzēt, kā agrāk cilvēkus kontrolēja 
šķērsojot robežu, ar kādām metodēm 
tas tika veikts un pēc kādām pazī-
mēm tika noteikta cilvēka identitāte. 
Varēja arī iegūt informāciju, kā tolaik 
pārbaudīja pases un cilvēkus. Gidu 
stāstījumā un ekspozīcijā tika sniegta 
informācija par veidiem, kā cilvēki 
mēģināja bēgt, un kas notika ar tiem, 
kam tas izdevās un arī tiem, kam tas 
nebija lemts.

Beāte, Mairis, Jūlija, Leonards

Pārņēma diezgan spēcīgas un bai-
sas emocijas, jo skolā par to tika mā-
cīts, bet tagad bija iespēja to redzēt no 
cita aspekta. Šī vēsture te norisinājās 
pavisam nesen. Ir labi, ka pašreiz si-
tuācija ir mainījusies un robežas starp 
valstīm ir zudušas, neviens netiek 
kontrolēts un visu laiku turēts aizdo-
mās un ierobežots savās tiesības, kā 
arī pazemots. Mēs uzzinājām, kā no-
tika pārbaudes uz robežas, cik grūts 
un sarežģīts ceļš bija jāmēro, līdz tika 
šķērsota robeža. Cik ļoti grūti cilvē-
kiem bija fi ziski un garīgi paciest šo 
procesu un pazemojumus.

Pēcpusdienā, uzsākot mājupceļu 
uz Vitingenu, delegācija apmeklēja 
Helmšedtas vecpilsētu un pastaigā 
iepazina Vitingenas pilsētas seno daļu 
un kā vienmēr, viesojoties Vitingenā, 
nofotografējās pie baznīcas priekšā 
esošās bronzas skulptūras -  kurpniek-
puiša (Vitingena reiz esot bijusi sla-
vena ar saviem kurpniekiem, te kādu 
laiku bijuši pat 18 kurpniekmeistari). 
Pastaigas laikā nesagatavotus pārstei-
dza lietus un pēc kāda mirkļa viesu 
uzņēmēju ģimenēs un viesnīcā tika 
dzerta silta tēja un pavadīts laiks ko-
pējās sarunās, jo jauniešiem tik ieras-
tais internets izpalika.

Vācijas svētku dienas 3. oktobra 
rīts sākās ar interesantu piedzīvoju-
mu, jo pirms programmā paredzētās 
ekskursijas tika iekļauts Reinholda 
Borhera dzelzceļa un vilcienu mode-
ļu istabas apmeklējums, kas savā varā 
aizrāva ne vienu vien.

Atis, Ingus, Andris, Sabīne

Bija patīkami redzēt, kas notiek, 
ja  cilvēks ļoti aizraujas ar savu hobi-
ju un savā mājā divpadsmit gadu lai-
kā ir izveidojis tik iespaidīgu maketu 
kā viena klase mūsu skolā ar diviem 
logiem. Maketā ir izveidota ne tikai 
skaista ainava, bet viss arī darbojas. 
Caur tuneļiem, pa sliedēm, pa depo 
brauc vilcieni, tie apstājas stacijās un 
tad turpina ceļu. Ir daudz mājas, pie 

kurām redzami pat vismazākie cilvēki, 
ir upes, ezeri, dīķi, maršē karavīri un 
tā joprojām. Lai visi vilcieni izbrauktu, 
ir nepieciešama stunda. Iespaidīgi bija 
aplūkot ainavu naktī. Ja būtu iespē-
jams, arī mēs tur varētu  pavadīt visu 
dienas daļu. Iespaidīgi bija redzēt,  ka 
Kokneses novada domē esošā Kok-
neses pils modeļa autors ir izveidojis 
tik varenu maketu, kuru visi varam 
apbrīnot.

Pēc tam tika apmeklēts dzirna-
vu muzejs Gifh ornā. Līdzās Vācijā 
kādreiz esošajām dzirnavām bija re-
dzamas grieķu, holandiešu, franču 
un citu zemju dzirnavas. Daudzas no 
dzirnavām darbojās un bija redzams, 
kā notiek graudu malšana.  Pēc pa-
staigas dzirnavu muzejā delegācija 
devās atceļā uz Vitingenu. Korim sā-
kās mēģinājums, savukārt delegācijas 
pārstāvji ar piemiņas brīdi Vitingenas 
kapsētā pieminēja Kokneses Goda 
pilsoņus Valdtrautu Buurmani un 
Vilhelmu Rotveileru. Pirms koncerta 
pilsētas hallē pulcējās gan delegācija, 
gan viesu uzņēmēji uz kopīgām vaka-
riņām. Notika priecīga atkalredzēša-
nās. Pulksten septiņos sākās Kokneses 
un Vitingenas sadraudzības 20 gada-
dienai veltīts pasākums. Līdzās abu 
sadraudzības pilsētu domes priekšsē-
dētāju svētku uzrunām bijušais Vitin-
genas pilsētas direktors, sadraudzības 
aizsācējs Johannes Plumeiers savā 
runā atskatījās uz sadarbības pirmo 
desmitgadi. Svētku programmas kul-
minācija bija Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas kora un Knēzebekas pūtē-
ju orķestra neaizmirstamais koncerts.

Inita

Pirms koncerta bija nelielas bažas 
par kora izkārtojumu dziedāšanai uz 
skatuves, jo mums tik tradicionālo po-
destu tur nebija. Mēģinājām vairākus 
variantus līdz beidzot atradām pašu 
skanīgāko.

Tad, kad ieraudzīju savas meitenes 
tik skaistas un puišus tik staltus, sapra-
tu, ka viss būs kārtībā. Ja dara no sirds, 

Pie Vācijas iekšējās robežas mūra paliekām Vitingenā.

Kok-
neses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris pie Kokneses vidus-
laiku pils modeļa autora Reinholda Borhera  viņa gatavoto modeļu istabā.
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tad aiziet uz sirdi. Katram skolotājam 
noteikti ir savi acu pāri, kurus viņš 
meklē un atrod. Arī priekšnesuma lai-
kā. Man tādi bija 36. Un priecājos, ka 
skolotāju Ilonu noteikti sauksim par 
savējo. Esmu laimīga ar tādiem jau-
niešiem. 

Patrīcija, Elīna, Ralfs

Bija patīkami redzēt skatītāju prie-
cīgos skatienus un sajust viņu līdzi 
pārdzīvojumu. Pie populārās vācu 
dziesmas visi dziedāja un līgojās lī-
dzi kā Oktoberfest laikā. Ar dziesmu 
“Mazā kaija” trāpījām desmitniekā. 
Saņēmām Vitingenas pilsētas sarūpē-
tās dāvanas (skaista glāze ar abu pil-
sētu ģerboņiem un veltījumu 20 gadu 
jubilejā un saldumiem). Pēc koncerta 
klausītāji nāca klāt un teica, ka mēs 
skaisti dziedam. Pirms un pēc kon-
certa, kā arī koncerta laikā bija svinīga 
pacilājuma sajūta par iespēju būt klāt 
un dziedāt sadraudzības pilsētā. Bija 
prieks, ka viesu uzņēmēji mums deva 
iespēju visiem kopā pēc koncerta pa-
ballēties viesnīcā.

Otrdienas rīts sākās ļoti agri, jo 
jau septiņos bija jādodas ceļā. Sva-

rīgi bija ierasties noteiktajā laikā 
Berlīnē, kur bija paredzēta jau ilgu 
laiku iepriekš pieteikta tikšanās. 
Delegācijai līdzi devās Vitinge-
nas pilsētas mērs Karls Ridders un 
Heincs Ulrihs Kabrodts. Pateicoties 
viņiem, delegācijai bija iespēja tik-
ties ar Vācijas Bundestāga deputā-
tiem. Delegācija tika informēta par 
pašreizējām politiskajām norisēm 
Vācija, Eiropā, pasaulē, kā arī ar 
norisēm Baltijā kopumā un Latvijā 
atsevišķi. Bija iespēja uzdot arī jau-
tājumus. Deputāta palīdze pavadīja 
delegāciju uz Reihstāga ēkas apska-
ti, kur varēja apmeklēt Reihstāga 
stikla kupolu un sajust gan vēstu-
risko elpu, gan vērot Berlīnes pa-
norāmu. Turpinājumā tika iepazīts 
Berlīnes vēsturiskais centrs, Otrajā 
Pasaules karā nogalināto ebreju pie-
miņas vieta, Potsdamas laukums ar 
ļoti ekscentriski moderno arhitek-
tūru, Sony centrs, Berlīnes mūra 
paliekas, Pasaules pulkstenis un 
citas nozīmīgas Berlīnes vietas. Un 
pēc deviņiem vakarā sākās ceļš uz 
Koknesi, kura laimīgi tika sasniegta 
trešdienas vēlā pēcpusdienā.

Sabīne, Līga, Andris

Pirmo reizi mūžā ejot pa Berlīnes 
centrālo ielu Unter den Linden, uz-
sākām dziesmu. Dziedājām kopā viss 
koris. Pie vēstniecības ēkas skolotāja 
klusināja, bet policisti smaidot teica: 
“Singen weiter” (dziediet tālāk). Lai 
sasildītos, arī dejojām uz ielas. Cilvēki 
ejot mums pretī smaidīja. Berlīnē bija 
vērojama ļoti lieta tautu daudzveidība. 
Dažbrīd pārņēma nedroša sajūta, jo 
televīzijā esam redzējusi kas notiek, 
ja ir terorakti. Bet paldies Dievam, 
viss bija labi. Bijām arī Reihstāgā, kur 
notika tikšanas ar Sociāldemokrātis-
kās  partijas deputātu palīgiem. Bija 
interesanti klausīties domas par dro-
šību Eiropā un pasaulē, kā arī NATO 
ietekmēm, iespējamiem nākotnes sce-
nārijiem. Saņēmām  arī piemiņas dā-
vanas no Reihstāga.  Skaisti bija vērot 
Berlīni no stikla kupola un vērot, kā 
turpat virs galvas plīvo lielais Vācijas 
karogs. Iespaidīgs bija Berlīnes centrā 
esošais memoriāls nacistu nogalinā-
tajiem ebrejiem. Berlīnē pavadījām 9 
stundas, bet pārņēma sajūta, ka laika 
bija par maz.

Māris Reinbergs

Ir patiess prieks, ka kopš 1994. 
gada augusta, kad pirmo reizi kopā 
ar Viesturu Cīruli un Rasmu Novi-
ku ieradāmies Vitingenā un uzsā-
kām mūsu pilsētu draudzību, tā ir 
veidota un kopta nu jau vairāk nekā 
20 gadus. Tā ir savstarpēji bagātinā-
jusi abu pašvaldību iedzīvotājus, un 
arī šī reize nebija izņēmums. Koris 
gatavošanos Vācijas Vienības die-
nas koncertam Vitingenā uzsāka 
tūlīt pēc Vitingenas pilsētas mēra 
ielūguma saņemšanas pagājušā gada 
vasarā. Ļoti rūpīgi tika izvēlēts re-
pertuārs tieši šai reizei, un sekoja 
arī mērķtiecīgs darbs kora mēģinā-
jumos. Koncerts pārspēja visu gaidī-
to – kora sniegums aizkustināja un 
saviļņoja gan vitingeniešus, gan pa-
šus dziedātājus. Tā bija pacilājoša un 
enerģētiski uzlādējoša svētku sajūta, 
kas valdīja pilsētas hallē gan koncer-
ta laikā, gan vēl ilgi pēc tā. 

Šis bija arī ļoti izglītojošs brauciens 
mūsu jauniešiem. Tā bija vēstures 
stunda par demokrātiju un totalitāris-
mu, iepazīstot Vācijas iekšējās robežas 

un Berlīnes mūra izveidi pēc Otrā 
Pasaules kara.  Tā bija fi zikas, ķīmijas 
un bioloģijas stunda zinātnes centrā 
Volfsburgā, kur jaunieši varēja ekspe-
rimentāli pielietot iegūtās zināšanas, 
kā arī atklāt daudz ko jaunu. Tā bija 
emocionāla dzīves prasmes skola, dzī-
vojot viesģimenēs, izmantojot savas 
svešvalodas zināšanas, iepazīstot vācu 
tautas vitalitāti un raksturu Oktober-
fest svinībās. 

Paldies koristu vecākiem par ie-
spēju ļaut jauniešiem izdzīvot šos 
skaistos,  neaizmirstamos mirkļus 
Vācijā, gūt jaunu pieredzi un nedalītu 
pozitīvu attieksmi, celt savu pašvērtē-
jumu un pašapziņu.

Mēs varam lepoties ar mūsu - 
Kokneses jauniešiem.

Dainis Vingris

Ļoti interesantiem notikumiem 
piepildīts brauciens, ar programmu, 
kas kulmināciju sasniedza sadraudzī-
bas 20 gadu jubilejas svinībās ar Kok-
neses kora lielisko koncertu.  Līdzās 
tam nozīmīga bija sadarbības pilsētas 
pārstāvju organizētā tikšanās Bun-
destāgā ar tikšanos ar politiķiem. 

Ik pēc pieciem gadiem, 

sākot no 2001. gada, 

Bebru pagastā tiek rīkoti 

atceres pasākumi, lai 

pieminētu 1841. gadā 

notikušo Jaunbebru 

Kartupeļu dumpi.

Sarmīte Rode

Anitas Liepiņas foto

 15. septembrī Jaun-
bebru Kartupeļu piemi-
ņas vietā pie Sarkanā šķūņa drupām 
vēsturisko notikumu 175. gadskārtā 
pulcējās novada iedzīvotāji, Bebru pa-
matskolas un Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās internātvidus-
skolas skolēni un skolotāji. Sirsnīgi 
gaidīti bija varonīgo zemnieku dzimtu 
pēcnācēji. Pie mūra staba, kur pagā-
jušā gadsimta 80. gados Vilnis Titāns, 
darbojoties dižkoku atbrīvotāju grupā, 
iekala varonīgu dumpinieku Viļuma 
Preisa un Reiņa Tālmaņa vārdus, ta-
gad ar lepnumu par savu dzimtām 
stāvēja Leo Preiss, Guntis Ungurs un 
viņa mazbērni Dārta un Kārlis. Jāuz-
teic atsaucīgie vēstures izzinātāji no 
Iršu pagasta – skolas bērni un pieau-

gušie, kuri uz pasākumu ceļu bija mē-
rojuši ar velosipēdiem. Kapelas „Aize-
zeres muzikanti” ar savām latviskajām 
melodijām, bērza lapu zeltainums 
šajā saulainajā dienā radīja pacilājo-
šu kopības sajūtu, aicinot domās nest 
sveicienus visiem varonīgo zemnieku 
dzimtu pēcnācējiem, kuri mīt ne tikai 
Latvijā, bet tālu pasaulē.

„Jaunbebru Kartupeļu dumpja 
piemiņas vieta, šo notikumu aculie-
ciniece – Soda priede sauc pieminēt 
drosmīgo zemnieku uzdrīkstēšanos,” 
pasākumu atklājot, sacīja Daila Riek-
stiņa, kultūras pasākumu organizatore 
Bebru pagastā.

Kopā ar pasākuma dalībniekiem 

bija Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris: „Prieks redzēt 
mūsu vidū jauno paaudzi! Paldies 
dumpinieku dzimtu pēcnācējiem par 
ieguldījumu šo notikumu vēsturiskajā 
izpētē un Bebru pagasta pārvaldei par 
šīs vietas sakoptību.”

Ilze Pabērza, Bebru pagasta pār-
valdes vadītāja, atgādināja: „Katrai 
tautai ir sava vēsture un arī šī vieta ir 
vēsturisko notikumu lieciniece. Mēs 
varam priecāties, ka mūsu pagastā ir 
dzīvojuši drosmīgi un uzņēmīgi cil-
vēki. Mūsu pienākums ir turēt cieņā 
viņu piemiņu. Šodien man īpaši gribas 
pieminēt vienu no varonīgo zemnieku 
dzimtas pēctecēm - Edīti Āpši, dzimu-

šu Preisu. Tieši viņa, Kanādā dzīvojošā 
latviete, 2001. gadā bija viena no pirmā 
atceres pasākuma – Jaunbebru Kartu-
peļu dumpja 160. gadskārtas ierosi-
nātājam un organizētājām. 2015 gada 
1.jūnijā izcilā latviete, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavaliere, Preisu dzimtas vārda 
tālāk nesēja - Edīte Āpše 77 gadu ve-
cumā aizgāja mūžības ceļā.”

Bebru pamatskolas vēstures skolo-
tāja Ieva Puniņa ir aktīvi iesaistījusies 
trīs iepriekšējo pasākumu organizēša-
nā, Preisu un Tālmaņu dzimtu izpētē. 
Viņas stāstījums par 1841. gada noti-
kumiem Jaunbebros bija kā maza vēs-
tures stunda skolas bērniem: „Latvijas 
vēsture, Latvijas zeme un latviešu tauta 
šajā vietā guva savu pašapziņu. Pirms 
175 rudeņiem, kartupeļu vākšanas lai-
kā, vairāk kā 100 zemnieki Jaunbebros 
protestēja pret vācu muižnieku patva-
ļu. 1841. gadā 8. septembrī zemnieki, 
kuri bija sapulcināti Jaunbebru muižā 
rakt kartupeļus, ar dakšām, mietiem 
un akmeņiem uzbruka barona Tranzē 
atsūtītajiem 10 kareivjiem. Dumpinie-
kus sagūstīja no Rīgas atsauktās pie-
cas kājnieku rotas. 113 zemnieki tiek 
ieslodzīti Jaunbebru pils pagrabos. 
Pirms 4. decembra uz šo vietu – mui-
žas šķūni tiek atvesti ieslodzītie, lai nā-
kamās dienas rītā, atskanot lielgabala 
zalvēm, sāktos soda izciešana. Viņi 
tiek dzīti caur zaldātu rindu, saņemot 
no 50 līdz 1000 rīkstēm. Nopērtie 
zemnieki tiek iemesti sniegā, kas no 
asinīm sārtojas sarkans. Bet šis šķūnis 
top nodēvēts par Sarkano šķūni, bet 
līdzās esošā priedīte par Soda priedi. 
Astoņi zemnieki, viņu vidū arī dumpja 
galvenie ierosinātāji Viļums Preiss un 
Reinis Tālmanis, kājām tiek aizdzīti uz 
Sibīriju. Pēc 10 gadiem viņi atgriežas 
mājup. Zem Soda priedes saknēm brā-
ļu asinis neizžūst - zeme glabā piemi-
ņu, šīs vietas nozīmīgumu.”

Ieva Puniņa ar klusuma brīdi ai-
cināja pieminēt mūsu varonīgo senču 
piemiņu, lai nākamajām paaudzēm 
būtu brīva Latvija.

Svarīgi lai mēs katrs sevi sajustu 
kā daļiņu no Latvijas vēstures. Tā par 
sevi var sacīt arī mākslinieks un sa-
vas dzimtas pētnieks Leo Preiss. Viņš 
tikšanās brīdī pastāstīja: „Ideja par šo 
notikumu atzīmēšanu nāca no Edītes 

Āpšes, kad pie viņas Kanādā, Toron-
to, 2000. gadā ciemojās Imants Zie-
donis, Māris Čaklais un citi kultūras 
darbinieki. Vērtīgu informāciju esmu 
ieguvis no Latvijā pagājušā gadsim-
ta 30. gados izdotās grāmatas „Kas ir 
kas Latvijā”, kurā apkopotas svarīgākās 
Latvijas laika personības. Tā bija grā-
mata, no kuras vadoties čekisti 1941. 
gadā veica represijas. Šajā grāmatā mi-
nēti divi Preisi. Viens no tiem mums 
labi zināmais Viļums Preiss, bet otrs ir 
Alfrēds Preiss, kurš ir bijis Jaunbebru 
pagasta vecākais, Brīvības cīņu dalīb-
nieks, Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
ris.”

2011. gadā – trešajā lielajā atceres 
pasākumā šajā piemiņas vietā skanēja 
fragmenti no tolaik nesen izdotā Lin-
das Šmites romāna „Velna skuķis”, ko 
var nosaukt arī par veltījumu dumpi-
nieku piemiņai. Šoreiz Linda Šmite, 
Bebru pamatskolas skolotāja, kopā ar 
savām skolniecēm atgādināja, ka šo-
ruden lielais latviešu dzejnieks Knuts 
Skujenieks sagaidīja 80. dzimšanas 
dienu. „Viņš ir dzejnieks, kam nav 
svešs bads, aukstums un izmisums, 
jo viņš no 1962. gada   septiņus ga-
dus pavadīja izsūtījumā, bet mēs viņa 
dzejā neatradīsim ne rindu naida, 
visam pamatā ir mīlestība. Viņš būtu 
varējis uzrakstīt tikai vienu dzejoli 
„Poga” un viņš jau būtu piederējis sa-
vai tautai.” Tieši šajā vietā tik izjusti 
skanēja Lindas Šmites runātais Knu-
ta Skujenieka 1964. gadā uzrakstītais 
dzejolis mīlestībai, kura palīdzēja iz-
dzīvot.

Skanot dziesmai „Es dziedāšu par 
tevi, tēvu zeme”, pie piemiņas zīmes 
un mūra stabiem tika nolikti skaistā-
kie rudens ziedi.

Pasākums turpinājās tēlnieka Vol-
demāra Jākobsona memoriālajā mājā 
– muzejā „Galdiņos”, kur varēja iepa-
zīties ar izstādi „No tālā 1841. gada”. 
Saules ieskautajā „Galdiņu” dārzā ska-
nēja Anitas Liepiņas un Sarmītes Ro-
des dzeja, bet Linda Šmite pastāstīja 
par savu lielāko vaļasprieku – romānu 
rakstīšanu. Muzeja vadītāja Justīne 
Pastore aicināja baudīt uz ugunskura 
vārīto zāļu tēju, bet kapela „Aizezeres 
muzikanti” tēvzemes mīlestību izteica 
dziesmas valodā.

Zem Soda priedes saknēm dvēseļu upe plūst

Bebru pagasta jaunā 
paaudze ieklausās senu 
dienu notikumu atcerē.

Kā spoža latviešu literatūras stunda 
bija tikšanās ar dzejnieci Anitu 

Liepiņu.

Varonīgo dumpinieku dzimtu turpinātāji: Leo Preiss, 
Guntis Ungurs un viņa mazbērni Dārta un Kārlis.
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23.septembra vakarā Kokneses 

amatierteātris aicināja uz sava jaunākā 

iestudējuma Justīnes Kļavas lugas 

“DĀMAS” pirmizrādi. 

Inguna Strazdiņa, izrādes režisore 

Natālijas Daļeckas foto

Izrāde ir stāsts par vienas ģimenes 
triju paaudžu sievietēm, kuras cenšas 
sadzīvot zem viena jumta kādā Rīgas 
mikrorajona dzīvoklī, savstarpēji da-
lot ne vien dažādas dzīves pieredzes, 
bet arī mīlestību, greizsirdību un ci-
tas “juteklības” ar kurām katrā ģime-
nē jātiek galā.

Ļoti bieži šādas pieaugušo attie-
cību drāmas notiek bērnu klātbūtnē, 
kuri tās uztver pilnā nopietnībā un 
vēlāk savās bērnu spēlēs izspēlē ar 
visiem to plusiem un mīnusiem, jo 
viņiem ātrāk gribas kļūt lieliem un 
piedalīties pieaugušo “spēlītēs”, ko 
sauc par dzīvi. Ne velti saka, ka ar 

bērna muti runā patiesība. Un tikai 
no malas raugoties, šajās it kā “bēr-
nu spēlēs”, skatītājs varēs izvērtēt kā, 
kāpēc un vai pareizi mēs dzīvojam. 
Varbūt šis ir īstais laiks paskatīties uz 
sevi no malas….

Izrādē spēlē pieredzējušas teātra 
aktrises Rita Čerkovska, Aija Spro-
ģe, Liene Dareiko – Sinkeviča, bet 
pirmizrādē pirmo lielo lomu teātrī 
nospēlēja Sanija Sonora Jankovska. 
Izrādes scenogrāfs ir Ivars Noviks, 
pie gaismām Vilnis Grava, skaņām 
Ģirts Lasmanis.

8.oktobrī “Dāmas” bija redza-
mas festivālā “Smaidi Brocēnos”, bet 
15.oktobrī piedalīsies Latvijas ama-
tierteātru kamerizrāžu festivālā Rīgā, 
Zirgu pastā. Koknesē nākošā izrāde 
būs redzama 1.decembrī.

Izrāde tapusi, pateicoties Kokne-
ses novada domes un Valsts Kultūr-
kapitāla fonda (VKKF) atbalstam.

Sezonu iesāk ar 
pirmizrādi

Izrādē spēlē pieredzējušas teātra aktrises Rita Čerkovska, Aija Sproģe, bet 
pirmizrādē pirmo lielo lomu teātrī nospēlēja Sanija Sonora Jankovska.

Pirmajā oktobra dienā Kokneses 

kultūras namā valdīja teātra gars. Uz 

Aizkraukles reģiona amatierteātru 

skati bija ieradušies četri kolektīvi no 

Vietalvas,  Daudzevas, Jaunjelgavas un 

Pļaviņām. 

Sarmīte Rode

Aktieru radošo veikumu vērtēja 
režisore Kristīne Klētniece-Sika un  
rakstniece, publiciste un dramatur-
ģe Monika Zīle, kuras sarakstītās 
vairāk nekā desmit lugas iecienījuši 
Latvijas amatierteātri. To apliecinā-
ja arī autores lugu iestudējumi trīs 
amatierteātru sniegumā. Aktieriem 
tas noteikti bija īpašs satraukums 
-  atveidot savus varoņus klātesot to 
radītājai.

Monikas Zīles lugas iestudējumā 
„Sunītis un viņa kauliņš”, kurā sadzī-
viskās situācijās ar krietnu humora 
piedevu risināta nemainīgi aktuā-
lā attiecību tēma, atklāja Vietalvas 
amatierteātris Agitas Lindenbergas 
režijā. Jāpiebilst, ka tieši par šo lugu 
autore 2010. gadā saņēma Autortie-
sību bezgalības balvu. Daudzevas 
amatierteātra sniegumā uzdzirkstīja 
Monikas Zīles „Trīs košas dāmas”, 
režisore Inguna Strazdiņa. Savukārt 
Jaunjelgavas amatierteātris un reži-
sors Kārlis Lišmanis bija izvēlējies 

autores komēdiju „Laulību treniņu 
aģentūra”, kurā netrūka arī nopiet-
nu zemtekstu. Lirisks vēstījums bija 
Pļaviņu amatierteātra „Aina” un re-
žisores Anitas Kokinas veidotā izrā-
de „Dziesma iesākta un nepabeigta”, 
kurā izmantota Austras Skujiņas un 
Leona Brieža dzeja. 

Pēc žūrijas vērtējuma skates la-
bākā izrāde tiek izvirzīta reģionāla-
jai skate, kurā tiek noteikti gada iz-
rādes dalībnieki. Kokneses amatier-
teātris šoreiz skatē nepiedalījās, jo ir 
viens  no tiem kolektīviem, kuri 15. 
oktobrī ar Ingunas Strazdiņas iestu-
dēto Justīnes Kļavas lugu „Dāmas” 
uzaicināti piedalīties Latvijas ama-
tierteātru kamerizrāžu festivālā, līdz 
ar to koknesieši jau automātiski iz-
cīnījuši ceļazīmi reģionālajai skatei. 

Aizkraukles reģiona amatier-
teātru skatē 1. pakāpi (41 punkts) 
ieguva Daudzevas amatierteātris. 
Gandrīz tikpat labi veicies Jaunjel-
gavas amatierteātra dalībniekiem 
– arī viņu sniegumam piešķirta 1. 
pakāpe (40 punkti). Tātad daudze-
viešiem un jaunjelgaviešiem priek-
šā ceļš uz reģionālo skati! Pļaviņu 
amatierteātra veikums novērtēts ar 
2. pakāpi (35 punkti), bet Vietalvas 
amatierteātris ar 3. pakāpi (33 pun-
kti). Atzinības par lomu atveidoša-

nu saņēma Terēza Kārkla (Vietalvas 
amatierteātris), Svetlana Puhaļska 
(Daudzevas amatierteātris), Edvīns 
Boķis (Jaunjelgavas amatierteātris). 
Par dzejas teātra popularizēšanu un 
saglabāšanu Atzinību saņēma Pļa-
viņu amatierteātris.

Izmantojot izdevību, aktieri sir-
snīgi pateicās Monikai Zīlei, bet pati 
autore ar saviļņojumu sacīja: „Esmu 
apdāvināta! Mana visdziļākā pateicī-
ba un apbrīna visiem amatierteātru 
kolektīvu dalībniekiem un viņu ģi-
menēm! Jūsu vienīgā darba alga ir 
būt uz skatuves. Novēlu turēties un 
nezaudēt „krampi”!

Amatierteātriem patīk Monikas 
Zīles lugas

Ziedi un pateicības vārdi rakstniecei 
Monikai Zīlei.

26.oktobrī Kokneses žūrijas ek-
sperti tiek aicināti doties izglītojo-
šā ekskursijā uz Skrīveriem. 

Apmeklēsim Skrīveru bērnu 
bibliotēku, rakstnieka A.Upīša me-
moriālo māju-muzeju un radoši 
padarbosimies Skrīveru pārtikas 
kombinātā -  vecākajā konfekšu 
“Gotiņa” fabrikā Ziemeļeiropā.

Tātad - ja esi šī gada žūrijas 
dalībnieks Kokneses pagasta bib-
liotēkā, tad līdz 22. oktobrim nāc 
uz bibliotēkas Bērnu nodaļu, pie-
sakies līdz braukšanai un skolas 
rudens brīvlaikā izbaudi dienu 
Skrīveros. 

Kokneses pagasta bibliotēkas 
Bērnu nodaļa

“Bērnu, Jauniešu un Vecāku 
žūrijas 2016”dalībniekiem!

Vecbebru Profesionālā un 

vispārizglītojošā internātvidusskola 

jau 6. gadu piedāvā iespēju iegūt 

profesionālās izglītības 3. līmeņa 

kvalifi kāciju tālmācībā 2 programmās – 

Biškopībā un Lauksaimniecībā.

Anita Svoka,

Tālmācības programmas koordinatore

Mācības ilgst 1 gadu pēc 960 
stundu programmas. Tālmācības 
programma Biškopība ietver pamata 
zināšanu apguvi bišu saimes biolo-
ģijā, darvošanā, bišu slimībās, u.t.t. 
Lauksaimniecības programmā izglī-
tojamie mācās agronomijas pamatus, 
lopkopības pamatus, lauksaimniecī-
bas tehniku, komercdarbības pama-
tus.

Interese par lauksaimniecisko 
izglītību joprojām ir ļoti liela. 9. sep-

tembrī 43 biškopji un 16. septembrī 
29 lauku īpašumu apsaimniekotāji, 
pēc sekmīgi nokārtota eksāmena, 
ieguva profesionālā kvalifi kācijas ap-
liecības.

Tālmācības grupās mācās au-
dzēkņi no visas Latvijas. 2015./2016. 
mācību gadā uz nodarbībām brauca 
no Ventspils, Durbes, Zaņas, Prei-
ļiem, Madonas. Intensīvais mācību 
kurss prasa pacietību un neatlai-
dību, jo reizi mēnesī (sestdienā un 
svētdienā) ir jāapmeklē nodarbības 
Vecbebros, bet starplaikos jāizpilda 
un jāatsūta skolotājiem uz e-pastiem 
kontroldarbi.

Tālmācībā var mācīties tie, kuri 
zina, ko vēlas, saprot, ko viņiem va-
jag, un apzinās, ka var to izdarīt. 

Tātad panākumu formula slēpjas 
vārdos vēlos, vajag un varu!

Vecbebros izlaidumi 
notiek arī septembrī

Kaut Eiropas Valodu dienu svin 26. 

septembrī, Bebru pamatskolā Eiropas 

valodu daudzveidība tika godināta 

saulainajā 13. septembra pēcpusdienā 

pie 9 ziedu karogiem. 

Linda Šmite,

Dzintras Sniedzes foto

Katra klase izvēlējās vienu Eiropas 
valsts karogu, kuru atveidot ar dabas 
materiāliem: ogām, ziediem, lapām. 
Vissarežģītāko darbu veica 5. klase, ar 
ziedu rakstiem zālājā izklājot Portugā-
les karogu.

Uzzinājuši, kā radies vārds “Eiro-
pa” un cik valodu grupās sistematizē-
tas 200 Eiropas valodas, skolēni klāt-
esošos iepazīstināja ar izvēlētās valsts 
valodas vai valodu īpatnībām. Un tā 
1. klase sarunājās ar 2. klasi, kura pra-
ta atbildēt lietuviešu valodā. 6. klases 
skolēni atgādināja par ģermānismiem, 
gan vajadzīgajiem, gan izskaužama-
jiem, kā riktīgi, brūte, beņķis, zapte, 
knapi, spics. 7. klase pieminēja dāņu 
devumu pasaules biznesā un kultū-

rā. 5. klase, izstāstījuši, ko Portugā-
les karogā simbolizē zaļā un sarkanā 
krāsa, runāja vācu un krievu valodā. 
Par Šveici, mūsu lielā dzejnieka Raiņa 
trimdas zemi, vēstīja 8. klase, runājot 
angļu valodā. Sveicienu no Spānijas 
nodeva 9. klase. Kā viņus vārdā, tēva 
vārdā un uzvārdā uzrunātu Krievijā, 
nodemonstrēja 4. klases skolēni. Viņi 
atdeva godu slavenajam krievu vārda 
meistaram Krilovam. 3. klases skolēni 

atminējās Ukrainu un ukraiņu tautu, 
kurai šobrīd neklājas viegli. Meitenes, 
rotājušās ukraiņu krāšņajam tautu tēr-
pam atbilstošās pīlādžu ogu krellēs, un 
brašie zēni norunāja no ukraiņu valo-
das atdzejotu dzejoli par tirgu.

Lai pasākums izdotos tik košs, in-
teresants, kolektīva paldies ziedu au-
dzētājiem vecākiem un vecvecākiem, 
īpaši Aijai Kosmačevskai, klašu audzi-
nātājiem, skolas saimniekam.

Ziedu karogi Eiropas valodu dienai

Pirmklasnieki un skolotāja Ligita Locāne pie sava izveidotā ziedu karoga.

3.decembrī jau trešo reizi uz ko-
pīgu darbošanos, savu talantu atrādī-
šanu aicinātas Kokneses novada ma-
zās knīpas, lai piedalītos mazo talan-
tu atrastuves noslēguma pasākumā 
“KOKNESES KNĪPA – 2016”! Šogad 
pasākuma tēma būs "RŪĶU ZEMES 
PASAKAS".

Aicinām vecākus pieteikt 4-6 
gadus jaunas knīpas dalībai šajā pa-
sākumā līdz 2016.gada 17.oktobrim, 
rakstot uz e pastu: inguna.strazdina@
koknese.lv vai zvanot pa t. 26574538, 
uzrādot vārdu, uzvārdu, vecumu un 
kontakttālruņa numuru.

Pirmā tikšanās Kokneses kultūras 
namā būs 18.oktobrī un tad sāksies 
rūķu skolas nodarbības, dziedāšanā, 
dejošanā un citās nodarbēs.

Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama direktore

Tuvojas „KNĪPU” laiks 
Koknesē Pateicība

Vēlos pateikties Kokneses 
pašvaldības policijas 

vecākajam inspektoram 
Dainim Ginteram un  
inspektoram Jānim 

Galviņam  par operatīvu 
rīcību velosipēda zādzības 

vainīgo notveršanā. 
Novēlu optimismu, izturību un 

veiksmi arī turpmāk!
Janīna Zune
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Jau ceturto rudeni biedrība „Mazā taka” 

novada iedzīvotājus aicināja svinēt 

dzejas svētkus. 24. septembrī Kokneses 

kultūras nama durvis bija atvērtas 

savējiem – visiem, kuru sirdis atsaucas 

dzejā pateiktam vārdam un dziesmā 

izdziedātai melodijai. 

Sarmīte Rode

Anitas Liepiņas foto

Biedrības vadītāja Maija Stepēna 
teic, ka šoreiz Dzejas dienu pasāku-
ma mērķis atšķirībā no iepriekšējiem 
gadiem, kad dzeju lasīja pašmāju 
autori, bija iepazīstināt ar Latvijā pa-
zīstamu dzejnieku daiļradi. Saulaini 
rudenīgajā dienā no Latgales sirds 
- Rēzeknes ceļu bija mērojusi izcilā 
dzejniece, latgaliešu neofi ciālās him-
nas „Skaidra volūda” autore Anna 
Rancāne.

Dzimtās Latgales 
dziesminiece

Īpašu nokrāsu Annas Rancānes 
dzejā veido dzimtās Latgales dabas 
un lauku sētas pielūgsme, sāpe par 
Latgales traģiskajiem likteņceļiem, 
rūpe par latgaliešu valodas saglabāša-
nu un kopšanu, katoļticīgas dvēseles 
radīta atmosfēra.

„Esmu braukusi garām Kokne-
sei un priecājusies par Daugavu, 
tās skaistajiem krastiem, kā arī 

aizdomājusies par to, kāda tā varē-
tu būt, ja nebūtu appludināts Lie-
pavots, Staburags… Vadot ekskur-
sijas pa Daugavas lokiem, atgādinu 
– te, pie mums Latgalē, ir dzīvā, 
nenonāvētā Daugava,” sasveici-
noties teica Anna Rancāne, ku-
ras radošajā pūrā starp septiņiem 
dzejoļu krājumiem ir arī grāmata 
“Divpadsmit Latgales loki kopā ar 
Annu Rancāni”.

Dzejniece atklāja, ka dzeju raks-
tot arvien mazāk, jo daudz laika 
jāveltī ikdienas darbam Rēzeknes 
novada domē, kā arī vienlaicīgi strā-
dājot pie vairākiem projektiem. Bet ir 
brīži, kad gribas vienkārši apstāties 
un pavērties Daugavā.

Tikšanās reizē viņas lasījumā ska-
nēja dzeja no jaunākā krājuma, izdo-
ta 2012. gadā, kuram ir divi nosauku-
mi : „Pylni kārmani dabasu... Bezde-
līgu pasts”, jo grāmatā dzejoļi lasāmi 
gan latgaliski, gan latviski. Viens no 
dzejoļiem „Vēstule” bija veltījums vi-
ņas dzīvē vissvarīgākajam cilvēkam 
– mātei, ar kuru tagad var sazināties 
tikai pa bezdelīgu pastu: „atsūti ga-
baliņu no savas vienīgās, mūžīgās, 
labās un siltās debess.” Silti kā rudens 
saule šajā dienā skanēja dzejnieces 
balss latgaliski ar aicinājumu vienā 
dziesmā un valodā aizlūgt par savu 
tēvu zemi.

Dāvana dzejas 
valodā

Dzejas svētkos kok-
nesiešus sveica un savu 
jaunāko kopdarbu „Va-
ravīksne laiku kokos” 
dāvāja Jaunjelgavas lite-
rātu biedrības „Daugavas 
dardedze” pārstāves Bi-
ruta Čūdere un Eleonora 
Pirktiņa.

„Kokneses Novada 
Vēstis” lasītāji jau atzinī-
gi novērtējuši Jura Siliņa 
dzeju. Viņš stalti nes sa-
vus dižos dzīves gadus, 
jo dzīvesprieks un dabas 
pielūgsme virmo dzejo-
ļos, kuri tā vien gaida, lai 
tiktu izdoti grāmatā. Un 
lasītāji to noteikti sagai-
dīs! Kā apsolījumu tam 

Juris Siliņš nolasīja jau zināmo grā-
matas noslēguma dzejoli.

„Rudens ir pārdomu un apcerīgu-
ma laiks,” šī laika izjūtas atklāja kok-
nesiete Ilga Sīle. Kokneses senioriem 
rīkotajos pasākumos itin bieži ska-
nējuši viņas izjustie dzejas lasījumi. 
Elzas Ķezberes, Mairas Asares, Skaid-
rītes Kaldupes, Maijas Laukmanes, 
Jāņa Anmaņa, Jāņa Jaunsudrabiņa 
dzeja rudenīgās noskaņās bija Ilgas 
kundzes dāvana šajos dzejas svētkos. 
Tā bija kā maza monoizrāde, kurā 
uzdzirkstīja visdažādākās rudens 
krāsas. Jāpiebilst, ka Ilgas kundze ir 
apveltīta ne tikai ar brīnišķīgu dze-
jas izjūtu, bet arī ar labu atmiņu, jo 
dzeju viņa skandēja no galvas, neies-
katoties grāmatas lappusēs.Vērīgākie 
klausītāji varbūt sadzirdēja, ka Ilga 
Sīle norunāja arī savu sacerēto dze-
joli „Bērzi”, kurš publicēts „Kokneses 
Novada Vēstīs” 2014. gada novem-
brī un ir veltījums Lāčplēša dienai. 
Pēc liriskās dzejas kompozīcijas Sīles 
kundze dalījās savās pārdomās par šī 
gada Latvijas Literatūras gada balvas 
kategorijā Spilgtākā debija ieguvējas 
Elīnas Bākules-Veisas jaunradi, no-
lasot trīs autores spilgtākos dzejoļus. 
Viņas dzejas krājuma „Zilonis oke-
āns” redaktors Aivars Eipurs atzinis, 
ka autores dzejas teksti nereti tuvi 
gan franču sirreālistu mehāniskam 

psihes pierakstam, gan 
maigākam sirreālismam 
Ilmara Lābana manierē. 
Smieklu šalti izsauca Il-
gas Sīles lasītie fragmenti 
no somu dzejnieces Heli 
Lāksonenas dzejoļu krā-
juma bērniem „Piec ait 
kalns” Guntara Godiņa 
atdzejojumā. Heli Lāksonena māk 
dāvināt prieku – tam piekrita ikviens, 
klausoties Ilgas Sīles atraktīvajā lasī-
jumā.

Iedvesmas avots - 
Koknese

Dzeja šajā tikšanās reizē mijās 
ar aizkraukliešu Sandras un Alfona 
Krūmiņu dziesmotajiem sveicie-
niem. „Tava bagātība būs tur, kur ir 
tava sirds. Mana sirds pieder Kok-
nesei,” par sevi pastāstīja Sandra 
Krūmiņa, kuras bērnība un skolas 
gadi pagājuši Koknesē. „Es nāku no 
Ilmāra Gaiša skolas, esmu mācījusies 
pie izciliem latviešu literatūras skolo-
tājiem. Tikpat tuva kā mūzika, man ir 
literatūra – rakstu esejas un nelielus 
dzejoļus. Ar Alfonu kopā muzicējam 
aptuveni desmit gadus. Visām mūsu 
dziesmām viņš ir mūzikas autors,” at-
klāja Sandra. Kā īpašs veltījums kok-
nesiešiem skanēja Alfona Krūmiņa 
komponētās dziesmas ar Ārijas Āres, 
Anitas Liepiņas, Sandras Krūmiņas 
un Sarmītes Rodes vārdiem. Skanot 
dziesmai ar aizkrauklietes Veltas Aiz-
upes vārdiem „Mātei”, Sandra rudens 
ziedu pušķīti uzdāvināja savai mātei, 
kura arī bija pasākuma viesu vidū.

Mums katram ir sava pasaules 

skaistākā vieta. Tik daudziem no 
mums – Koknese, kas ir iedvesmas 
avots rakstīt dzeju, muzicēt, glez-
not, atklāt sevī vēl citus neapjaus-
tus talantus. Patīkams pārsteigums 
pasākuma izskaņā bija kā no jauna 
iepazīšanās ar koknesieti Jāni Dze-
ni, kurš pēdējā laikā raksta gan 
dzeju, gan mūziku saviem dzejas 
vārdiem. Tikai pirms mēneša viņš 
sācis mācīties ģitāras spēli. Klāt-
esošajiem bija pirmreizēja iespēja 
dzirdēt divas dziesmas par mīlestī-
bu autora izpildījumā. „Es neesmu 
dzejnieks, esmu tikai savu domu 
pierakstītājs. Kopš kāda zināma 
laika man radās daudz jautājumu, 
uz kuriem atbildes nāca interesan-
tā veidā un es sāku tās pierakstīt. 
Dzejas valodu es vēl tikai mācos. 
Arī mūzikas radīšana manā dzīvē 
ir kaut kas jauns. Rados man vis-
apkārt bijuši mūziķi, iespējams, 
ka arī man ticis šis mūzikas gēns,” 
pastāstīja Jānis. Bet dzejā viņš teic: 
„Viens vienīgs vārds, kad pasaule 
straujāk griezties sāk, viens vienīgs 
īstajā reizē pateikts vārds…”

Cerams, ka ikviens, kurš atrada 
laiku būt kopā dzejai veltītajā dienā, 
saklausīja sev dvēselei īstajā reizē pa-
teiktus vārdus.

Dzejas svētki Koknesē

Rudenīgus sveicienus dziesmās dāvāja Sandra un Alfons Krūmiņi.

Ļoti gaidīta Latvijas 
sirds vietā – Koknesē 

bija Latgales liriķe Anna 
Rancāne.

Pasākuma lielākais atklājums – Jāņa Dzeņa 
jaunrade.

Folkloras kopa "Tīne" šogad jau augustā 

sāka skolas gaitas, lai mēģinājumos 

apgūtu repertuāru par tēmu "Putni", 

jo pavasarī nolēmām, ka jāpiedalās 

festivālā "Baltu Raštai".

Inguna Žogota,

Folkloras kopas "Tīne" vadītāja

Nu festivāls aiz muguras. Daudz 
iespaidu, daudz redzēts, daudz pie-

dzīvots. Esam sevi parādījuši un 
citus apskatījuši. Festivāls Kauņā 
notiek jau 8.reizi. No Latvijas šogad 
piedalījās 3 folkloras kopas - Rīgas 
"Zvīgzna" (vadītāja Ieva Bērziņa) un 
"Mazie Skandinieki" (vadītāja Julgi 
Stalte). No Kokneses - mēs. Pārē-
jie bija lietuviešu bērni. Mums bija 
vairāki koncerti, ar dažāda garuma 
programmu, viens no koncertiem 

bija pat Prezidenta pilī, apskatījām 
Velnu muzeju, Vilkijā apmeklējām 
Brīvdabas muzeju, tur arī koncertē-
jām, bija vairākas meistarklases dan-
ču mācībā un daudz citu notikumu. 
Saņēmām arī uzaicinājumu nākam-
gad jūnijā ciemoties Zarasos. Liels 
paldies visiem atbalstītājiem, bet 
vislielākais pašiem bērniem un viņu 
vecākiem!!!

„Tīne” folkloras festivālā Kauņā

„Tīnes” dziesmas Lietuvā.

Aicinām Kokneses novada iedzīvotājus uz 
tikšanos ar Kokneses novada domes vadību un 
speciālistiem, pagasta pārvalžu darbiniekiem:
27. oktobrī pulksten 15 
Bebru pagasta pārvaldes ēkā „Papardes” 3.stāva zālē;
7. novembrī pulksten 15 
Iršu pagasta pārvaldes zālē;
8. novembrī pulksten 17:30 
Kokneses novada domes zālē.

Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar pašvaldības darba 
aktualitātēm, kā arī varēs uzdot sev interesējošus  jautājumus.

15. un 16. oktobrī Latvijas Kul-
tūras akadēmijas teātra studiju ēkā 
„Zirgu pasts” (Rīgā, Dzirnavu ielā 
46) notiks Pirmais Latvijas amatier-
teātru kamerizrāžu festivāls. Divās 
dienās Rīgā būs iespēja redzēt des-
mit iestudējumus no Latvijas nova-
diem, arī no Kokneses novada. No 
22 piedāvātajām izrādēm desmit la-
bāko vidū ir Kokneses amatierteātra 
Justīnes Kļavas lugas iestudējums 

„Dāmas”. Šo izrādi 15. oktobrī pulk-
sten 20 vēros arī dramaturģe Justīne 
Kļava. Kokneses novada iedzīvotāji 
laipni aicināti atbalstīt savējos, ap-
meklējot Latvijas amatierteātru ka-
merizrāžu festivālu!

Biļetes pieejamas SIA “Biļešu pa-
radīze” kasēs un internetā www.bile-
suparadize.lv., kā arī varēs iegādāties  
uz vietas. Biļetes cena uz vienu izrā-
di 3 EUR. 

Koknesieši piedalās Latvijas 
amatierteātru kamerizrāžu festivālā
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Kokneses pagasta bibliotēkas 

apmeklētāji jau izteikuši savu apbrīnu 

par koknesietes Elvīras Sirmās 

krustdūrienā izšūto gleznu izstādi. 

„Tie ir brīnišķīgi mākslas darbi!” – teic 

visi, kuri apskatījuši 18 krāsainus 

mirkļus starp kuriem īpaši staro 

Monas Lizas smaids. 

Sarmīte Rode

Elvīras kundze ir 83 gadus ba-
gāta. Viņas darba mūžs pagājis strā-
dājot atbildīgajā grāmatvedes ama-
tā. Tagad, klusi un rimti, savā sau-
lainajā dzīvoklī Blaumaņa ielā viņa 
ļaujas iemīļotajam vaļaspriekam 
– gleznu izšūšanā krustdūrienu 
tehnikā. Liekas pat neticami, ka ar 
šo aizraušanos viņa sākusi nodar-
boties tikai pirms pieciem gadiem. 
Tātad, tas ir mudinājums mums 
visiem – kaut ko jaunu iemācīties 
nekad nav par vēlu, arī tad, kad 
tuvojas astotais gadu desmits! Rok-
darbnieces meita Inta dzīvo Rīgā un 
strādā Rīgas Centrālajā bibliotēkā, 
viņa ar prieku atbalsta mātes dar-
bošanos, sagādājot jaunām idejām 
rakstu shēmas no rokdarbu žur-
nāliem, kā arī visdažādāko krāsu 
mulinē diegus un audumu. Vidēji 
mēnesī krustdūrienu meistarei top 
viena glezna, bet kopumā to jau ir 
ap simts. Katrā ziņā Elvīras kundzei 
par dāvanu sagādāšanu saviem mī-
ļajiem nav jābēdā, jo kurš gan nevē-
las saņemt tik skaistu savām rokām 
darinātu pārsteigumu!

Vasarās čaklā rokdarbniece vai-

rāk rosās savā puķu dārzā, bet vien-
mēr gaida ciemos atbraucam piecus 
mazbērnus. Puķes un bērni ir viņas 
iedvesmas avots. 

Visi laipni gaidīti Kokneses pa-
gasta bibliotēkā Elvīras Sirmās iz-
stādi aplūkot līdz 20. decembrim. 

1. oktobrī Latvijā jau daudzu gadu 

garumā svin Starptautisko senioru 

dienu. Ģimenes krīzes centrā 

„Dzeguzīte” svētku koncerts -  sveiciens 

mūsu iestādes senioriem notika 4. 

oktobrī.

Evija Millere,

ĢKC "Dzeguzīte" sociālās pansijas 

sociālā darbiniece

Šos svētkus svinam katru gadu. 
Šoreiz ar mums kopā bija liels drau-
gu pulks. Pasākumu ar apsveikuma 
uzrunu  atklāja ĢKC „Dzeguzīte” 
vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa. Ap-
sveikt seniorus bija ieradušās Iršu 
sieviešu ansambļa meitenes, kuras 
pie mums senioru dienā ir vienmēr 
gaidītas.  Viņas dziedāja sirdij tuvās 
latviešu tautasdziesmas un runāja 

dzeju. Jauka sadarbība daudzu gadu 
garumā mums izveidojusies  ar Iršu 
pagasta pensionāriem - ik gadu šos 
svētkus visi kopā svinam mūsmājās 
''Dzeguzītē".  Šajā reizē pagasta pen-
sionāri bija krietni pastrādājuši un 
iestudējuši teātra izrādi ''Rācenis'', 
iemācījušies skaistas dzejas rindas, 
veltot mūsu iemītniekiem sirsnīgu 
apsveikuma runu. Iršu pagasta pār-
valdes vadītāja Raina Līcīte, sveicot 
seniorus svētkos, novēlēja visiem 
stipru veselību, dzīvesprieku, katru 
dienu sākt ar gaismu un putna dzies-
mu. Pie mums ciemojās arī ansamb-
lis „Pīlādzītis” no Liepkalnes. Klau-
soties viņu  senajās,  skaistajās dzies-
mās sirdis sāka pukstēt straujāk un 
acīs saries asaras. Paldies „Pīlādzīša” 
kolektīvam par sirsnīgiem koncer-

tiem mūsmājās, īpašs paldies Vijai 
Vilmanei par atsaucību vadot pan-
sijas iemītniekiem tautasdziesmu 
stundu, kurā izdziedam visas mums 
zināmās latviešu tautasdziesmas un 
balādes. Gatavojušies šim pasāku-
mam bija visi pansijas iemītnieki, 
bet īpaši Hermīne, Jānis P.,  Marjana 
un Anna - viņi ar lakatiņiem rokās 
izdejoja U. Stabulnieka dziesmu „Tik 
un tā”. Kā jau pieklājas īstā ballē, pa-
sākumu kuplināja muzikants Uldis 
no Ērgļiem - dejojām, gājām rotaļās, 
dziedājām. Visi kopīgi cienājāmies 
ar sarūpētiem gardumiem, dzērām 
tēju, kavējāmies atmiņās. Paldies vi-
siem darbiniekiem, direktorei, Iršu 
pagasta pārvaldes vadītājai par at-
balstu un kopā būšanu šajā pasāku-
mā. Mums tas ir ļoti svarīgi.

Senioru dienu svin kopā ar draugiem

Vaļasprieks
Krustdūrienā izšūts Monas Lizas smaids

Visskaistākos rakstus Elvīras kundzei 
dāvā pašas izlolotās puķes.

15. oktobrī Koknesē, Daugavas 

ūdenskrātuvē, makšķerēšanas 

sporta entuziasti aicināti piedalīties 

Kokneses atklātajā čempionātā 

spiningošanā no laivas ekipāžām un 

komandām. 

Sarmīte Rode

Gadskārtējo sacensību mēr-
ķis ir popularizēt makšķerēšanas 
sportu un noskaidrot labāko spi-
ningošanas ekipāžu un komandu. 
Finansiāli šo pasākumu atbalsta 
Kokneses novada dome, Kokneses 
sporta centrs, eholotes.lv, Eins-
tock White Ale, SIA “Palogs”, SIA 
“Goldfishing” – Prūšu 25, SIA JSP 
Building, SIA Piran Media Group, 
SIA Ataudze, SIA Astarte Nafta. Ar 
čempionāta nolikumu var iepazīties 
mājaslapā www.koknese.lv

Iecienīto makšķernieku sacensī-
bu organizētājs un galvenais tiesne-
sis ir koknesietis Viesturs Saulītis, 
kurš ar spiningošanu nodarbojas 
jau vairāk kā 20 gadus.

Arī viņa domubiedri ir spinin-
gotāji ar sacensību garu un kopā 
veido Kokneses sporta centra ko-
mandu, kura šogad veiksmīgi pie-
dalījusies Latvijas spiningošanas 
čempionāta posmos. Viesturs Sau-
lītis un Andris Sakss ir pieredzējuši 
spiningošanas meistari, bet Gata 
Rozenberga un Jāņa Skrabāna eki-
pāža komandā startē pirmo gadu, 
un viņiem lieti noder zinošāko 
biedru pieredze. 

Protams, ka makšķerniekiem 
svarīgs ir vēlējums: „Ne asakas!”, 
bet vēl lielāka nozīme ir teicamai 
laivai. Pateicoties komandas bied-
ra Jāņa Skrabāna ieguldītajiem lī-
dzekļiem abām ekipāžām šogad 
iegādātas jaunas laivas.  Sacensī-
bās sasniegtie rezultāti liecina, ka 
pēc laivu iegādes koknesiešu ko-
manda kļuvusi konkurētspējīgāka. 
„Visi esam aktīvi cilvēki un daudz 
trenējamies. Nākamgad rezultāti 
būs vēl labāki!”- ar pārliecību teic 
Viesturs Saulītis. Komandas vārdā 
viņš pateicas par atbalstu Kokneses 
novada domei un Kokneses sporta 
centram, jo tikai saviem spēkiem 
sacensībās piedalīties nebūtu ie-
spējams. „Spiningošana prasa lielus 
finansiālus līdzekļus,” atzīst piere-
dzējušais makšķernieks.

17. un 18. septembrī Latgales 
čempionātā spiningošanā tautas 
klasē uz Rušona ezera koknesiešu 
komanda 9 komandu konkuren-
cē ieguva otro vietu. Arī ekipāžu 
kopvērtējumā Viestura Saulīša un 
Andra Saksa ekipāžai otrā vieta un 
sudraba kauss.

24.septembrī Engures ezerā no-
risinājās kārtējais Latvijas čempio-
nāts spiningošanas divcīņā, kurā 
piedalījās arī koknesiešu komanda. 
Spiningotāji no rīta sešas stundas 
darbojās Engures ezerā, bet pēc-
pusdienā krastā mērojās ar spēkiem 
mērķī mešanā Ārenberga mērķī.

Individuālajā vērtējumā otrās 
vietas ieguvējs ir Viestura Saulīša 
dēls Mareks Saulītis ar 4,55 kg sma-
gu lomu un 70 punktiem mērķi me-
šanā.  Tātad dēls veiksmīgi turpina 
tēva uzstādītos rekordus! Komandu 
vērtējumā pirmā vieta Talsu vīriem, 
trešajā vietā Mērsraga komanda, 
bet godpilnā otrā vieta atkal mūsē-
jiem – Kokneses sporta centra ko-
mandai. 

1.un 2. oktobrī koknesiešu ko-
manda piedalījās Latvijas kausa 
izcīņā spiningošanā Rīgā, Ķīšezerā. 

Atliek tikai novēlēt, lai azartis-
ko vīru laivām labs ceļavējš un lomi 
labi ķeras!

Spiningotāji ar 
sacensību garu

Viesturs Saulītis – spiningošanas 
sacensību organizētājs.

Mēs, Bebru pagasta pensionāri, 

savā rudens ekskursijā 24. 

septembrī vēlējāmies tuvāk iepazīt 

kultūrvēsturisko Ziemeļvidzemi.

Antoņina Midega

Rīta agrumā mūs sagaidīja vie-
na no vecākajām un latviskākajām 
pilsētām – Cēsis. Krāšņām dabas 
ainavām un vēstures liecībām bagā-
ta, šī pilsēta iemieso senatnes garu. 
Intriģējošs ceļojuma sākums – 
mūsdienīgu pašapziņu vēstošā jau-
nā Vidzemes koncertzāle „Cēsis”. 
Akustiskajā zālē no lielās skatuves 
izskanēja arī mūsu, 44 senioru, 
dziedātā “Upe nesa ozoliņu”. Ļoti 
interesanta stāstījuma un visu kon-
certzāles telpu apskates iedvesmoti, 
turpinājām ceļu tālāk uz zaļo māks-
las pilsētu Rūjienu. Šī mazpilsēta 
mūs iepazīstināja ar savu lepnumu 
– trim Kārļa Zemdegas veidotiem 

pieminekļiem, un pacienāja ar gar-
šīgām pusdienām. Ķoņu dzirnavās 
izsekojām līdzi graudu ceļam. Retro 
stila mašīnas tur vēl joprojām pluci-
na, kārš, vērpj un satin vilnas dziju 
šķeterēs. No pārstrādātās vilnas top 
segas, spilveni un citi izstrādājumi. 
Atceļā, ielūkojušies daudzveidīgajā 
Valmierā, taču pilnībā to neiepazi-
nuši, devāmies uz Kocēnu novada 
Kokmuižas Barona pili. Vēlā pēc-
pusdiena mūs steidzināja apmeklēt 
unikālo Sietiņiezi. Ļoti skaists un 
iespaidīgs dabas piemineklis teiks-
mainās Gaujas krastā – lielākais 
baltā smilšakmens atsegums Bal-
tijā. Dzirdēja izsaucienus: “Kāds 
skaistums! Kā Alpos!” Lūk, arī va-
kars klāt. Vēl tikai caur ērtā auto-
busa logu vērojot jau iekrāsojušos 
rudenīgo ainavu, pamājot sveikas 
Gūtmaņa alai Siguldā, devāmies 
mājās.

Ekskursija pa Vidzemi 
rudens zeltainumā

24. septembrī Kokneses stadionā 

norisinājās ikgadējās vieglatlētikas 

sacensības mešanu disciplīnās jaunatnei 

U-14, U-16 un U-18 grupās. Sacensībās 

pavisam piedalījās ap 160 dalībnieku, tai 

skaitā arī vairāki sportisti no Kokneses.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Vislielākie panākumi šoreiz vesera 
metējiem U-18 grupā - visas trīs meda-
ļas. Ar jaunu personisko rekordu 57.24 
metri uzvarēja Andrejs Grustāns, otra-
jā vietā atstājot savu treniņbiedru Otto 

Asmusu - 56.12 metri un arī jauns per-
sonīgais rekords. Trešais šoreiz vēl viens 
Igora Lulles audzēknis – Armands Ko-
rekovs, kam 46.60 metrus tāls metiens. 
Piektajā vietas tika Edmunds Kaverskis 
ar 34.60 metriem.

Reinim Nunguram, kurš jau otro 
sezonu trenējas Murjāņu sporta ģim-
nāzijā, bet savas sporta gaitas sāka 
Koknesē, šoreiz 2.vieta lodes grūšanā 
ar pieticīgu rezultātu 14.88 metri (Rei-
ņa personīgais rekords šajā disciplīnā 
17.50 m). Vēl Reinis piedalījās arī diska 
mešanā, kur ar 40.62 metriem pietika 

vien 5.vietai.
U-14 grupā, kurā startēja 2003. 

un 2004. gadā dzimušie sportisti, kurā 
piedalījās arī četri jaunie koknesieši. 
Valteram Vilcānam šīs bija otrās Kok-
neses kausa sacensības, bet pārējiem 
– Gustam Donikam, Gintai Pētersonei 
un Ģirtam Jansonam pirmās sacen-
sības. Valters ar 29.29 metriem palika 
7.vietā šķēpa mešanā, Gustam 4.vie-
ta lodes grūšanā ar 9.22 metriem, bet 
Gintai 10.vieta diska mešanā ar 15.30 
metriem. Ģirtam šoreiz 6.vieta ar 17.38 
metriem.

Kokneses vesera metējiem pirmās 
trīs vietas Kokneses kausā 2016
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1.oktobrī Ogres novada Sporta centra 

stadionā tika aizvadītas tradicionālās 

starptautiskās sacensības soļošanā, kas 

veltītas olimpiskā vicečempiona Jāņa 

Daliņa piemiņai. Sacensībās piedalījās 

arī seši Aizkraukles novada Sporta skolas 

vieglatlēti no Kokneses.

Viktors Ņuhtiļins

1000 m soļošanas distancē zē-
niem (2003.-2004.gadā dzimušie) 
bronzas godalgu ar personīgo rekor-
du (5:05,1) izcīnīja Evars Geršebeks. 
Pirmais fi nišēja un sacensību rekordu 
uzstādīja Raivo Liniņš (Preiļi), 2.vie-

tā - Deividas Gudzikas - soļotājs no 
Lietuvas.

1000 m distancē meitenēm 
(2003.-2004.gadā dzimušās) uzvarē-
ja Lietuvas sportiste. No koknesie-
tēm vislabāk veicās Esterei Vingrei - 
5.vieta ar personīgo rekordu -5:48,7, 
devītā - Paula Sārta - 6:16,0, desmitā 
- Alise Krūmiņa - 6:18,0 un divpad-
smitā - Sandija Barone - 6:47,0.

3000 m distancē meitenēm 
(2001.-2002.g.dz.) sestā fi nišēja Me-
gija Čakste - 20:34,8.

Sveicam mūsu sportistus un prie-
cājamies par viņu panākumiem!

Soļošanas 
sacensības Ogrē

Šā gada 4.oktobrī Pļaviņu novada sporta 

bāzē “Jaujas” norisinājās ikgadējās 

sacensības krosā, kur piedalījās bijušā 

Aizkraukles rajona skolu skolēni. 

Sacensības ka jau ierasts organizēja 

Aizkraukles novada sporta skola.

Kokneses sporta centrs

Pavisam sacensības notika astoņās 
grupās – D grupā (2005.dz.g un jaunā-
ki zēni un meitenes), C grupā (2003. – 
2004.dz.g zēni un meitenes), B grupā 
(2001. – 2002. dz.g zēni un meitenes), 
un A grupā (1998. – 2000.dz.g. jaunie-
ši un jaunietes). 

D grupā zēniem 600 metros uz-
vara koknesietim Tomam Kroičam. 
4.vieta Henrijam Kalniņam, bet piektā 
Alenam Paļskim. Andim Kļavinam 
8.vieta, bet meiteņu konkurencē 400 
metru distancē 14.vieta Ancei Krūmi-
ņai.

C grupā zēniem 800 metros uz-
vara Edijam Eidukam, bet trešā vieta 
Evaram Geršebekam. Meiteņu konku-
rencē (600m) trešā vieta Paulai Sārtai, 
4.vieta Lindai Līcei un 6.vieta Unai 
Gadzānei. Vēl šajā grupā startēja Este-
re Vingre un Evelīna Vitenberga.

B grupā pie uzvaras 1500m skrē-
jiena tika Andris Svilāns, astotajā vietā 
ierindojās Kristiāns Ornicāns, bet Rai-
vim Pālēnam un Dominikam Liopam 
šoreiz vietas otrā desmita beigās. Mei-
tenēm 1000 metru skrejienā Megija 
Čakste ieņēma 4.vietu.

Visbeidzot vecākajā grupā jaunie-

šiem 2000 metru distancē augstā otrā 
vieta Marekam Viļumam, bet trešais  - 
Renāts Cīrulis. Jaunietēm 1500 metros 
sāpīga 4.vieta Andai Spīlbergai, kas 
trešajai vietai zaudēja vien 0.14 sekun-
des. 8.vietu ieņēma Līva Vitenberga, 
bet Baiba Višķere – divpadsmitā.

Kopvērtējumā vidusskolu grupā 
I.Gaiša Kokneses vidusskolas koman-

da izcīnīja 1.vietu (18 punkti), otrajā 
vietā atstājot Aizkraukles novada vi-
dusskolu (23 punkti), bet trešajā vietā 
Pļaviņu novada ģimnāzija – 38 punkti.

Audzēkņus sacensībām gatavoja 
IGKV sporta skolotāji, bet sacensību 
dienā ka galvenais treneris strādāja 
sporta skolotājs un treneris Viktors 
Ņuhtiļins.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola uzvar 
krosa sacensībās

29. un 30. oktobrī Koknesē se-
minārs - terapija pēc B. Hellinge-
ra metodes "Dzimtas koka sakņu 
dziedināšana!" SEMINĀRU VADA 
SISTĒMISKO IZVIETOJUMU 
KONSULTANTE, VESELĪBAS AP-
RŪPES SPECIĀLISTE ALOIDA 
JURČENKO.

Daudziem cilvēkiem visā pa-
saulē ģimenes sistēmas sakārtoju-
ma metode (www.hellinger.com) ir 
atklājusi jaunu skatījumu par part-
nerattiecību, sadzīves, veselības un 
biznesa problēmu cēloņsakarībām, 
kā arī palīdzējusi ieraudzīt ceļu to 
risināšanai.

Savu sakņu iepazīšana palīdzēs 

saskatīt sakarības, kuras līdz šim 
palikušas nemanītas, lai turpmāk 
varētu atgūt iekšējo harmoniju un 
virzīties dzīvē uz priekšu.

Norises laiks: 29. oktobrī no pl. 
10.00 – 18.00;

30. oktobrī no pl. 10.00 – 16.00
Maksa par semināru:
1) 25,00 EUR tiem, kuri nāks kā 

grupas dalībnieki (vietu skaits nav 
ierobežots!)

2) 45,00 EUR tiem, kuri vēlas 
semināra laikā risināt konkrētu 
personisku problēmu (8 vietas!)

Pieteikšanās: zvanot pa tel. 
26575499 vai rakstot, ingunazogo-
ta@inbox.lv.

Seminārs „Dzimtas koka 
sakņu dziedināšana!"

Jaunajai distanču slēpotājai, Ilmāra 

Gaiša Kokneses vidusskolas 10. b klases 

skolniecei Patrīcijai Eidukai aizvadītā 

vasara pagājusi cītīgi trenējoties 

un piedaloties rollerslēpošanas 

sacensībās. 

Sarmīte Rode

14. augustā Madonā notiekošajā 
Pasaules kausa trešajā posmā roller-
slēpošanā, 16 gadus vecā Patrīcija, 
teicami veicot 10km iedzīšanā brī-
vajā stilā un uzrādot visātrāko lai-
ku, izcīnīja Latvijai trešo godalgoto 
vietu šajā pasaules kausa posmā un 
uzrādīja savas karjeras labāko rezul-
tātu – 120 FIS punkti.

11. septembrī Patrīcija Eiduka 
un Raimo Vīgants ar panākumiem 
junioru grupā pārstāvēja Latviju 
Pasaules kausa noslēdzošajā cetur-
tajā posmā rollerslēpošanā Itālijas 
kalnu pilsētā Trento.  Madonietim 
Vīgantam vislabāk veicās sprintā 
brīvajā stilā, kur viņš ieguva 4.vietu, 
bet mūsu novadniece Patrīcija savā 
vienīgajā startā 7 km brīvajā stilā ar 
masu startu fi nišēja piektā. 

Jau vairākkārt mūsu talantīgās 
distanču slēpotājas piedalīšanos da-
žādās sacensībās fi nansiāli atbalstī-
jusi Kokneses novada dome. Šī gada 

sākumā Patrīcija Eiduka Latvijas 
izlases sastāvā startēja Pasaules Jau-
natnes čempionātā biatlonā Rumā-
nijā. Tagad viņai ir jauns mērķis – 
piedalīties Eiropas Jaunatnes ziemas 
olimpiādē, kas 2017. gadā no 11. līdz 
18. februārim  norisināsies Turcijā, 
Erzurumā. Eiduku ģimene pateicas 
Kokneses novada domei par atbal-
stu jaunajā slēpošanas sezonā, lai 
Patrīcija izturētu atlases sacensī-

bas un labāk sagatavotos Eiropas 
Jaunatnes ziemas olimpiādei. 

Patrīcijas treneris Ingus Eiduks 
stāsta: „Olimpiāde notiks 1700 met-
ru augstumā, un tas nozīmē, ka ne-
pieciešama specifiska sagatavoša-
nās. 5. novembrī Patrīcija dosies uz 
pirmā sniega nometni Somijā, Levi, 
kur trenēsies līdz 20. novembrim. 
Pēc tam līdz 4. decembrim treniņi 
turpināsies Zviedrijā, Bruksvallar-

nā. Uz atlases sacensībām nākamā 
gada 2. janvārī jābūt pēc iespējas 
labākā formā.” Aizvadītajā sezonā 
Patrīcija pārsvarā sacensībās izvē-
lējās startēt ne savā vecuma grupā, 
bet ar vecākām jaunietēm vai sie-
viešu grupā, tāpēc sasniegtie rezul-
tāti vēl vairāk liecina par viņas labo 
sagatavotību.

Patrīcijas līdzšinējie sasniegumi 
ir mērķtiecīgs treniņu darbs un ģi-

menes atbalsts. „Ja dienas gaitu pa-
reizi saplāno, var daudz izdarīt,” teic 
uzņēmīgā jauniete, kura treniņiem 
velta sešas dienas nedēļā. Viņa bija 
arī to Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas jauktā kora jauniešu vidū, 
kuri nesen atgriezās no viesošanās 
Vitingenā. 

Lai Patrīcijai veiksmīga jaunā 
slēpošanas sezona un ceļš uz Eiro-
pas Jaunatnes ziemas olimpiādi!

Patrīcija Eiduka gatavojas Eiropas Jaunatnes 
ziemas olimpiādei

Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijā 
tika izveidotas (atjaunotas) institūci-
jas - Bāriņtiesas, kuru galvenais uzde-
vums - bērnu un citu rīcības nespējīgo 
personu personisko un mantisko in-

terešu aizsardzība. Uz šo brīdi Latvijā 
darbojas 142 pilsētu un novadu bāriņ-
tiesas. 

14.oktobrī, Rīgā, kultūras pilī „Zie-
meļblāzma” notiks svinīgs pasākums, 

kad Bāriņtiesu darbiniekus uzrunās 
un par godprātīgu darbu suminās 
Valsts prezidents, labklājības ministrs 
un citi valdības un pašvaldību pār-
stāvji. Tiks pasniegti apbalvojumi, būs 

īpaši 20 gadu jubilejai izveidota fi lma. 
Labklājības ministrijas Valsts sek-

retāra Atzinības rakstu par ilggadēju, 
pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu sa-
ņems arī Kokneses novada Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Silvija Vēze.
Kokneses novada domes pateicība 

Kokneses novada Bāriņtiesas priekš-
sēdētājai un Bāriņtiesas locekļiem par 
atbildīgo un apzinīgo darbu!

Bāriņtiesu darbiniekus sumina svētku pasākumā

Šoruden Itālijā, Trento.
Patrīcija, izcīnot bronzas medaļu Madonā pasaules kausa 

3. posmā roller slēpošanā.



12KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 79 366 2016. gada 14. OKTOBRIS 12

2016./2017. GADA SEZONĀ KULTŪRAS NAMĀ 
DARBOJAS ŠĀDI PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI:

Kolektīva 
nosaukums

Mēģinājuma 
laiks

Mēģināju-
ma vieta Vadītājs

Sieviešu koris 
„Anima” Ceturtdien 18.30 Mūzikas 

skola
Lelde Kamzole-
Gagaine

Jauktais koris 
„Alaine”

Otrdien 10.00 
Piektdien 10.00 

Kultūras 
nams Silvija Cīrule

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs 
„Liepavots”

Otrdien 20.00
Ceturtdien 20.00

Kultūras 
nams Inta Balode

Jauniešu deju 
kolektīvs

Pirmdien 18.00
Trešdien 18.00
Piektdien 18.00

Kultūras 
nams

Kornēlija 
Reisnere

Amatierteātris Otrdien 18.30
Ceturtdien 18.30

Kultūras 
nams

Inguna 
Strazdiņa

Folkloras kopa 
„Urgas”

Pirmdien 17.30 
Trešdien 17.30

Kultūras 
nams Inguna Žogota

Folkloras kopa 
„Raksti”

Pēc individuāla 
grafi ka

Kultūras 
nams Uldis Bērziņš

Pūtēju orķestris

Trešdien 20.00;
Piektdien 20.00
Sestdienās, svēt-
dienās pēc indi-
viduāla grafi ka

Kultūras 
nams Ziedonis Puķītis

Dāmu deju kolek-
tīvs „Tik un tā”

Pirmdien 20.00
Trešdien 20.00

Kultūras 
nams

Kornēlija 
Reisnere

Flamenko Pēc individuāla 
grafi ka

Kultūras 
nams

Gundega 
Lojāne

Līnijdejas 
bērniem
Līnijdejas 
pieaugušajiem

Otrdien 17.00

Otrdien 18.00

Kultūras 
nams Inga Ozoliņa

Lai ikdiena kļūtu krāsaināka un dzīve interesantāka, 
Kokneses kultūras nams aicina iedzīvotājus nākt 

pašdarbnieku pulkā!

2016. gada vasarā Kokneses 
internātpamatskola – attīstības 
centrs saņēma 100% valsts budže-
ta fi nansējumu projekta „Atbalsts 
jauniešiem Koknesē” īstenošanai 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2016.gadam atklāta pro-
jekta konkursa „Atbalsts sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jau-
niešu iesaistei neformālās izglītības 
aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalī-
bu sabiedriskajos procesos” ietva-
ros. Projektu „Atbalsts jauniešiem 
Koknesē” no 15. augusta līdz 30. 
septembrim realizēja Kokneses in-
ternātpamatskola – attīstības centrs 
kopā ar sadarbības partneri – Kok-
neses Ģimenes atbalsta dienas 
centru. Projekta laikā 133 jaunieši 
iesaistījās 4 neformālās mācīšanās 
aktivitātēs: apmācības – ekskursi-
jā „Skatāmies, mācāmies, darām”, 
aktivitātē – talkā „Dzīvojam zaļi”, 
jauniešu vakarā „Drosme draudzē-
ties”, apmācībā „Visi kopā!”, sek-
mējot jaunu zināšanu, pieredzes un 
prasmju apgūšanu, kas pilnveidoja 
komunikācijas un sadarbības iema-
ņas, attīstīja radošumu un uzņēmī-
gumu, uzlaboja sociālās prasmes.

2016.gada 7.septembrī jaunie-
ši  devās apmācības – ekskursijā 
„Skatāmies, mācāmies, darām” 
uz Latgali. Balvu Novada muze-
jā vadītāja Iveta Supe dalībniekus 
iepazīstināja ar prezentāciju „Lat-
gales podniecība”, Tautas Daiļ-
amata meistaru Jolantas un Valda 
Dundenieku keramiku un muzeja 
ekspozīciju „Ziemeļlatgales kultū-
ras mantojums”. Meistardarbnīcās 
muzeja pagrabiņā, kopā ar audēju 
Ivetu Gabrāni no Baltinavas nova-
da un rokdarbnieci Martu Gailumu 
no Rugāju novada, jaunieši pašu 
rokām gatavoja un degustēja tor-
ti “Svētku priekam”, auda lakatu, 
fi lcēja un gatavoja rotas. Turpinā-
jumā, iepazīstot Balvu skaistākās 
vietas, dalībnieki devās panorā-
mas ekskursijā un apskatīja atpūtas 
parku „Lāča dārzs”. Tālākais ceļš 
ekskursantus veda uz Viļakas no-
vada Susāju pagasta kultūrvēstures 
sētu “Vēršukalns”. Tajā ir izveidota 
zemnieku istaba, kurā dalībnie-

ki aplūkoja agrāko laiku sadzīves 
priekšmetus un darbarīkus, kā arī 
blakus mājai esošajā klētī iepazinās 
ar izstādīto vietējo amatu meista-
ru gara darbu ekspozīciju. Kopā ar 
kultūrvēstures sētas vadītāju Aldi 
Pušpuru jaunieši iepazinās ar mai-
zes cepšanas tradīcijām, mācījās 
to cept un gala rezultātu – svaigu, 
smaržojošu maizi kopīgi nogaršoja. 

Viena no Latvijas bagātībām, 
kas jāsaudzē, jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm ir tās daba un ekoloģis-
kā vide, kuru saglabāšanā svarīgi ir 
iesaistīt jauniešus, tādējādi veicinot 
izpratni par vides un dabas aizsar-
dzības nepieciešamību un nozī-
mīgumu. 2016.gada14. septembra 
pēcpusdienā Kokneses internātpa-
matskolā – attīstības centrā notika 
talka „Dzīvojam zaļi”. Aktivitā-
tes laikā jaunieši uzkopa apkārtni 
un stādīja kokus, tādējādi gūstot 
priekšstatus un praktisku piere-
dzi vides atjaunošanā, izpratni par 
ilgtspējīgu attīstību, saglabājot, uz-
turot un atjaunojot dabas resursus. 

2016.gada 21.septembra pēc-
pusdienā Kokneses internātpamat-
skolā – attīstības centrā norisinā-
jās pasākums jauniešiem “Drosme 
draudzēties”. Šajā aktivitātē jau-
niešiem bija iespēja apgūt un redzēt 
uzvedības modeļus sabiedrībā, uz-
labot komunikācijas un saskarsmes 
prasmes, apgūt praktiskas iemaņas 
viesu uzņemšanā, kā arī pilnveidot 
prasmi būt godīgiem un pieņemt 
pareizos lēmumus dažādās situā-
cijās, nevalstiskās organizācijas 
„Jauniešu biedrības – Centrs” or-
ganizētajās aktivitātēs un nodar-
bībās. Pasākumā piedalījās arī kai-
miņi – jaunieši no Pļaviņu novada 
jauniešu iniciatīvu centra “Ideja”, 
kas šai pēcpusdienai piešķīra īpašu 
gaisotni. Jaunieši aktīvi iesaistījās 
aktivitāšu vadīšanā, kuru laikā vei-
ca iepazīšanās, „ledus laušanas” un 
grupas saliedēšanas uzdevumus. 
Pasākumā dalībnieki noslēgumā 
izveidoja plakātu, atstājot uz tā 
savu parakstu, tādā veidā izceļot 
katra individualitāti un personību. 

2016.gada 28. septembrī Kokne-
ses Ģimenes atbalsta dienas centrā 
norisinājās projekta „Atbalsts jau-

niešiem Koknesē” pēdējā aktivitā-
te, praktiskā nodarbība – apmācība 
„Visi kopā!”. Psiholoģes Aijas Bro-
multes vadībā jaunieši veica dažā-
dus uzdevumus, ar mērķi veicināt 
sadarbību un veidot draudzību. A. 
Bromulte ir jaunais speciālists un 
vada līdzīgas praktiskās nodar-
bības studentiem. Viens no viņas 
uzdevumiem bija ar savu piemēru 
parādīt, ka arī jaunieši var organi-
zēt un vadīt dažādus pasākumus. 
Tas, ka nodarbību vadīja vienau-
dzis, radīja brīvāku gaisotni, dodot 
iespēju jauniešiem vairāk atraisī-
ties, brīvāk izteikties un drošāk 
darboties. Aktivitātes “Visi kopā” 
laikā jaunieši pildīja interesantus 
individuālos uzdevumus, darbojās 
komandās, pilnveidoja prasmi iz-
teikties un uzklausīt otru, mācījās 
veikt kopīgus darbus nesarunājo-
ties. Dalībniekiem bija jābūt rado-
šiem, uzņēmīgiem un atsaucīgiem, 
lai kopīgi sasniegtu uzdevumos 
izvirzītos mērķus. Pasākumā jau-
nieši pārliecinājās, ka kopīgi dar-
boties var arī nepazīstami cilvēki, 
vien jāprot konstruktīvi paskaidrot 
savu viedokli un ar cieņu uzklausīt 
otru. Noslēguma apļa laikā dalīb-
nieki viens otram varēja veltīt la-
bus vārdus, rakstot tos uz muguras 
pielīmētās lapas. Uzdevuma laikā 
jaunieši mācījās pateikt viens ot-
ram pozitīvas lietas un pateikties 
par saņemtajiem komplimentiem. 
Dienas noslēgumā jaunieši dzie-
dāja karaoke, tādejādi vēl vairāk 
nostiprinot draudzības un saliedē-
tības sajūtas.

Kopīgi tika aizvadīta ļoti inte-
resantas projekta aktivitātes, un 
atvadoties jaunieši izteica gatavību 
satikties un turpināt sadarbību arī 
pēc projekta.

Elīna Ivanāne
direktores vietniece 
metodiskajā darbā

Kokneses internātpamatskola – 
attīstības centrs

 
„Projekts īstenots Izglītības un 

zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2016.
gadam valsts budžeta fi nansējuma 
ietvaros”

Finansēts no 
valsts budžeta 
„Atbalsts  jauniešiem Koknesē”

Mēs visi zinām, ka pēdējie trīs 
skolas gadi ir grūtākie un atbildīgā-
kie, tieši tādēļ Neptūns parūpējas par 
to, lai mums tie kļūtu vieglāki un po-
zitīvām emocijām bagātāki! Taču šajā 
vasarā Neptūnam radās atkarība no 
spēles „Pokemon GO”. Šīs atkarības 
dēļ Neptūns nepilnvērtīgi pildīja sa-
vus pienākumus, tāpēc mēs, divpad-
smitie, lūdzām vidusskolas jauniņa-
jiem, desmitajiem, palīdzēt atkarību 
uzveikt! Viņi lika saprast, ka jebkurā 

vecuma posmā un jebkura dzimuma 
cilvēks spēj atrast nodarbes, kas liek 
justies laimīgam, taču nerada kaitēju-
mu dzīves kvalitātei. Mēs sakām pal-
dies par viņu palīdzību un ieguldīto 
darbu, un ar lielu prieku uzņemam 
10. klases audzēkņus savā „vidusskol-
nieku pulciņā”! Protams, esam patei-
cīgi arī skolotājām par pacietību un 
atbalstu pasākumu norisē!

I.Gaiša Kokneses vidusskolas 
divpadsmitie

Palīdzēsim Neptūnam 
uzveikt neatkarību! 

20. oktobrī pulksten 14 Kokne-
ses pagasta bibliotēkā visi laipni gai-
dīti uz tikšanos ar grāmatu apgādu 
„Jumava”. Tā būs saruna par eposu 
„Lāčplēsis”, tās autoru Andreju Pum-
puru.  22. septembrī dižajam dzejnie-
kam apritēja  175 gadi.

Ar jaunās grāmatiņas iznākšanu 
sveiksim arī Kokneses pasaku māmi-
ņu Maiju Stepēnu. Pirmsskolas vecu-
ma bērni aicināti uz tikšanos Bērnu 
nodaļā pulksten 10. 

Jauno „Lāčplēša” izdevumu varēs 
arī iegādāties.

Uz tikšanos aicina apgāds 
„Jumava”
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Kokneses novada dome 2016.
gada maijā un jūnijā organizēja no-
vada iedzīvotāju aptauju par pašval-
dības darbu, sniegto pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības novērtē-
jumu, par ieteikumiem pašvaldības 
darba uzlabošanā, novada svētku or-
ganizēšanā u.c. Kopā tika saņemtas 
122 elektroniski aizpildītas anketas 
un 69 anketas papīra formā aptauju 

kastītēs.
6,45 Novada iedzīvotāji pašval-

dības darbu pēdējos divos gados no-
vērtējuši ar vērtējumu 6,45 balles no 
10 iespējamām.

Par pašvaldības darbu:
▶ ~60% visu pagastu iedzīvotāji 

ir apmierināti vai daļēji apmierināti 
ar novada priekšsēdētāja pieejamību 
un komunikāciju ar iedzīvotājiem.

▶ ~ 60% Bebru un Iršu pagasta 
iedzīvotāji ir apmierināti vai daļēji 
apmierināti ar pagasta pārvaldes va-
dītāja pieejamību un komunikāciju 
ar iedzīvotājiem.
▶ Novada iedzīvotāji ir mazāk 

apmierināti ar pašvaldības sadarbī-
bu ar iedzīvotājiem un termiņiem, 
kādos iespējams atrisināt problēm-
situācijas.

Diagrammās apkopota infor-
mācija par novada iedzīvotāju ap-
mierinātību un neapmierinātību ar 
novadā esošajiem pakalpojumiem 
un jomām. Apkopoto informāciju 
ir būtiski ņemt vērā visām novada 
iestādēm, lai uzlabotu pakalpojumu 
kvalitāti, pieejamību un risinātu ak-
tuālākos iedzīvotāju jautājumus un 
problēmas.

Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2016

Domājot par novada turpmāko attīstību, ar aptaujas anketas palīdzību aktuāli bija uzzināt iedzīvotāju viedokli par to, ko nepieciešams attīstīt turpmākajos trīs gados.

Aptaujas rezultātu detalizēts kop-
savilkums pieejams Kokneses novada 
mājas lapā koknese.lv (sadaļa Sabied-
rība) un Kokneses novada bibliotēkās. 

Vēlamies pateikt paldies visiem tiem 
iedzīvotājiem, kas bija atsaucīgi un 
atvēlēja savu laiku anketas aizpildīša-
nai. Katrs izteiktais viedoklis mums ir 

svarīgs un palīdzēs turpmāk organi-
zēt darbu un izlemt novada attīstībai 
būtiskus jautājumus. Paldies Bebru un 
Iršu pagastu pārvaldēm un Kokneses 

pagasta bibliotēkai, Latvijas pastam 
par līdzdalību aptaujas organizēšanā.

Marta Utāne, Kokneses novada 
domes Projektu vadītāja

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Apdzīvoto vietu dabas teritorijas sakoptība

Brīvā laika pavadīšanas iespējas
Novada organizētie kultūras pasākumi (Sama 

modināšanas svētki u.c.)
Sporta aktivitāšu pieejamība

Ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība
Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu pieejamība un 

kvalitāte
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana

Kapsētu apsaimniekošana
Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojuma 

pieejamība un kvalitāte
Ielu apgaismojums ciemos

Ceļu, ielu un ietvju uzturēšana
Kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes 

pakalpojumi
Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi

Infromācijas pieejamība par kultūras un izklaides 
pasākumiem novadā

Kultūras pasākumu pieejamība un kvalitāte
Sporta infrastruktūras pie izglītības iestādes pieejamība 

(stadions)
Izglītības iestādes materiāltehniskās bāzes nodrošinājums

Mūžizglītības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 
(pieaugušo tālākizglītība)

Interešu izglītības nodarbību (pulciņu, deju kolektīvi) 
pieejamība un kvalitāte

Izglītības pakalpojuma pieejamība
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21.KO, JŪSUPRĀT, VAJADZĒTU REALIZĒT NOVADĀ TURPMĀKAJOS 3 GADOS?

RESPONDENTU SKAITS KOPĀ 191 RESP.

Reorganizēt SIA "Kokneses komunālie pakalpojumi "
Ceļa Bebri-Irši asfaltēšana

Uzlabot kultūras darbu novadā, dažādot pasākumu 
programmu

Atjaunot estrādi
Centralizētu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izveide un 

esošo paplašināšana
Turpināt daudzdzīvokļu māju, skolu renovāciju

Izvērtēt skolu lietderību (apvienot skolas, reorganizēt, 
izglītot skolotājus)

Sekmēt uzņēmējdarbības, tūrisma attīstību, radīt darba 
vietas

Sakār tot novada ceļus, ielas, autostāvvietas un 
apgaismojumu

Tur pināt novada labiekārtošanu, atpūtas vietas, pie 
Daugavas, izveide, grāvju tīrīsana, parka labiekārtošana u.c.
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No šā gada 3.oktobra līdz 12.ok-
tobra plkst.13.00 ir atvērta 2.pieteik-
šanās kārta ES atbalstam par piena 
ražošanas samazināšanu. Tā kā 1.kār-
tā visā ES kopumā tika saņemt liels 
pieteikumu skaits par lielu apjomu 
piena tonnu, tad šobrīd pieejamais 
fi nansējums otrajā kārtā visiem ES 
piena ražotājiem ir ļoti mazs.

Piena ražotājs, kas pieteicis at-
balstam pirmajā kārtā, nav tiesīgs 
pieteikties atbalstam otrajā kārtā. Ja 
viens pretendents iesniegs divus at-
balsta iesniegumus, tad abi divi tiks 
noraidīti.

LAD ziņnesis

Atvērta 2.kārta 
atbalstam 
par piena 
ražošanas 
samazināšanu

Atnākot zelta rudenim kļūstam 
romantiskāki, liriskāki. Arī Latvijā 
tradicionālās Dzejas dienas, kuras 
nemainīgi notiek rudenī, ir aplieci-
nājums tam. Kokneses jauktais ko-
ris „Alaine” ar draugiem - Skrīveru 
“ Baltābeli” un Madonas „Atvasaru” 

, 28.oktobrī Iršos un 5.novembrī 
Koknesē aicina uz koncertu „Miglā 
asaro logs…”. Koncertā tiks lasīta lat-
viešu dzejnieku dzeja un dziedātas 
dziesmas ar citēto autoru vārdiem.
Dzejnieku un dziesmu izvēle ir 
katra kora ziņā. Koknesieši, piemē-

ram, izvēlējās A.Čaku, A. Skujiņu, 
L.Briedi, J.Peteru. Skanēs dzies-
mas no R.Paula dziesmu cikla ar 
A.Skujiņas tekstu, dziesmas no mū-
zikla „Marlēna” ar L.Bieža vārdiem. 
Kopā varēsim nodziedāt nezināmā 
autora smeldzīgo dziesmu ar A.Čaka 

vārdiem „Miglā asaro logs…” .
Aicinām pavadīt skaistus brīžus 

dzejas un dziesmu pasaulē kopā ar 
mums! Ieeja brīva. Būsiet gaidīti!

Silvija Cīrule,
Jauktā kora 

„Alaine” diriģente

Tiksimies dzejas un dziesmu pasaulē!

Sunim čipam 
obligāti jābūt no 
nākamā gada

Sunim, kas sasniedzis sešu mē-
nešu vecumu pirms 2017. gada 1. 
janvāra, jāimplantē mikroshēma un 
LDC jāreģistrē līdz 2017. gada 1. jan-
vārim.

Pēc 2017. gada 1. janvāra varēs 
sodīt par dzīvnieku nečipošanu un 
nereģistrēšanu.

Lai veicinātu ar mikroshēmu ap-
zīmēto suņu reģistrēšanu vienotajā 
datubāzē, ko uztur Lauksaimniecības 
datu centrs (LDC), valdība 4. oktobrī 
grozīja noteikumus par LDC publis-
ko cenrādi un suņu obligātās reģis-
trācijas maksu samazināja līdz 3,50 
euro. 

Praktizējoši veterinārārsti, tāpat 
kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs 
apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar 
mikroshēmu. Dzīvnieku  čipošana iz-
maksā no 15 līdz 35 euro

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2011.  gada 21.  jūnija noteikumiem 
Nr.  491 “Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība” visiem suņiem 
ar 2017.  gada 1.  janvāri ir jābūt ap-
zīmētiem ar mikroshēmu un reģis-
trētiem datubāzē. Lauksaimniecības 
datu centrs pārskatīja iekšējās proce-
dūras un procesus un mājas (istabas) 
dzīvnieku īpašniekiem dod iespēju, 
izmantojot LDC vai portāla “Latvija.
lv” pieejamās e-pakalpojumu saskar-
nes, pašam reģistrēt mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē, ir iespējams sa-
mazināt ar mājas (istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju datubāzē saistītās izmak-
sas, šāda elektroniska reģistrācijas ie-
spēja LDC būs no 1.  novembra, bet 
portālā “Latvija.lv”   – no 2017. gada 
1. janvāra.

Sīkāk par paredzētajām izmai-
ņām no nākamā gada var izlasīt www.
lvportals.lv  skaidrojumā “Sunim či-
pam obligāti jābūt no nākamā gada”. 
Obligātā suņu apzīmēšana ar mikro-
shēmu un suņa reģistrācija LDC datu-
bāzē jāveic līdz 2017. gada 1. janvārim. 
Ja prasība netiks izpildīta, kontrolējo-
šās iestādes – PVD un pašvaldības po-
licija - varēs uzlikt sodu, kas fi ziskajām 
personām ir 7–210 euro, juridiskajām 
personām – 15–350 euro.

Pēc portāla www.lvportals.lv 
datiem 
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ZIŅAS NO KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS

2016.GADA SEPTEMBRĪ  
REĢISTRĒTAS 5 LAULĪBAS:

Dzimtsarakstu nodaļā – 3

Evaņģēliski luteriskā 
draudzē – 2

Ko šodien dziesmā minēt?
Tev, saulīt, mīļākā,
Tik tev šo dienu svinēt.
/J.Jaunsudrabiņš/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ

SEPTEMRĪ  

Reģistrēti 7 jaundzimušie: 
Patriks, Arno, Jēkabs, Estere, 
Ramona Deizija, Beāte, Kārlis.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus!

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Viss klusi aizgājis,
Viss veikts un vītis!
Pie sētas atspiedies
Raud rudenītis.
/Aspazija/
Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016. gada septembrī 
reģistrēti 6 mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

MĀRIS SAVICKIS (1973)

VALDIS EGLĪTIS (1932)

LIDIJA VINDELE (1942)

GENOVEFA ČIPĀNE (1938)

ILONA CEDERE (1948

BIRUTA SKRĪVERE (1934)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS
Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama.
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
/Latv.d.dz./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, Birutu Skrīveri 
mūžībā pavadot.

Iršu senioru klubiņš „Vālodzīte”

Man bij viens mūžs
Un to es gribēju priekš jums
Kā baltu rozi uzziedināt.
/I.Ziedonis/
Izsakām līdzjūtību Marijas 
Karlsones tuviniekiem, viņu 
Aizsaulē pavadot.

Bebru pagasta padome 
„Mārtiņroze”

Lūgsim tavai dvēselītei 
debesceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā 
varam domās kopā būt.
/V.Kokle- Līviņa/
Brāzmainie rudens vēji aizpūš 
dzeltējošās koku lapas un reizē 
ar tām aizgājusi arī kāda cilvēka 
dzīve... „Saules” mājas iedzīvotāji 
Vecbebros skumst par savu 
kaimiņieni Mariju Karlsoni un 
izsaka patiesu līdzjūtību vīram un 
dēlam.

Mīļo tēt, cik ļoti grūti
Tevi zemes klēpim dot,
Atvadoties sveikas sūtīt,
Dziedāt dziesmu pēdējo.
Izsakām līdzjūtību Līgai 
Urbanovičai, tēti kapu kalniņā 
pavadot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja 
Bebru pamatskolā

Lai dzīvība 
nepārtūkst! 
Kļūsti par 
asins donoru!
19. oktobrī no 
pulksten 10 – 13
Vecbebru Profesionālās 
un vispārizglītojošās 
vidusskolas telpās 
DONORU DIENA.
Līdzi jāņem personas 
apliecinošs dokuments 
un bankas konta numurs.

SVECĪŠU VAKARI
KOKNESES NOVADA 

KAPSĒTĀS
Ūsiņu 
kapos

15.oktobrī 
plkst.18:00

Iršu 
kapos

15.oktobrī 
plkst.17:00

Bebru 
kapos

5.novembrī 
plkst.16:00

Mēs dziļi ieauguši zemē,
Kur pilsdrupas un vecais parks,
Kur rītos miglā kāpj no Pērses
Un kaut kur tālu gaiļi sadziedas...
/Baiba Fedotova/

Daudz baltu dieniņu vēlam 
oktobrī dzimušajiem jubilāriem:
Andrejam Albatam, 
Ērikai Gailānei, 
Vijai Pļevokai

Kokneses novada 
represēto 

nodaļas biedri

Aktuālie kultūras pasākumiAktuālie kultūras pasākumi
14.oktobris 
plkst.19:00

Latvijas Šlāgeraptaujas 2016 uzvarētāja Dzintara Čīčas 
un Kaspara Antesa koncerts LIKTEŅLĪNIJAS. 

Biļešu iepriekšpārdošana no 13.septembra, cena 4 eiro, koncerta dienā 5 eiro. 

Kokneses 
kultūras nams

15.oktobris
plkst.22:00

BALLE. Muzicē grupa: “DADZIS”, 
ieejas maksa 3 eiro. Iršu klubs

22. oktobris 
plkst.17:30

Veļu vakars, kurā godināsim savus senčus, kursim ugunskuru, dziedāsim, 
iesim rotaļās, ēdīsim putru (līdzi jāņem svecīte lukturī, māla bļodiņa, karote). 

Info: tālr. 26575499, Inguna.

Kokneses 
pilsdrupas

5.novembris
plkst.15:00

Koru koncerts  "Miglā asaro logs...". Piedalīsies kori: "Alaine" (Koknese), "Bal-
tābele" (Skrīveri),  "Atvasara" (Madona). Koncertā tiks lasīta latviešu dzejnieku 

dzeja un  dziedātas dziesmas ar citēto autoru vārdiem. Ieeja bez maksas.

Kokneses
kultūras nams

11.novembris
plkst.18:00 LĀČPLĒŠA DIENAS LĀPU GĀJIENS un piemiņas pasākums. Koknese

17.novembris
plkst.17:00

Patriotiska, muzikāla koncertprogramma 
“PAAUKLĒ, SAULĪT, MANU ZEMĪTI...” un Kokneses Goda pilsoņu 

godināšana. Piedalās: aktrise Dina Bitēna-Sirmā un komponists 
Atvars Sirmais.

Kokneses 
kultūras nams

17.novembris
plkst.22:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “VĒJA RUNA”. Ieejas maksa: 5 eiro, 
pasākuma dienā dārgāk. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana 

kultūras namā.

Kokneses 
kultūras nams

19.novembris
plkst.12:00

Baltinavas teātra “Palādas” izrāde: Danskovīte “ONTANS I SĀBRI”. 
Ieejas maksa: 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana no 26.septembra.

Kokneses 
kultūras nams

26.novembris 
plkst.18:00

Vidējās paaudzes deju kolektīva “LIEPAVOTS” 
30.gadu jubilejas pasākums

Kokneses 
kultūras nams

1.decembris 
plkst.19:00

Kokneses amatierteātra izrāde Justīne Kļava “DĀMAS”, 
ieeja 3 EUR, vietu skaits ierobežots

Kokneses 
kultūras nams

2.decembris 
plkst.19:00

Viestura Kairiša spēlfi lma “MELĀNIJAS HRONIKA” pēc M.Vanagas 
romāna “Veļupes krastā” motīviem, ieeja 2 EUR

Kokneses 
kultūras nams

9.decembris 
plkst. 18:00

LIELĀS EGLES IEDEGŠANA un ķekatnieku disenīte. 
Ierašanās maskās, interesantāko masku īpašniekiem - balvas. Spēka 

vairošanai - Bluķienes skābo kāpostu zupa

Zaļa tirgus 
laukums

10.decembrī 
plkst.17:00

Novada amatierkolektīvu koncerts “Eņģeļi pār Latviju”  
un pašdarbnieku balle, spēlē grupa “Nāc dejot!”

Kokneses 
kultūras nams

17.decembris
plkst.12:00

Ziemassvētku pasākums Bebru pagasta pensionāriem. 
Muzicēs kapela “Aizezeres muzikanti”.

Bebru 
pamatskola

21. decembris 
plkst.17:00 Ziemassvētku eglīte bērniem “ZIEMASSVĒTKI SABRAUKUŠI” Kokneses 

kultūras nams

Aktuālie sporta pasākumiAktuālie sporta pasākumi
15.oktobris plkst.6:30 Kokneses atklātais čempionāts spiningošanā 

no laivām ekipāžām un komandām. Spiningošana Daugavas 
ūdenskrātuve

15.oktobris plkst.19:00 LČ fl orbolā 2.līga Vidzemes zona, 
Koknese-Rubene Florbols KSC halle

16.oktobris plkst.10:00 Ielu sacensības 2017 Florbols KSC halle

22.oktobris plkst.10:00 Kokneses kauss 2016 Telpu futbols KSC halle

24.oktobris plkst.18:30 Koknese sporto 18.pasākums  KSC halle

28.oktobris plkst.20:00 LČ fl orbolā 2.līga Vidzemes zona, 
Koknese-Kalsnava Florbols KCS halle

29.oktobris plkst.10:00 Latvijas 3,kausa izcīņa volejbolā skolotājiem Volejbols KSC halle

30.oktobris plkst.10:00 Latvijas 3.kausa izcīņa volejbolā skolotājiem Volejbols KSC halle

4.novembris plkst.10:00
Latvijas skolu volejbola sacensības 

(1997.-2000.g.dzim.)nelicenzētajiem 
spēlētājiem 

Volejbols KSC halle

5.novembris plkst.19:00 LČ fl orbola 2.līga Vidzemes zona, 
Koknese - Rēzeknes BJSS Florbols KSC halle

7.novembris plkst.18:30 Kokneses sporto 19.pasākums  KSC halle

12.novembris plkst.10:00 Vecmeistaru peldēšanas sacensības 
“Kokneses rudens” Peldēšana KSC halle

26.novembris plkst.19:00 LČ fl orbola 2.līga Vidzemes zona, 
Koknese-Pēdu nav Florbols KSC halle

29.oktobrī 
pulksten 17:00 

Aizkraukles 
kultūras namā 
tiek organizēta 

PATEICĪBAS 
BALLE KOKNESES 

NOVADA UN 
AIZKRAUKLES 

ASINS DONORIEM 
UN LSK 

BIEDRIEM. 
Lai organizētu transportu, 

lūgums pieteikties līdz 
24.oktobrim LSK Kokneses 

un Bebru nodaļās. Līdzi ņemt 
groziņus.

Diena Laiks Nodarbība Trenere Cena Tel.
1DIena 19.00 Vispārējā vingrošana Kristiāna 3,00 EUR 22037538

2Diena 19.00 Aeorobika Ausma 3,00 EUR 26534373

3Diena 17.30 Pilates Lelde 3,00 EUR 20389738

4Diena 18.30 Ārstnieciskā vingrošana un joga Marija 3,00 EUR 27657868

5Diena 17.30 Pilates Lelde 3,00 EUR 20389738
ŪDENS AEROBIKA
Otrdienās 20:00 (Zane); Ceturtdienās 18:30 (Ervīns 22048926)
Piektdienās 19:30 (Marija 27657868, ārstnieciskā ūdens aerobika)
Nodrbības cena  - 3 EUR (+baseina biļete)

Vingrošanas nodarbības 2016./2017. gada sezonā
Kokneses sporta centrā

Nodarbības cenā neietilpst 
maksa par sporta halli, kas pieau-
gušajiem ir 0,80 EUR, pārējiem 0,50 
EUR (uzrādot attiecīgās apliecības).

Ja jums ir kādi jautājumi par 
nodarbībām, tad droši zvaniet no-
darbību treneriem pa norādītajiem 
telefona numuriem, vai arī sazinie-

ties ar Kokneses sporta centru pa 
telefonu 29360940, sportacentrs@
koknese.lv vai ar sociālo tīklu palī-
dzību.

Kokneses novada 
domes darba laiks
Pirmdien: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Piektdien: 
8.00 – 15.00
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MAIJA STEPĒNA
***
Es, neatvērusi acis,
redzu - tepat tu esi
tajā smaržu mākonī, 
kas plūst pa atvērtu logu 
no tikko saziedējuša 
ceriņu krūma.
Tepat tu esi
un skaties tik siltām acīm,
tik siltām, ka viss pārējais -
aukstais un remdenais,
pie kā neveiksmīgi 
cenšos pierast, izkūst..., 
kā sudraba lāsītes 
saplūst strautiņā
un aiztek uz to avotiņu, 
kur saskrien visi, 
siltos acu skatos
izkausēti, ledāji.
Tepat tu esi...

***
Šodien pār mani raud debesis,
šodien cīruļi nedzied,
šodien prieks atnāk 
tāds piekusis,
šodien nav tā, kā bij vakar.
Bites slapjiem spārniem 
nāk mājās,
logiem asaro acis,
debesis pelēkos kažokos tīstās -
šodien nav tā, kā bij vakar.
Noģērbu debesīm
kažokus pelēkos,
pasviedu saulīti vietā,
medainām smaržām 
piebēru liepu...,
lai vakardiena... un bites
nāk ciemos.

***
Neapraudi mani pirms laika!
Manam zārkam vēl dēļi žūst.
Tavas asaras būs tērētas velti,
Pērse uz to pašu pusi vēl plūst.

Nenoraksti mani ar aktu
kā galdu ar trijām kājām!
Nāksies negribot pieņemt, ja saku -
es vēl sauli velku uz mājām.

Atļauj man vienai pašai, bez sarga,
Līgo naktī naktsvijolēs iet.
Katru stundu es pārdošu dārgi -
rudensrozes dārzā jau zied.    

***
Tā kā siena panti 
bezizmēra šķūnī
manu tēvu zemi
apkampj likumpanti -
Vienus biedē, citus sargā,
vienus glauda, 
citiem runā balsī bargā...
Tikai tad, ja zini, kur un kad
pie kādām durvīm pieklauvēt,
ar kādu svaru vai cik viegli
durvis vērt, 
tad zini, tu to lielo beku 
ne ar nazi, bet ar cirvi
šodien cērt...

SARMĪTE RODE
***
Kad vasaras stāsts ir izstāstīts, 
No bezrūpības kausa smelts, 
Tu aiztrauc gājputniem līdz, 
Kur gaida vēl neatrasts zelts.
Vai citur tu vari laimīgs būt?
Rudeni tādu kā Pērses krastos
Sirds tikai mājās - Latvijā  jūt.
Te bērzi tev savu zeltu atdos,
Gaismu, kas kļavas galotnē kvēl,
Kā Purvīša gleznā saules rietu…
Vai atradīsi tu kaut kur vēl
Savu pasaules skaistāko vietu?

ĀRIJA ĀRE
***
Klāt rudens-manas vasaras 
revidents,
tas pārbaudīs visu kas paveikts.
kas dārzā ir izaudzēts,
kas dobēs ir ziedējis,
kas sirdi ir priecējis,
kas dvēselē sāpējis?
Vari nesteigties, revident,
jau dārzi tvan tavā elpā,
jau ziedlapas lido vējā,  
jau miglas kumeļi trauc,
jau dzērves atvadas sauc.
Vari nesteigties, revident-
man sirdī vel vasaras sapņi .
Tie tinas ap mani kā vija,
tie līdzās kā melodija,
tie salnās uzziedēt spēs,
tie citam nederēs.
Vari nesteigties ruden, revident.
***
Es durvis vasarai neaizveru,
jo apkārt plīvo vēl ziedu smaržas.
Nekas ka gājputnu balsis skan 
mākoņos,
novēlu viņiem laimīgu atgriešanos.
Es durvis vasarai neaizveru,
manī vēl vasaras sapņi zied,
ar ceriņu elpu un liepziedu smaržu,
kurus liktenis jau rudenim sniedz.
Es durvis vasarai neaizveru,
izeju vēja dejā griezties,
rudens šūpolēs iekāpusi
ar dienām un gadiem skrieties.
Es durvis vasarai neaizveru,
lai būtu viņai kur atgriezties.

***
Tik košas un tik vieglas
raibas lapas krīt man sejā,
acis pieveru un griežos
rudens nestā lapu dejā.
Manī uzzied rudens krāsas,
kā  dienas likteņa nestās,
uzzied gaišās, uzzied tumšās,
bet pa vidu raibi raibās.
Tā ar lapām apbirusi
tālāk steidzos es,
līdzās lapas raibi raibās
manus sapņus nes.
Nes manas veiksmes,
nes manas neveiksmes-
tām pretim steidzos es.

OLGA KĻAVIŅA
Kad daba rudo...
Staigāju pa tavu krāsu, rudeni,
Priecājos, cik koši gleznot prot,
Kā pavasarī uzdīgst zaļa zāle,
Tā rudens puse kokus izkrāso.

Un neatņemt tev otu pieskārienu,
Kas viļņu viļņiem krāsas sapludo,
Katru rudeni tās zīmē vienu -
Kokus, lapas, zāli sarudo.

Šīm krāsām pielāgojas pīlādžogas
Un mežos viršu ceri sarudo,
Piezogas aiz katras mājas žoga -
Draugs rudens, kas visu izdaiļo.

Vai sacensties var vasarīgās krāsas
Ar tavējām, kas kokos ietrieptas,
Vai līdzi skriet 
var draiskulīgiem vējiem,
Kad tie kā zibšņi dabā iezogas!

JURIS SILIŅŠ
Mans rudens
Atkal debess sarkst saulrieta pusē,
Vakarvējš krasta vītolos rimst.
Tikai mobilais kabatā klusē,
Ļaudams sāpīgām pārdomām dzimt.

Ilgi raugos, kā Daugavā zvaigznes
Sīku vilnīšu aijātas mirdz.
Kauns man traucēt un lūgt, lai tās 
aiznes
Sāpi projām, kas guļ man uz sirds.

Man šķiet, gleznainais vasaras 
daiļums
Drēgnā rudens lepnībai skauž.
Viņš vēl tomēr, pirms salnās nāk 
ļaunums,
Savus ziedus tās vainagā sprauž.

Kamdēļ vasara aiziet ik agri?
Liekas, vakar vēl smaržoja siens.
Mīļais draugs, nešķied jūtas – tās 
sargi,
Ziemas salā, lai nepaliec viens…

Mani skauj upes kūpošais vēsums,
Klusē kabatā mobilā zvans…
Tas ir nianšu kopsummas lēmums,
Ka šis rudens nav mūsu, bet mans!

ANITA LIEPIŅA
Nav tā, kā izskatās
Būvēju savu pasauli – pilsētu ceļu,
Mājām liekot ķieģeļus vienu virs otra.
Jau kartē kā sīka podziņa,
Pie apvāršņa –
Krāsainu jumtu josta.
 
Kur bijis,-  kur nebijis:
tā,- zem tumsas, zem puskrēslas 
piesega,
Saskrēja fl akoniem rokās grafi ti.
Ne gluži mana vairs tā pilsēta –
Nebūvējušie piesmējuši...
Kā citviet.
 
Tās nav manas fasādes, 
Nav mans krāsu salikums.
Ne mana tā pasaule,
Tā nav mana dzīve.
Tas netīro šablonu smērējums – citu.

Izlūgt laiku
Birst Tavā Smilšu Pulkstenī pēdējie 
smalkie graudi...
Vienam šai miglā un putenī to pārlikt 
nav jaudas.
Daudzsološi spoži caur iztukšoto 
kausu
Laiku vērš lūgšanu rokas, šķietami 
gausi.
Un klusi urdz smalkā stīdziņa,
Lai Tavs laika ritējums steigtos!
Visas sirdsdziļākās lūgšanas ņem,
Lai spēks pagriezt, kad atkal tā 
beigtos!

Iepriekšējā mēneša izdevumā in-
formējām par ģimenes asistenta pakal-
pojuma ieviešanu. Ģimenes asistents ir 
padomdevējs un palīgs ģimenēm un 
pilngadību sasniegušajiem bērniem 
bāreņiem, kuri ir nonākuši grūtībās 
un kuriem trūkst prasmju tās pārvarēt. 
Ģimenes asistents palīdz apgūt nepie-
ciešamās sociālās prasmes, kas nodro-
šinātu personas vai ģimenes patstāvīgu 
un pilnvērtīgu funkcionēšanu. 

Ģimenes asistenta pakalpojumu ir 
tiesīga sniegt fi ziska persona, kurai ir 
augstākā izglītība sociālajā darbā, so-
ciālās aprūpes vai sociālās rehabilitā-

cijas jomā, pedagoģijā vai psiholoģijā, 
profesionālā vidējā izglītība sociālās 
vai veselības aprūpes jomā vai augstākā 
izglītība citā jomā un kurai ir pozitīva 
pieredze un zināšanas bērnu audzinā-
šanā un mājsaimniecības vadīšanā.

Sociālais dienests atkārtoti aicina 
interesentus, kas vēlas kļūt par ģime-
nes asistentiem, pieteikties sociālajā 
dienestā. Iespējams, kāda ģimene gaida 
tieši Jūsu sniegto atbalstu un padomu, 
kas dos zināšanas, spēku un izturību 
grūtību pārvarēšanai.

Baiba Tālmane, Kokneses novada 
domes Sociālā dienesta vadītāja

Aicinājums kļūt par ģimenes 
asistentu

2016.gada 31.augustā APSTIPRINĀTI 

ar Kokneses novada domes 2016.

gada 31.augusta sēdes lēmumu Nr.8.3 

(prot.Nr.8). Izdoti saskaņā ar Latvijas 

Republikas Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo 

daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. 

noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas kārtība un kārtība, kādā 

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta”6.punktu 

1.Izdarīt Kokneses novada do-
mes 28.12.2011. saistošajos notei-
kumos Nr.13 “ Par sociālo pakal-
pojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību Kokneses novadā” šādus 
grozījumus:

1.1. Papildināt 6.punktu ar 6.10.
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„6.10. ģimenes asistenta pakal-
pojums.”

1.2. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar IX2 nodaļu šādā redakcijā:

„IX2 ĢIMENES ASISTENTA 
PAKALPOJUMS

36.4 Ģimenes asistenta pakalpo-
jums nodrošina īpašu dzīves grūtību 
pārvarēšanu un sociālās funkcionē-
šanas prasmju atjaunošanu.

36.5 Ģimenes asistenta pakalpo-
jums tiek piešķirts:

36.5 1. Jauniešiem pēc ārpusģi-
menes aprūpes beigšanās, kuriem ir 
nepieciešama palīdzība patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai;

36.5 2. Ģimenēm ar bērniem, 
kurās vecākiem ir nepietiekamas 
zināšanas un prasmes bērnu audzi-
nāšanā un ikdienas sadzīves nodro-
šināšanā.

36.6 Tiesības saņemt ģimenes 
asistenta pakalpojumu ir:

36.6 1. Jauniešiem, kuri pēc ār-
pusģimenes aprūpes beigšanās at-
griezušies pašvaldībā, un kuriem 
nav pietiekamu prasmju un iemaņu 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

36.6 2. Ģimenēm ar bērniem, 
kurās vecākiem ir nepietiekamas zi-
nāšanas, prasmes un iemaņas bērnu 
audzināšanā un aprūpē.

36.7 Ģimenes asistenta pakalpo-
jums tiek sniegts līdz 20 stundām 
nedēļā ne ilgāk par 12 mēnešiem, 
pakalpojuma apjomu un ilgumu no-
saka sociālais dienests.

36.8 Ģimenes asistenta pakalpo-

juma sniegšanu organizē, pamatojo-
ties uz šādiem dokumentiem:

  36.8 1. Personas iesniegumu;
36.8 2. Sociālā darbinieka veiktu 

personas (ģimenes) spēju un vaja-
dzību novērtējumu;

36.8 3. Sociālā darbinieka izstrā-
dāto sociālās rehabilitācijas plānu.

36.9 Sociālais dienests pēc 36.8 
punktā minēto dokumentu izska-
tīšanas viena mēneša laikā pieņem 
lēmumu:

36.9 1. par ģimenes asistenta pa-
kalpojuma piešķiršanu, kurā norāda:

36.9 1.1. ģimenes asistenta pa-
kalpojuma apjomu- stundu skaitu 
nedēļā;

36.9 1.2. ģimenes asistenta pakal-
pojuma ilgumu;

36.9 2. atteikumu piešķirt ģime-
nes asistenta pakalpojumu.

36.10 Tiesības sniegt ģimenes 
asistenta pakalpojumu ir personām, 
kuras ieguvušas augstāko izglītību 
sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai 
sociālās rehabilitācijas jomā, augstā-
ko izglītību pedagoģijā vai psiho-
loģijā, profesionālo vidējo izglītību 
sociālās vai veselības aprūpes jomā 
vai augstāko izglītību citā jomā un 
kurām ir pozitīva pieredze un zinā-
šanas bērnu audzināšanā un māj-
saimniecības vadīšanā.

36.11 Saskaņā ar pieņemto lēmu-
mu sociālais dienests organizē uzņē-
muma līguma slēgšanu ar ģimenes 
asistenta pakalpojuma sniedzēju un 
pakalpojuma saņēmēju.

36.12 Mēneša pēdējā darba die-
nā ģimenes asistenta pakalpojuma 
sniedzējs Sociālajā dienestā iesniedz 
atskaiti par asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanu. Ja persona ir reģis-
trējusies Valsts ieņēmumu dienestā 
kā pašnodarbināta persona vai indi-
viduālā darba veicējs, tad arī faktūr-
rēķinu.

36.13 Samaksu par ģimenes asis-
tenta darbu nosaka atbilstoši darba 
apjomam saskaņā ar Kokneses nova-
da domes lēmumu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas vietējā laikrakstā “Kokneses 
Novada Vēstis”.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs 

(personiskais paraksts) D.Vingris

Kokneses novada domes saistošie 
noteikumi  Nr.9/2016 ’’Grozījumi  Kokneses 
novada domes 2011.gada 28.decembra  
saistošajos noteikumos Nr.13 “ Par sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību Kokneses novadā”
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Būt savā īstajā vietā
No 2014. gada Dāvis Kalniņš ir Kokneses 

sporta centra direktors. „Dāvis ir savā 

īstajā vietā!” - teic tie, kuri ir draugos 

ar sportu, jo šajā neilgajā laika posmā 

viņam izdevies  ieviest jaunas sporta 

dzīves tradīcijas un rosināt citus 

atsaukties vārdiem – Koknese sporto!

Sarmīte Rode

Dzimis koknesietis, 30 
gadus jauns, viņš ir apņēmī-
bas pilns savā darbā ieguldīt 
arvien jaunas idejas. Tikpat 
sportiskā vidē kā savā bērnī-
bā, Dāvis ar sievu Lailu audzi-
na abus mazos ķiparus Loti 
un Oliveru. Pēc Rīgā pavadī-
tiem studiju un darba gadiem 
viņš ir pārliecināts – nekur 
nav tik labi kā Koknesē!  

Sporto no bērnu 
dienām

Tu esi izaudzis sportiskā 
ģimenē. Var teikt, ka sport-
iskais dzīves ritms sācies jau 
bērnībā?

Dāvis: Mans tētis savulaik 
strādāja par sporta skolotāju, 
bet omīte Broņislava Kalniņa 
ir pieredzes bagāta sporta sko-
lotāja, kura Kokneses vidus-
skolā izaudzinājusi vairākas 
paaudzes. Vecāki mani, māsu 
Agru un jaunāko brāli Ilmā-
ru jau no bērnības iesaistīja 
sportiskās aktivitātēs.  Man 
jau no mazām dienām patika 
dzenāt bumbu un būt visu lai-
ku kustībā. 

Vai skolas gadi Koknesē noteica nā-
kamās profesijas izvēli?

 Kokneses vidusskolā visvairāk 
nodarbojos ar vieglatlētiku. Mani 
sporta skolotāji bija Arvīds Baltcers, 
Ivars Māliņš un Viktors Ņuhtiļins – no 
katra esmu kaut ko iemācījies, tāpat kā 
no tēta un vecmammas, kuri arī šķiet 
vadīja kādas sporta stundas sā kum-
skolā. Pabeidzu Aizkraukles sporta 
skolu vieglatlētikā, bet pēc vidusskolas 
absolvēšanas izvēlējos studēt trans-
portbūves Rīgas Tehniskajā Univer-
sitātē. Tas bija laiks, kad uzsvēra, ka 
jauniešiem jāapgūst specialitātes ar 
nākotnes perspektīvu. Pēc augstskolas 
beigšanas sāku strādāt savā profesijā, 
bet šis darbs pārāk neaizrāva. Vēlāk 
iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā. 2014. gadā sāku strādāt 
Kokneses sporta centrā, kā arī ieguvu 
trenera izglītību. 

Uz darbu ar prieku
Kā tu vērtē šos divus gadus Kokne-

ses sporta centrā? 
Slodze ir liela, bet es daru to, kas 

patīk. Uz darbu dodos ar prieku. Pir-
mais gads pagāja taustoties un apjau-
šot, kā un ko darīt. Tagad jau ir vieg-
lāk. 

Viens no taviem organizētajiem 
pasākumiem ir „Koknese sporto”.

Jā, un šis pasākums katru otro 
pirmdienu turpināsies arī nākamajā 
gadā, jo sportotāju skaits palielinās. 
Ja kādreiz cilvēki nāca uz sporta cen-
tru un vienkārši aktīvi pavadīja laiku, 
tad šobrīd ir jādomā kādā interesantā 
formā viņus piesaistīt. Tā radās ideja 

par „Koknese sporto”, kurā katru otro 
pirmdienu kādā no sporta veidiem ai-
cinām piedalīties ikvienu bez iepriek-
šējas pieredzes.  

Tikpat populāras ir kļuvušas „Ielu 
sacensības”!

Šajās sacensībās jau startē tie, ku-
riem jau ir zināmas prasmes, bet gal-

venokārt tās domātas, lai izkustētos, 
stiprinātu draudzības saites un dar-
botos komandā. Pirmajā gadā „Ielu 
sacensības” notika 15 sporta veidos, 
nākamajā 8 disciplīnās, bet šogad at-
kal 5 sporta veidus pielikām klāt. Reizi 
mēnesī notiek 1- 2 sacensības. 

Vai, tavuprāt, ir izdevies iesais-
tīt jauniešus, kuri agrāk neapmeklēja 
sporta centru?

Dažus noteikti ir izdevies, bet pār-
svarā nāk tie, kuri to darīja jau agrāk.

Kā veicas ar sacensību organizēša-
nu veterāniem?

Sacensības veterāniem ir saglabā-
tas, tikai iepriekšējos gados tās notika 
divas reizes gadā, bet tagad tikai jūni-
ja mēnesī. Cilvēkiem tās patīk, šogad 
piedalījās apmēram 100 dalībnieki. 
Sacensību norisei ir piešķirts fi nansē-
jums, bet mēs koordinējam to norisi, 
tāpat mēs atbalstām spiningotāju ko-
mandu un sadarbībā ar novada domi 
arī citu sporta veidu pārstāvjus – fl or-
bolistus, autobraucējus, medniekus un 
citus. 

Vasarās mūsu novada jauniešiem 
visvairāk patīk pludmales volejbols.

Jā, tā  ir. Šovasar pludmales vo-
lejbols notika trīs posmos Iršos, Beb-
ros un Koknesē. Šis ir trešais gads, 
vēl taustāmies, lai saprastu, kā labāk 
noorganizēt. Domāju, ka nākamgad 
izdosies labāk. Pirmajā gadā pirmais 
posms notika jūnijā, tad sekoja liela 
pauze un noslēgums bija augusta bei-
gās, kad daži jau bija aizmirsuši par 
spēli. Šogad pirmais posms notika 
jūnijā. Nākamgad doma ir iesākt jau 
maija beigās vai jūnijā un nākamos 

posmus organi-
zēt pēc iespējas ātrāk, jo jūlijā un au-
gustā nedēļu nogalēs visapkārt notiek 
dažādi pasākumi. 

Vislielākais atbalsts - 
ģimene

Kokneses sporta centrs var lepoties 
ar modernu peldbaseinu.

Jā, apmeklētāju mums netrūkst. 
Divas reizes gadā rīkojam sacensības 
-  Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
skolēniem un arī atklātās sacensības 
peldēšanā sadarbībā ar peldēšanas 
treneri. Cenšamies iesaistīt bērnus, 
kuri nav augsta līmeņa peldētāji, bet 
kuri tādā veidā pierod pie sacensībām, 
iemācās to procedūru, bet saņemot 
balvas, motivējam trenēties vēl vairāk. 
Peldbaseinu izmanto novada izglītī-
bas iestādes. Uz peldēšanu brauc bēr-
ni no Bebriem un Iršiem. Viena klase 
no Vecbebru Profesionālās un vispār-
izglītojošās internātvidusskolas brauc 
regulāri jau divus gadus, arī Kokne-
ses attīstības centrs regulāri izmanto 
peldbaseinu.

Kādas vēl šajā gadā ir plānotas sa-
censības?

Vēl būs „Ielu sacensības”, kā arī 
sporta cienītājus gaidīs sacensības 
novusā un telpu futbolā. Pie mums 
sacensības  rīko arī citas organizāci-
jas – novembrī notiks peldēšanas sa-
cīkstes veterāniem. Plašas sacensības 
skolēniem un skolotājiem rīkos Latvi-
jas skolu sporta federācija.

Vai omīte palīdz ar saviem pado-
miem sacensību organizēšanā?

Mani atbalsta visa ģimene, bet 
omīte ļoti palīdz Ģimeņu sporta die-
nās sagatavojot un organizējot visda-
žādākās stafetes. 

Savukārt vasarā Kokneses sporta 
centru iecienījušas skolēnu nometnes.

To bija daudz! No maija beigām 
līdz augusta nogalei kalendārs bija 
piepildīts.

Kā veicas mazajiem futbolistiem?
Viņi braši mācās spēlēt futbolu 

pieredzējušā trenera Antona Ciemat-
nieka vadībā. Vislielākais paldies par 
izturību mazo censoņu vecākiem!

Šajā sezonā īpaši palutinātas var 
justies dāmas?

Jā, mēs piedāvājam izvēlēties, kā 
vairot skaistumu un iegūt staltu stāju 
– apmeklējot vispārējo vingrošanu,  
aerobiku,  ārstniecisko vingrošanu un 
jogu vai apgūt pilates. Uz šīm nodar-
bībām apmeklētāju netrūkst. Domāju, 
ka ikviens, kurš vēlas aktīvi un veselīgi 
pavadīt brīvo laiku, var atrast sev ko 
piemērotu.

Vai ir kādi  iecerēti darbi, kas jā-
paveic?

Vēl būtu jāpilnveido stadiona lab-
iekārtošana, lai arī kopumā skats ir 
labs, jāsakopj vēl nesakārtoti stūrīši. 
Tagad mums ir lielāka teritorija, jo 
šovasar tika uzlikts žogs. Vēl mums 
nākotnē būtu nepieciešamas skatītā-
ju tribīnes ar jumtu un papildtelpām, 
kur sacensību laikā ērti varētu strādāt 
sekretariāts un lietus laikā zem jumta 
varētu paslēpties sacensību dalībnieki 
un skatītāji.

Kas ir Kokneses īpašie sporta veidi?
Mēs nevaram attīstīt visus sporta 

veidus, mums nav tādu cilvēku re-
sursu, bet jāpieturas pie tiem, kuri ir 
tradīcijām bagāti un viennozīmīgi tā ir 
vieglatlētika un volejbols. Priekš šiem 
sporta veidiem mums ir treneri,  spor-
ta bāze  un sasniegti augsti rezultāti. 
Nebūtu prāta darbs pēkšņi sākt trenē-
ties regbijā vai handbolā!

Latvijas čempions 
trīssoļlēkšanā

Arī pats labprāt piedalies sacensī-
bās? Kāds ir tavs lielākais sasniegums? 

Iespēju robežās cenšos piedalīties 
vieglatlētikas sacensībās. 2012. gadā 
biju Latvijas čempions trīssoļlēkšanā. 
Lai kaut ko sasniegtu, jātrenējas vis-
maz piecas reizes nedēļā. Sports nav 
tikai rezultātu sasniegšana. Manuprāt, 
tas iemāca disciplīnu – piespiest sevi 
aiziet uz treniņu, katru dienu kaut ko 
izdarīt un pieturēties pie disciplīnas. Ja 
tas izdodas, arī citās dzīves jomās viss 
sakārtojas.

Vai ir kāds hobijs, kas nav saistīts 
ar sportu?

Nē, visu savu laiku veltu ģimenei, 
darbam un iespēju robežās sportoša-
nai. Studiju gados gan bija viens hobijs 
– darbojos kā reportieris – rakstīju 
sporta ziņas portālam esports.lv, kurš 
tagad gan zināms ar nosaukumu spor-
tacentrs.com

Tagad skaidrs, kāpēc tev tik labi pa-
dodas aprakstīt sporta sacensības, par 
kurām varam lasīt mūsu pašvaldības 
mājaslapā www.koknese.lv un „Kokne-
ses Novada Vēstīs”!

Vai Lailā jau ieskatījies skolas ga-
dos?

Mēs zinājām viens otru, bet tuvāk 
iepazināmies pēc skolas gadiem. 2013. 
gadā apprecējāmies. Mazos ņemam lī-
dzi uz sporta pasākumiem, pagaidām 
viņi ir tikai skatītāji, kuriem patīk vē-
rot, kā sporto citi. 

Kokneses vidusskola nes tava vectē-
va Ilmāra Gaiša vārdu. 

Es par viņu zinu tikai no vecāku 
un vecvecāku atmiņām. Domāju, ka 
viņam patiktu tas, ko es daru!

Kopā ar ģimeni šī gada Līgo svētkos.

Slēpojot Austrijā 2014.gadā.

Kopā ar futbola komandas biedriem šī gada februārī Aizkrauklē.


