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Novada
VēstisKOKNESE  BEBRI  IRŠI

KOKNESES
Īstā dzīves gudrība – saskatīt brīnišķīgo ikdienišķajā.

Esiet sveicināti februārī! Jaunais 
gads sparīgi uzsācis savu ceļu, un 
mēs šajā jaunajā gājumā kā savā 
dzīves gleznā arī veidojam pirmos 
rakstus. Arī mūsu novada dzīvē 
gads iesācies ar notikumiem, kuri 
radīs mūsu kopīgi veidoto 2019. 
gada gleznu.

Janvāra domes sēdē deputāti ap-
stiprināja šī gada budžetu. Sāksies 
jauns posms, kurā iecerēts paveikt 
daudz nozīmīgu  darbu novada 
izaugsmē. Par svarīgākajiem no 
tiem stāstām mūsu izdevuma lap-
pusēs. Savukārt  pašvaldības rīkotā 
biznesa ideju konkursa noslēguma 
rezultāti apliecina, ka mūsu vidū ir 
daudz enerģisku cilvēku, kuriem 
pietiek drosmes uz uzņēmības sa-
vus mērķus piepildīt. Šajā numurā 
iepazīstinām ar konkursa dalībnie-
kiem un viņu iecerēm. Lai ikvie-
nam no viņiem izdodas uzrakstīt 
savu veiksmes stāstu!

Darbīgi februāris iesākās Kokne-
ses tūrisma informācijas centram, 
piedaloties šī gada lielākajā tūrisma 
nozares pasākumā – starptautiska-
jā izstādē „Balttour 2019”. Kokne-
ses novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Vingris teic, ka izstādes re-
zultātus redzēsim jaunajā tūrisma 
sezonā. Spriežot pēc apmeklētāju 
izrādītās intereses par mūsu novada 
tūrisma piedāvājumu un gaidāma-
jiem pasākumiem – rezultāti būs!

Šajā mēnesī stāstām par notiku-
miem, kas drīzumā gaidāmi mūsu 
novada mazākajā pagastā – Iršos. 
Teju tūlīt varēsim būt par aculieci-
niekiem Lindas Šmites jaunā romā-
na atvēršanas svētkos, kā arī svētku 
noskaņojumu baudīt vidējās paau-
dzes deju kolektīva „Irši” un viņu 
draugu kolektīvu koncertā.

 Marta viducī Iršu volejbola ko-
mandas 35 gadu jubileju svinēs 
volejbola draugi un atbalstītāji. Sa-
runā ar Dzintaru Greli, Iršu pagasta 
sporta dzīves virzītāju, pārliecinā-
sieties, ka sporta dzīve Iršos ir dro-
šās rokās un volejbola tradīcijām ir 
nākotne. 

Lai gada īsākais mēnesis mums 
dāvā sajūtu, ka ik diena mums dota, 
lai to kā savu dzīves gleznu ietērptu 
saulainās krāsās. Par spīti grūtībām, 
ticēt, ka šajā dzīvē viss labais sākas 
ar mīlestību!

Sarmīte Rode

"Kokneses novadā tūrisma noza-

rei ir nākotne! Kokneses tūrisma 

informācijas centrs aizvadītā 

gada veikumu no 1. līdz 3. febru-

ārim prezentēja 26. starptautis-

kajā tūrisma izstādē – gadatirgū 

"Balttour 2019" Ķīpsalā, rosinot 

ceļotājus savos maršrutos ie-

kļaut mūsu novadu, kur senat-

nes mantojums un senās Hanzas 

vārds tiek atklāts mūsdienīgā 

skatījumā. 

Sarmīte Rode 

Kokneses tūrisma informācijas 

centra foto 

Vērienīgajā tūrisma izstādē vairāk 
nekā 850 dalībnieku piedāvāja izdevī-
gākos ceļojumus un atpūtas galamēr-
ķus Latvijā un visā pasaulē. Vienuviet 
bija visplašākā izvēle, īpaši piedāvājumi 
un   lieliska atmosfēra!  "Balttour 2019" 
dalībnieku vidū bija tūrisma uzņē-
mumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, Čehijas, Turcijas, Slovākijas, 
Taizemes, Ungārijas, Polijas, Itālijas, 
Portugāles, Kipras, Kubas un daudzām 
citām valstīm. "Balttour" hallē "Atklāj 
pasauli!" ikviens varēja uzzināt par jau-
nākajiem tūrisma objektiem, izveidot 
savus maršrutus un gūt vērtīgus pado-
mus veiksmīgākai ceļošanai.

Krāšņs stends 
vislabākā reklāma

Ar Kokneses novada tūrisma pie-
dāvājumu izstādes apmeklētāji varē-
ja iepazīties divos stendos: Zemgales 

Plānošanas reģiona stendā – vienā pu-
durī kopā ar Aizkraukles, Pļaviņu un 
Skrīveru novadiem, un kā krāšņa pērle 
Kokneses novads izcēlās savā jaunajā 
stendā, kurš tika izgatavots ar pārro-
bežu projekta atbalstu. Tā noformēša-
nai izmantotas Aināra Brieža un Ingus 
Pugačova fotogrāfi jas, kas atklāj atpūtas 
iespējas mūsu novadā. Gribas sacīt, ka 
krāšņais stends pats par sevi bija visla-
bākā reklāma tūristiem, jo šajā foto vēs-
tījumā aicina doties pa Kokneses dabas 
taku, sajust Kokneses viduslaiku pils-
drupu valdzinājumu, izbaudīt pastaigu  
Likteņdārzā. 

Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris par izstādes ap-
meklējumu teic: "Kokneses novads sevi 
parādīja vislabākajā veidā. Paldies par 
paveikto ideju bagātajām un radošajām 
Kokneses tūrisma informācija centra 
speciālistēm, kā arī pašvaldības paldies 
par atbalstu mūsu novada darbīgajiem 
uzņēmējiem! Gaidīsim jauno tūrisma 
sezonu, kas būs acīmredzams šīs izstā-
des rezultāts."

Kokneses tūrisma informācijas 
centrs ceļot prieka baudītājiem pie-
dāvāja vairākus jaunus sagatavotus 
izdevumus par atpūtas un tūrisma 

iespējām mūsu pusē. Jaunieši atzinīgi 
novērtēja Kokneses novada tūrisma 
karti, kas tagad papildināta ar "Over-
ly" lietotni, kas sniedz informāciju par 
tūrisma piedāvājumiem novadā un 
iespēju noskatīties video "Koknese – 
Hanzas pilsēta". Brošūra izdota četrās 
valodās. 

Pagājušajā gadā klajā nākusi arī jau-
nā Vidusdaugavas karte, kurā Kokne-
ses, Pļaviņu, Skrīveru un Aizkraukles 
novadi draudzīgi apvienojušies vienā 
veselumā ar daudzpusīgu tūrisma in-
formāciju. 
Turpinājums 14.lpp. »»»

Koknesieši starptautiskajā tūrisma izstādē 
"Balttour 2019"

Anita Šmite, Lauma Āre un Santa Midere krāšņajā Kokneses stendā aicināja tūristus iepazīt Koknesi.

Kokneses novada Iršu pagasts ar savu unikā-

lo vēsturi ir vieta, kur vēstures izzinātājiem 

un literāro darbu autoriem smelties iedves-

mu jauniem darbiem. Pagājušā gada janvārī 

ceļu pie lasītājiem sāka Arta Pabrika radošais 

veikums „Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturis-

ka eseja”. Mazajam Iršu pagastam arī šis gads 

iesācies ar priecīgu notikumu. Izdevniecībā 

„Latvijas Mediji” klajā nācis Lindas Šmites 

romāns „Aizved mani uz Hiršenhofu!”, kas ir 

veltījums Iršu vācbaltu kolonijai (1766-1939) 

un Latvijai simtgadē.

Sarmīte Rode

15. februārī  pulksten 13 Iršu pagasta pārvaldes zālē 
uz grāmatas atvēršanas svētkiem būs gaidīti Kokne-
ses novada iedzīvotāji, lai kopā ar rakstnieci ielūkotos 
jaunā romāna lappusēs un tiktos ar izdevniecības pār-
stāvjiem.

„Par romāna rakstīšanu sāku domāt 2016. gada va-
sarā, kad Iršos notika vācbaltu kolonijas Hiršenhofas 
250 gadu atceres pasākums, uz kuru bija ieradušies 
dzimtu pēcnācēji no Vācijas. Arī pirms tam radinieks 
Jurijs Laba man bija teicis: „Tev ir jāuzraksta grāmata 
par Iršu koloniju!” Uzreiz pēc jubilejas pasākuma ti-
kos ar Iršu pagasta vēstures pētnieci un skolotāju Val-
du Kalniņu. Romāna tapšanā lieti noderēja materiāli, 
kurus viņa apkopojusi vēstures ekspozīcijā Pērses sā-
kumskolā. Iršu pagasta bibliotēkā iepazinu bijušo Pēr-
ses skolas audzēkņu Dagnijas Greles un Jāņa Līcīša zi-
nātniski pētnieciskos darbus par Hiršenhofas vēsturi. 

Apkopoju visu iespējamo informāciju, kas bija atroda-
ma www.periodika.lv  Ļoti interesēja, kā atspoguļots 
1939. gads, kad Iršu kolonistiem bija jāatstāj dzimtā 
vieta. Lasīju Liepkalnes skolotāja Kārļa Kalniņa at-
miņas, 1933. gada Saeimas stenogrammas, G. Ozoli-
ņa folkloras pētījumu “Ērgļu vērtums”, uzklausīju ar 
hiršenhofi ešiem saistīto cilvēku stāstus. Visu pamatī-
gi izpētot un savirknējot kopā, radās mans vēstījums 
par Hiršenhofu. Gribu uzsvērt, ka romāns pārsvarā 
ir balstīts uz patiesiem notikumiem, atklātas vācbaltu 
saimniekošanas un amatniecības prasmes, nacionālās 
savdabības, bet personāži un uzvārdi ir izdomāti, nav 
vērts meklēt prototipus,” stāsta Linda Šmite.

Romāna darbība norit 90. gadu sākumā, kad ar At-
modas laiku ceļu uz Iršiem mēro Hiršenhofas dzimtu 
atvases. Caur trīs sieviešu dzīvesstāstiem autore atklāj, 
ka, dzīvojot dažādos laikos, viņu ikdiena un pasaules 
uztvere krasi atšķiras, tāpat kā viņu glabātie noslēpu-
mi. Taču mīlestība, pienākums un vēlme atrast savu 
piederību vietai, kultūrai un ģimenei ir katrā no vi-
ņām. Ar Rozes Kalniņas mazmeitas Gabrielas atklāto 
un izjusto, arī lasītājs var kļūt par vēl nezināmās Hir-
šenhofas iemītnieku.

Romāns „Aizved mani uz Hiršenhofu!” ir trīs-
padsmitā Lindas Šmites grāmata un piepulcējas jau 
iepriekš izdotajiem darbiem par vēstures tēmu. Ar šo 
romānu autore turpina meklēt pērles Kokneses nova-
da kultūrvēstures mantojumā un parādīt tās vēl ne-
apjaustā spožumā. Lasītāji ir atzinīgi novērtējuši bio-
grāfi sko romānu par Voldemāru Jākobsonu „Āmur-
brālis, akmens cietais”, grāmatu par Vilni Plūmi „Vīrs 

ar Nameja gredzenu”, romānu „Vella skuķis”, kas vēsta 
par Jaunbebru Kartupeļu dumpja notikumiem. 

„,Mans pirmais darbs „Krustceļinieki" iznāca 2009. 
gadā izdevniecībā „Lauku Avīze”, ar jauno romānu 
tajā pašā izdevniecībā (nesen mainīts nosaukums uz 
“Latvijas Mediji”) noslēdzies desmit gadu cikls rakst-
niecībā”, teic autore.

Uz tikšanos grāmatas „Aizved mani uz Hiršenho-
fu!” atvēršanas svētkos!

Lindas Šmites veltījums Hiršenhofai
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2019. gada 15. janvārī 
Kokneses novada 
dome nolēma:

1. Izdarīt grozījumus mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli Kokne-
ses novada domei piederošā meža 
īpašuma ar nosaukumu „Riesti” un 
“Straumītes” Kokneses pagastā, Kok-
neses novadā, mežu cirsmām (infor-
mācija mājas lapā www.koknese.lv)

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pa-
rakstīšanas dienu.

2019. gada 23. janvārī 
Kokneses novada 
domē nolēma: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 3260 900 0539, ar ad-
resi „Liepas”-7, Bormaņi, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, pārdo-
šanas 2019. gada 10. janvāra izsoles 
rezultātus. 

2. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošo (kustamās mantas) 
meža īpašuma ar nosaukumu „Lan-
tupīte ”Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā, mežu cirsmu ciršanas tiesī-
bas mutiskās izsoles ar augšupejošu 
soli 2019. gada 21. janvāra rezultā-
tus. 

3. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošo (kustamās man-
tas) meža īpašumu ar nosaukumiem 
“Riesti” un “Straumītes”, Kokneses 
pagastā , Kokneses novadā, mežu 
cirsmu ciršanas tiesības mutiskās iz-
soles ar augšupejošu soli 2019. gada 
21. janvāra rezultātus. 

4. Apstiprināt Kokneses novada 
domei piederošo (kustamās mantas) 
meža īpašumus ar nosaukumiem 
“Grīvas 1” Bebru pagastā un “Pie 
Ošiem” Iršu pagastā, Kokneses no-
vadā, mežu cirsmu ciršanas tiesības 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
2019. gada 21. janvāra rezultātus. 

5.1. Piedalīties Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda mērķprogrammas “Mūzi-
kas un dejas mākslas izglītības iestā-
žu materiāli tehniskās bāzes uzlabo-
šana” projektu konkursā un iesniegt 
projekta “Kokneses mūzikas skolas 
materiāli tehniskās bāzes uzlaboša-
na” (turpmāk – Projekts) iesniegu-
mu.

5.2. Projekta kopējas izmaksas ir 
EUR 5 547.85 tajā skaitā Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda fi nansējums EUR 4 
993,07 un Kokneses novada domes 
līdzfi nansējums EUR 554,78.

2019. gada 30. janvārī 
Kokneses novada 
dome nolēma:

Kokneses novada domes deputā-
ta pienākumus sāk pildīt nākamais 
deputāta kandidāts no partijas „VIE-
NOTĪBA” saraksta Jānis Liepiņš

1. Ievēlēt Kokneses novada domes 
deputātu Jāni Liepiņu par Finanšu 
un attīstības pastāvīgās komitejas lo-
cekli, Kultūras, izglītības, sporta un 
sabiedrisko lietu pastāvīgās komite-
jas locekli un Apbalvojumu piešķir-
šanas komisijas locekli ar 2019. gada 
30. Janvāri.

2. Pieņemt zināšanai informāciju 
par Kokneses novada domes 2018. 
gada budžetu izpildi (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv).

3.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.1 
/2019 “Par Kokneses novada pašval-
dības budžetiem 2019.gadam” (in-
formācija mājaslapā www.koknese.
lv)

3.2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elek-

troniski nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. 

3.3. Saistošie noteikumi publicē-
jami pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv un stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc to parakstīšanas.

3.4. Atbildīgais par lēmuma izpil-
di – Kokneses novada domes galvenā 
grāmatvede I.Mikāla.

4. Apstiprināt amata vietas un 
darba algas Kokneses novada domes, 
tās iestāžu un struktūrvienību darbi-
niekiem un amatpersonām.

5.1. Noteikt šādu stundas likmi 
2019.gadā:

5.1.1.domes priekšsēdētāja viet-
niekam, kad viņš pilda domes priekš-
sēdētāja pienākumus -14,09 euro/h;

5.1.2. domes deputātam - 6,68 
euro /h; 

5.1.3. komitejas priekšsēdētājam - 
14,20 euro/h;

5.1.4. komisijas priekšsēdētājam - 
14,20 euro/h;

5.1.5. komisijas, darba grupas lo-
ceklim un sekretāram - 6,68 euro /h.

6. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Darba plānu 2019. gadam 
(informācija mājaslapā www.kokne-
se.lv)

7. Pieņemt zināšanai informāciju 
par sociālās palīdzības pabalstiem 
plānoto līdzekļu izlietojumu Kokne-
ses novadā 2018.gadā (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv)

8.1. Uzsākt Kokneses novada at-
tīstības programmas 2020.-2026.ga-
dam izstrādi.

8.2. Apstiprināt Kokneses novada 
attīstības programmas izstrādes dar-
ba uzdevumu (informācija mājaslapā 
www.koknese.lv).

8.3. Apstiprināt programmas iz-
strādes vadības grupu sekojošā sa-

stāvā:
8.3.1. Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs Dainis Vingris;
8.3.2. Kokneses novada domes iz-

pilddirektors Ilmārs Klaužs;
8.3.3. Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mi-
kāla. 

8.4. Apstiprināt šādas tematiskās 
darba grupas:

8.4.1. Sabiedrības darba grupa (iz-
glītības un jaunatnes lietas, kultūra 
un sabiedriskās organizācijas, sports 
un aktīvā atpūta, pārvalde, komuni-
kācija un sadarbība);

8.4.2. Labklājības darba grupa (ve-
selība un sociālais darbs, sabiedriskā 
kārtība un drošība);

8.4.3. Ekonomikas un vides jautā-
jumu darba grupa (uzņēmējdarbība 
un nodarbinātība, mājokļi un dzīves 
vide, būvniecība un tehniskā infra-
struktūra, vide un dabas resursi).

8.5. Paziņojumu par programmas 
izstrādes uzsākšanu publicēt pašval-
dības mājaslapā www.koknese.lv un 
informatīvajā izdevumā “Kokneses 
Novada Vēstis”.

8.6. Lēmumu par programmas 
izstrādi nosūtīt Zemgales plānošanas 
reģiona administrācijai un ievietot 
teritorijas attīstības plānošanas sistē-
mā (TAPIS).

8.7. Noteikt, ka atbildīgais par šī 
lēmuma izpildi ir izpilddirektors Il-
mārs Klaužs.

9.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām un pirmsskolas izglītības 
iestādēm, valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksām 2019. gada janvā-
ra - augusta mēnešiem (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv).

9.2. Apstiprināt mērķdotācijas sa-

dali novada interešu izglītības prog-
rammu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2019. gada 
janvāra - augusta mēnešiem (infor-
mācija mājaslapā www.koknese.lv).

9.3. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali Kokneses internātpamatsko-
las-attīstības centra internātskolu 
programmu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām un uzturēša-
nas izdevumiem 2019. gada janvāra 
-augusta mēnešiem (informācija mā-
jaslapā www.koknese.lv).

9.4. Atbalstīt naudas līdzekļu pie-
šķiršanu no pašvaldības budžeta mā-
cību procesa nodrošināšanai Kokne-
ses novada izglītības iestādēs (infor-
mācija mājaslapā www.koknese.lv).

10.1. Atcelt Kokneses novada 
domes 2018. gada 27. decembra lē-
mumu Nr.6.5 “Par Neatgūstamo 
debitoru parādu izslēgšanu no Kok-
neses novada domes grāmatvedības 
uzskaites”.

10.2. Izslēgt no Kokneses novada 
domes centralizētās grāmatvedības 
uzskaites neatgūstamo debitoru pa-
rādus saskaņā ar pielikumu.

Nākošā Kokneses novada domes 
sēde notiks 2019. gada 27. februārī 
plkst.14.:00 novada domē un tajā tiks 
izskatīti šādi pamatjautājumi:

1. Par p/a „ Kokneses Sporta centrs” 
Darba plānu 2019.gadam.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšanu 2018.gadā.

3. Par pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem 2018.gadā.

Informāciju sagatavoja domes 
sekretāre Dz.Krišāne

Kokneses novada domē

Pagājušais 2018. gads bija 

darbīgs, ražens un notiku-

miem bagāts. Mums bija 

ekskluzīva iespēja būt lieci-

niekiem Latvijas valsts simt-

gades svinībām un piedzīvot 

neierasti karstu un garu va-

saru.

Inese Kāpiņa, 

SIA "Kāpiņa" direktore 

SIA "Kāpiņa" uzņēmums čakli 
strādāja un realizēja vairākus pro-
jektus, kuru ieviešana prasīja pie-
ņemt atbildīgus (riskantus) lēmu-
mus, daudz rūpju un fi ziska darba. 
Bet visi projektiņi ir sirdsmīļi un jau 
palaisti dzīvē, lai augtu un attīstītos. 

Pirmais projekts bija veikali-
ņa "Dāvanu laiks"(www.facebook.
com/davanukaiks)   atvēršana va-
saras Saulgriežos. Ļoti ceram, ka 
koknesiešiem un Kokneses tūris-
tiem tā būs ērta iespēja iegādāties 
skaistas Latvijā ražotas un   amat-
nieku darinātas dāvanas. Pašlaik 
strādājam pie preču klāsta, kas pre-
zentēs Koknesi un koknesiešus. 

Īstenots un nodots realizācijā 
arī projekts "Vasaras darbnīcas re-
konstrukcija", kuram  finansējums 
tika iegūts Eiropas Savienības Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFA) Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 

apakšprogrammas: ”Darbības īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes: 19.2.1. “Vietējās eko-
nomikas stiprināšanas iniciatīvu” 
caur vietējās rīcības grupu - BDR 
Aizkraukles rajona partnerība. 

Īstenojot šo projektu, tika radīts 
jauns piedāvājumu komplekss, kas 
ietver radošās darbnīcas izmantot 
ģimenēm, nelielām tūristu gru-
pām. Šī telpa atrodas pirmajā stāvā 
un tika iekārtota tūristu vajadzī-
bām, lai varētu ērti pārvietoties, 

darbojoties mākslinieciskās ādas 
apstrādes nodarbībās. Darbnīcā 
ir pieejama virtuves zona, kur ap-
meklētājiem pašiem ir iespēja paga-
tavot sev maltīti. Ja nodarbības ilgs 
vairākas dienas, tad šim nolūkam 
lieliski noderēs izbūvētais vieglas 
konstrukcijas mansarda stāvs ar 
guļvietām. Šis projekts ietekmēs 
divas nozares: amatniecību un tū-
rismu (www.mazakapa.lv). 

Lai arī šis, 2019. gads, mums vi-
siem ir radošs, veiksmīgs, dzīvojot 
mierā un pie labas veselības! 

SIA „Kāpiņa” realizētie 
projekti 2018. gadā 

 „Esiet sirsnīgi gaidīti veikaliņā „Dāvanu laiks”!”, teic Inese Kāpiņa.

Kokneses novada domes sociālais dienests aicina 
pastāvīgā darbā sociālo darbinieku/-ci darbam 

Kokneses novada Kokneses pagastā
Galvenie darba pienākumi:
• Novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās 
palīdzības; 
• Organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; 
• Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu 
risināšanā; 
• Sniegt klientam psihosociālu palīdzību sociālā gadījuma vadīšanas procesā; 
• Veidot klientu personu lietas un nodrošināt to uzglabāšanu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem; 
• Organizēt sociālā gadījuma risināšanu, piesaistot tajā nepieciešamos 
profesionāļus un citus resursus. 

Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (var būt studiju 
pēdējais kurss); 
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodu 
zināšanas vismaz saziņas līmenī; 
• zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sniegšanu; 
• prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt mērķi, adekvātus uzdevumus; 
• zināšanas lietvedībā; 
• spēja strādāt komandā; 
• labas datorprasmes, 
• precizitāte, komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta, spēja novērtēt savu 
darbu. 

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi; 
• intensīvu un atbildīgu darbu; 
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi; 
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; 
• atalgojums pirms nodokļu nomaksas 770,00 euro mēnesī. 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba 
pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 
22.februārim iesniegt personīgi Kokneses novada domes Sociālajā dienestā Vērenes 

ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113, sūtīt pa pastu uz 
iepriekšminēto adresi vai uz e-pastu soc.dienests@koknese.lv  Papildus informāciju 

var saņemt pa tālruni 65161812, 65161811 vai 27294646.
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Kokneses novada domes sēdē 

30. janvārī deputāti apstiprināja 

pašvaldības budžetu 2019. ga-

dam. Pamatbudžeta ienākumi 

šajā gadā plānoti 8 912 815 eiro, 

bet izdevumi 9 050 395 eiro.

Par pieņemtā budžeta galvenajām 
prioritātēm informē Kokneses novada 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris: 
„Lielākās investīcijas šajā gadā tiks ie-
guldītas novada izglītības iestāžu ma-
teriālās tehniskās bāzes uzlabošanā, 
ielu un uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras sakārtošanā, kultūrvēs-
turisko objektu pārbūvē, pašvaldības 
ēku un objektu atjaunošanā, tūristiem 
un novada apmeklētājiem paredzētas 
infrastruktūras sakārtošanā un dabas 
objektu labiekārtošanā. Ieguldot Eiro-
pas Savienības un pašvaldības fi nanšu 
resursus, būs iespējams izveidot jaunus 
sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem 
Deinstitualizācijas procesa ietvaros, ie-
saistīt novada jauniešus “Proti un Dari” 
projektā, turpināt Kokneses viduslaiku 
pilsdrupu konservāciju un attīstīt pils-
drupās jaunus tūrisma pakalpojumus, 
labiekārtot Kokneses parku un atpūtas 
vietas pie ūdeņiem, veicināt iedzīvotā-
ju veselīga dzīvesveida nodrošināšanu, 
piedāvājot dažādas nodarbības un fi -
ziskās aktivitātes visos novada pagastos, 
kā arī veikt citu attīstības programmas 
investīciju plānā minēto aktivitāšu un 
projektu īstenošanu.”

Pamatojoties uz likumu “Par vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 
2020. gadam” un, ņemot vērā pašvaldību 
fi nanšu izlīdzināšanas modeli, ieņēmu-
mu pieaugumi 3,5 % tiek plānoti 2019, 
gadā un 2020. gadā attiecīgi  3,0 %. 

IEŅĒMUMI
Kokneses novada konsolidētā bu-

džeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti  
8 912 815 eiro apmērā, kas ir par 1 017 
188 eiro vairāk kā bija plānots uz 2018. 
gada sākumu. Lielās ieņēmumu svār-
stības kopsummā ir saistītas ar dažāda 
apmēra mērķdotācijām projektu reali-
zācijai.

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais bu-
džeta ieņēmumu avots. 2019. gadā tie 
plānoti  3 168 143  eiro apmērā un tie 
ir par 58 418 eiro  jeb 2 % mazāk kā bija 
plānots uz 2018. gada sākumu. Nodokļu 
ieņēmumi sastāda 35.5 % no kopējiem 
plānotajiem ieņēmumiem. Jāpiebilst, ka 
ir pieaugusi dotācija no pašvaldības fi -
nanšu izlīdzināšanas fonda par 253962 
eiro, kas sedz šo iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa samazinājumu. Ienākuma no-
dokļa samazinājums saistīts ar nodokļa 
reformu valstī. 

Ieņēmumi pēc fi nanšu izlīdzināša-
nas uz 1 iedzīvotāju salīdzinot ar 2018. 
gadu pieauguši par 6,4%. 2019. gadā tie 
ir 764 eiro uz 1 iedzīvotāju (2018. gadā 
718 eiro), iepriekšējā gadā pieaugums 
bija 7,4%,

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars 
pašvaldības budžetā ir 4.9 % jeb 440 591 
eiro. Nenodokļu ieņēmumus sastāda 
procenti par kontu atlikumiem, pašval-
dības budžetā ieskaitītās nodevas, soda 
naudas un ieņēmumi no pašvaldības 
mantas realizācijas. Parasti nenodokļu 
ieņēmumi ir ap 0.4% no kopējiem ieņē-
mumiem. 2019. gadā tie ir salīdzinoši 
lieli, jo ir pārdots 2019. gada sākumā 
nekustamais īpašums (meži un dzīvok-
lis) par 406 000 eiro. .

Valsts budžeta transferti. Valsts bu-
džeta transferti veido otru ievērojamā-

ko kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu 
ieņēmumiem. 2019.gadā prognozē-
tais mērķdotāciju apjoms noteiktam 
mērķim ir 4126616 eiro (2018, gadā 
3 660 846 eiro)  jeb 46,3 % no kopējiem 
ieņēmumiem. Tajā skaitā:
Izglītības iestādēm 
(pedagogu atlīdzība, 
brīvpusdienas, mācību 
līdzekļi) 2205783
Projektu fi nansējums 729180
Ģimenes dienas centram 
Dzeguzīte 8539
Dotācija no pašvaldību 
fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda Valsts budžeta 
dotācija 983087

Pašvaldību budžetu transferti. Tie ir 
maksājumi, kurus novada pašvaldība 
saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā 
to plānotais apjoms ir 468 195  eiro  jeb 
5.3 % no kopējiem ieņēmumiem un tos 
veido pašvaldību savstarpējie norēķini 
par izglītības un sociālo iestāžu pakal-
pojumiem un  fi nansējums Kokneses 
apvienotās būvvaldes uzturēšanai .

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie-
ņēmumi plānoti 703 900 eiro apmērā 
jeb 7.9 % no kopējiem ieņēmumiem. 
Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par 
komunālajiem pakalpojumiem - 174 
180 eiro, ieņēmumi par personu uzturē-
šanos sociālās aprūpes iestādēs - 176 321 
eiro, PA Kokneses sporta centra ieņēmu-
mi - 118380 eiro, Kokneses sabiedrisko 
attiecību un tūrisma nodaļas ieņēmumi 
- 43 080 eiro. Pārējos ieņēmumus sastā-
da vecāku maksas izglītības iestādēm un 
ieņēmumi no kultūras pasākumiem un 
citi maksas pakalpojumi.

   
IZDEVUMI

Izdevumi sastāda 9 050 395 eiro (bez 
fi nansēšanas daļas izdevumiem aiz-
ņēmuma pamatsummas atmaksai un 

pamatkapitāla palielināšanai radniecīgā 
komercuzņēmumā). Papildus ir  fi nan-
sēšanas daļas izdevumi aizņēmumu at-
maksai 298310 eiro.

Vispārējo valdības dienestu izdevu-
mos, kas sastāda  1 06 581 eiro

 (11.7 % no kopējiem izdevumiem) 
ir ietverti arī līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem (rezerves fonds)  120 000 
eiro , savstarpējie norēķini par  pakal-
pojumiem  no citām pašvaldībām 149 
869 eiro. 

Sabiedriskajai kārtībai plānotie iz-
devumi  43 448 eiro apmērā (0.5% no 
kopējiem izdevumiem) ir paredzēti 
pašvaldības policijas uzturēšanai. 

Ekonomiskās darbības izdevu-
mi ir 643 588 eiro apmērā (7.0% no 
kopējiem izdevumiem), no kuriem 
Iršu pagasta apkurei paredzēti 90 
687 eiro, Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļai 134 573 eiro, Kok-
neses apvienotai būvvaldei 66151 
eiro,  projektiem 182187 eiro un au-
toceļu uzturēšanai no mērķdotācijas 
169680 eiro.

Vides aizsardzības izdevumi 117096 
eiro apmērā plānoti notekūdeņu ap-
saimniekošanai Bebru un Iršu pagas-
ta pārvaldēs, autoceļu uzturēšanai no 
mērķdotācijas 50 900 eiro un vides 
stāvokļa uzlabošanai no daba sresursa 
nodokļa 18310 eiro.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošana plānoti 998203 eiro 
(11.0 % no kopējiem izdevumiem). Tai 
skaitā 104697 eiro projektu realizācijai. 
Pārējais fi nansējums ir novada terito-
rijas, ūdensaimniecības un dzīvokļu 
saimniecības uzturēšanai.

Atpūtas un kultūras izdevumiem 
plānoti 731 800 eiro (8,1 % no kopējiem 
izdevumiem). Tajā skaitā sportam 343 
980 eiro (47,0 % no atpūtas un kultū-
ras izdevumiem). Kultūrai 387 20 euro 

(53.0 % no atpūtas un kultūras izdevu-
miem). 

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sa-
daļa, ir plānoti 4 113 620 euro jeb 47,0 
%. Tai skaitā mērķdotācijas izglītības 
iestādēm 2 205 783 eiro. Kokneses no-
vada pašvaldības  budžetā iekļautas 8 
izglītības iestādes: 2 pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, 3 vispārējās izglītības iestā-
des, 1 internātskola-attīstības centrs un 
1 mūzikas skola.

Budžetā plānoti arī pašvaldības izde-
vumi brīvpusdienām 5.- 9. klašu skol-
niekiem 50 996  eiro un 5-6 gadīgiem 
pirmskolas izglītības iestādēs 8 628 eiro. 
1.- 4. klases skolniekiem brīvpusdienas 
sedz valsts. Dotācija par vienu ēdienrei-
zi no valsts ir 1,42 eiro.

Sociālajai aizsardzībai plānoti 1 230 
266 eiro (13.5 % no kopējiem izdevu-
miem). Tai skaitā pabalstiem kopā plā-
noti 241049 eiro, projektiem 309 686 
eiro.

Nozīmīgākie plānotie 
darbi Kokneses 
novadā

Iepriekšējā gadā Koknesē tika veikts 
Parka ielas remonts, šajā gadā tiks iz-
strādāts Indrānu ielas remonta tehnis-

kais projekts un notiks ielas pārbūve par 
210261 eiro.  

Par 12000 eiro no speciālā budžeta 
tiks veikta Autoceļa Bormaņi-Upeslīči 
grants virsmas atjaunošana, bet par 
20 000 eiro  ceļa remonts uz Atradzes 
kapiem.

Pašvaldības mežu atjaunošanai bu-
džetā iedalīti 30 000 eiro.

Nepieciešamie līdzekļi – 2000 eiro 
piešķirti Kokneses ciemata meliorācijas 
sistēmas inventarizācijai. Pie Kokneses 
novada sociālā dienesta ēkas tiks veikts 
bruģētā laukuma remonts par 2890 
eiro. Kokneses komunālās nodaļas dar-
bam tiks iegādāts lapu sūcējs un siena 
savākšanas piekabe par 4500 eiro, kā arī 
sāls smilšu kaisītājs par 3150 eiro. 

Šajā gadā jau uzsākta degradēto ēku 
nojaukšana Koknesē, Vērenes 14, kā arī 
mājas „Imantas” nojaukšana par 8797 
eiro. Koknesē, 1905. gada ielā, tiks at-
jaunots apgaismojums par 50000 eiro. 
Arī Bebru pagastā tiks veikta ielu ap-
gaismojuma rekonstrukcija par 3500 
eiro. 

Lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, par 13260 eiro plānots 
realizēt projektu "Vienotais klientu 
apkalpošanas centrs" , kas tiks ierīkots 

Par Kokneses novada pašvaldības budžetu 2019. gadā

Nr Fonds Projekta nosaukums Darbi 2019.gadā
Projekta 
kopējā

Summa,
EUR

Tajā skaitā 
pašvaldības 
līdzfi nansē-
jums, EUR

1.
Latvijas-
Lietuvas 

programma 
2014-2020

Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība  un 
tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana 

(AttractiveFORyou) (sadarbībā ar Rokišķu, Pluņģes 
un Jēkabpils pilsētas pašvaldībām)

Oriģināla Kokneses novada stenda izgatavošana tūrisma 
izstādēm, preses relīzes sagatavošana nacionālam 

laikrakstam par Kokneses novada tūrisma piedāvājumu, 
fotogrāfa pakalpojumi kvalitatīvai novada tūrisma 

objektu fotomateriāla sagatavošanai

134 823,22 6741,16

2.
Latvijas-
Lietuvas 

programma 
2014-2020

Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros 
gadalaikos (Four Seasons Exciting Journey in 
Manor Parks)  (sadarbībā ar Jelgavas novada 
pašvaldību, Zemgales plānošanas reģ., Rokišķu 

muzeju un Pakruojis rajona pašvaldību)

7 informatīvo stendu, 12 virziena norāžu, 3 parka shēmu 
un koka šūpoļu uzstādīšana Kokneses parkā. Apmācības 

tūrisma profesionāļiem.  
103 844,79 15 576,72

3. ELFLA Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
Kokneses novadā

Četru novada kapsētu digitalizācija un iedzīvotājiem 
pieejamas kapsētu datubāzes izveide 9 885,70 988,57

4.
Latvijas Vides 
aizsardzības 

fonds

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā 
stādījuma „Kokneses parks” teritorijas 

labiekārtošana (apgaismojuma ierīkošana parkā)
Informatīvās plāksnes uzstādīšana par īstenoto projektu 

Kokneses parkā 57 603,82 8 640,57

5 Eiropas 
Sociālais fonds Koknese - veselīgākā vide visiem Lekcijas un fi zisko aktivitāšu nodarbības visiem 

Kokneses novada iedzīvotājiem 68 597,00 0,00

6. Eiropas 
Sociālais fonds „PROTI un DARI” 

Iespēja pieteikties projektā Kokneses novada jauniešiem 
vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un 
neapgūst arodu. Atbalsts mācībām, kursiem, praksei, 

sabiedriskajām aktivitātēm. Mentora atbalsts.
79 093,92 0,00

7. ERAF
Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība 
Daugavas ceļā (sadarbībā ar Ogres un Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībām)

Tūrisma programmu izstrāde Kokneses pilsdrupām, 
mūku tērpu un moku rīku izgatavošana jaunizveidotā 

moku kambara iekārtošanai, 6 informatīvo stendu 
uzstādīšana pilsdrupu teritorijā

294 117,65 44 117,65

8. ESF/ERAF Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija) Sociālie pakalpojumi personām ar funkcionālās attīstības 
un garīga rakstura traucējumiem

Finansējums 
izvērtētajām 

personām
0,00

9. ERAF Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
Kokneses novadā

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide 
Kokneses novada Iršu pagastā 285 915,49 42 887,33

10. Eiropas 
Sociālais fonds Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās Nodarbinātības veicināšanas pasākumi 18 036,34 0,00

11. Eiropas 
Sociālais fonds

 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai Ārpusstundu nodarbības un pasākumi novada skolēniem 39 568,10 0,00

12. Eiropas 
Sociālais fonds

 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs

Skolēnu mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un 
organizācijām, karjeras izglītība 34 431,42 0,00

13. Eiropas 
Sociālais fonds Kompetenču pieeja mācību saturā Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs kā pilotsko-

la jaunās mācību pieejas ieviešanai izglītības sistēmā 100% apmērā 0,00    

14. Eiropas 
Sociālais fonds

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci

90% apmērā apmaksātas mācības un kursi 
nodarbinātajiem 100% apmērā 0,00

15. LR Kultūras 
ministrija Latvijas skolas soma Kultūras un izziņas pasākumi skolēniem 4 880.00 0,00

Sagatavoja: Māra Bitāne, Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, T.65133636
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„Sports – tas ir dzīves stils. Irši 

un volejbols ir divi nesaraujami 

jēdzieni,” teic Dzintars Greļs, kurš 

ir uzticīgs savam dzimtajam pa-

gastam, bet volejbols kopš zēna 

gadiem ir viņa lielais izaicinā-

jums, lai kopā ar domubiedriem 

daudzu gadu garumā kaldinātu 

spožas uzvaras. Šogad volejbola 

komandai „Irši” jubilejas tortē jā-

iededz 35 svecītes. Un tas notiks 

pavisam drīz! 16. martā pulksten 

17:00   Iršu kluba zālē uz 35 gadu 

jubilejas pasākumu sirsnīgi būs 

sirsnīgi gaidīti visi, kurus vieno 

kopīgi pavadītais laiks brašo spē-

lētāju komandā. 

Sarmīte Rode

Foto no Dzintara Greļa personīgā 

arhīva

Sporta pasākumu organizators un 
„Iršu” komandas vilcējspēks Dzintars 
Grelis savas komandas vārdā aicina: 

„Priecāsimies satikt vīrus, kuri jaunības 
gados komandā spēlējuši zem padomju 
saimniecības „Līdums” karoga, kā arī 
tos, kuri vēlākos gados ir turpinājuši 
volejbola tradīciju un, protams, aicinām 
mūsu pulkā dzimšanas dienas svinībās 
visus volejbola draugus!” 

35 gadu garumā volejbola sacensību 
hroniku Dzintars rūpīgi apkopojis sa-
vos pierakstos, tāpēc var droši sacīt, ka 
par šiem aizrautīgajiem gadiem varētu 
uzrakstīt apjomīgu grāmatu, klāt pie-
liekot iemūžinātus foto mirkļus. Viņam 
piemīt sporta reportiera talants, par ko 
pārliecināmies lasot sporta sacensību 
aprakstus mūsu pašvaldības izdevumā 
un mājaslapā.

Aicinājums visiem, kuri saistīti ar 
Iršu volejbola komandu, pārskatīt sa-
vus personīgos arhīvus! Varbūt arī jūsu 
fotogrāfi jas, video vai citi materiāli var 
noderēt Dzintaram,  atmiņu prezentā-
cijas veidošanā.  

Par volejbolu, bez kura nav iedomā-

jama Dzintara un citu komandas dalīb-
nieku dzīve, noritēja mūsu saruna gai-
dāmās jubilejas noskaņā. Ar Dzintaru 
esam pazīstami jau sen, tāpēc iztiekam 
bez ofi ciālās uzrunas „Jūs”.

Volejbola „bacilis” turpina 
savu „graujošo darbību”

Kā sākās aizraušanās ar volejbolu, 
kas kļuvusi par neatņemamu dzīves 
sastāvdaļu?

Dzintars: Sākums bija mājīgajā Pēr-
ses skolas sporta zālē, kur saimniekoja 
sporta skolotājs Verners Bundulis. Viņš 
prata interesanti un daudzpusīgi vadīt 
sporta stundas, organizēja sacensības, 
arī pats spēlēja volejbolu. Mācoties 
Kokneses vidusskolā, mans treneris bija 
Viesturs Cīrulis. Ar lepnumu varu atzīt, 
ka volejbola pamatus esmu apguvis pie 
izciliem skolotājiem. Jau bērnībā zināju, 
ka Iršu vīriem volejbols ir cieņā. 70. ga-
dos pie mums bieži viesi bija apkārtējo 
ciemu Bebru, Vietalvas un citu sportisti. 
Iršu komandas „veco gvardi” pārstāvēja 
Verners Bundulis, Jānis Dreimanis, Jā-

nis Tuka, Andris Lemešonoks, Jānis 
Bočs, Gunārs Lucs un citi. Kuplākam 
pulkam aicināja arī vecāko klašu zēnus. 
Volejbola „bacilis” tika izplatīts visā Iršu 
pagastā un turpina savu „graujošo dar-
bību” vēl šodien. 

Maiņa jaunai komandai tika nodota 
1983. gada novembrī. To laiku uzska-
tām par tradīciju atdzimšanu, kad kopā 
sanāca Iršu puiši – gan tolaik padomju 
saimniecībā Līdums strādājošie, gan 
tikko dienestu padomju armijā beigu-
šie, gan tie, kuri vēl mācījās vidējās iz-
glītības mācību iestādēs. Viena gada lai-
kā komandai, ko tolaik sauca „Līdums”, 
izveidojās spēcīgs kodols, kurā spēlēja 
Roberts Staravitovs, Ainārs Sokolovs-
kis, Modris Vilcāns, Jānis Greļs, Dzin-
tars Greļs, Sergejs Lancovs, Andrejs 
Lustiks, Juris Polāns un Aldis Kalniņš. 
Pēc gada komandu papildināja Pēteris 
Beļajevs, Aivars Dambītis, Gunārs Ro-
manovskis un Ivars Goldbergs.

No pirmā sastāva komandā esam 
mēs abi ar Modri Vilcānu. Gadu gaitā 
spēlētāji ir mainījušies, bet nemainīgs 
palicis mūsu cīņas spars un azarts. 

Gadi iet uz priekšu, esam kļuvuši par 
veterānu komandu, bet tāpat kā agrāk 
divas reizes nedēļā tiekamies treniņos. 
Tikai senāk tas notika Iršu kluba zālītē, 
kurai tolaik bija augstāki griesti, bet nu 
jau gandrīz desmit gadus mums ir sava 
sporta pils – 2009. gadā atklātā sporta 
halle. Pa šiem gadiem esam kļuvuši at-
pazīstami, ieguvuši daudzus draugus, 
piedaloties sacensībās Talsos, Gulbenē, 
Saulkrastos, Jelgavā un cituviet Latvijā.

Jubilejas reizē gribas pateikt paldies 
vīriem, ar kuriem kopā esam piedzīvo-
juši daudz neaizmirstamu brīžu.

Jābūt spēles azartam!
Kā īsumā varētu defi nēt – kas ir vo-

lejbola spēle?
Volejbols ir ekonomisks un visiem 

ļoti pieejams sporta veids. Vasarā, spē-
lējot pludmales volejbolu, vajadzīga vie-
na bumba uz diviem un tīkls. Var sacīt, 
ka tā ir humāna spēle, viss it kā notiek 
viegli, bet bez asumiem arī neiztikt. Pats 
galvenais – jābūt azartam! Ja uz spēli iesi 
kā auksta zivs, tad labāk nav ko iet. Un 
vienmēr jādomā tikai par uzvaru. Mūsu 

„Kauju uzvar tas, kas stingri nolēmis to uzvarēt!” Ļ. Tolstojs
Iršu volejbola komanda svinēs 35 gadu jubileju

Sporta halles atklāšanas dienā volejbolam uzticīgie kopā ar Pēteri Keišu – 
sporta patronu.

Iršu sporta halles atklāšanas dienā veterānu un jauniešu komandas.

Iršu volejbolistu komandas pirmais sastāvs pirms 30 gadiem. 
Pirmajā rindā no kreisās: Dzintars Greļs, Aldis Kalniņš, Modris 

Vilcāns, otrajā rindā no kreisās: Pēteris Beļajevs, Sergejs 
Lancovs, Jānis Greļs, Pēteris Keišs, Roberts Staravoitovs.

Pirmās vietas ieguvēji Latvijas sporta veterānu savienības 
(LSVS) spēlēs Ventspilī 2011. gadā.

Pludmales volejbola sacensībās 2013.gada vasarā.

Kokneses pagasta bibliotēkas telpās.
Domājot par iedzīvotāju kvalitatīvu 

atpūtu,  2000 eiro no speciālā budžeta 
piešķirti atpūtas vietu ierīkošanai Kok-
nesē, Bebros un Iršos. 

Bebru pagasta komunālajai nodaļai 
piešķirti 5000 eiro kompresora iegādei 
ūdenssaimniecībai, bet 2000 eiro taci-
ņas labiekārtošanai posmā „Ziedi” – 
„Zālītes”. Par 3000 eiro tiks sagatavots 
tehniskais projekts virsūdeņu savākša-
nai starp aptieku un  Bebru pamatsko-
lu. Ar 2500 eiro atbalstīts Bebru pagas-
ta ūdenssaimniecības jumta rekons-
trukcijas projekts un vēl 2500 eiro būs 
nepieciešami katlu mājas remontam. 

Remontdarbi norisināsies arī Iršu 
pagastā. Vienas daudzdzīvokļu mājas 
jumta un skursteņa remontam piešķir-
ti 41631 eiro. 

Arī šajā gadā ievērojami līdzekļi 
piešķirti izglītības jomai. Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolā plānots aktu zā-
les un internāta telpu remonts 120 000 
eiro apmērā.  Finansējums piešķirts 
25 datoru iegādei pamatskolas prog-
rammas nodrošināšanai, saimniecī-
bas daļas teritorijas tehniskā projekta 
izstrādei un vidusskolas saimniecības 
ēkas nojaukšanai 20 000 eiro apmērā. 
Kokneses mūzikas skola šajā gadā par 
piešķirtajiem 5000 eiro iegādāsies jau-
nas klavieres. Bebru pagasta pirmssko-
las izglītības iestādē „Bitīte” tiks veikts 
sporta kabineta remonts un  logu no-
maiņa 5500 eiro apmērā, kā arī taciņu 
bruģēšana un ūdens noteces sakārto-
šana par kopējo summu 17557 eiro.

Bebru pamatskolā paredzēts 1. kla-
ses telpu remonts, kā arī mācību teh-
niskā bāze tiks papildināta ar divām 
interaktīvām tāfelēm un diviem pro-
jektoriem 6500 eiro apmērā. 

Pērses sākumskolā tiks iegādāts 

portatīvais dators par 500 eiro. Arī Iršu 
pagasta bibliotēka saņems jaunu da-
torkomplektu par 650 eiro.

Kokneses pagasta pirmsskolas izglī-
tības iestāde „Gundega” iegādāsies 4 
datorus, notiks teritorijā esošā koka in-
ventāra nomaiņa un atjaunošana, taci-
ņu seguma sakārtošana, žoga un vārtu 
maiņa kopsummā par 85929 eiro. Fi-
nansējums piešķirts arī Bebru pagasta 
stadiona ēkas sanitārā mezgla un grīdu  
remontam 15000 eiro apmērā, kā arī 
skeitparka remontam par 5000 eiro. 
Arī Koknesē  skeitparka atjaunošanai 
atvēlēti 5000 eiro. 

Tūrisma pakalpojumu uzlabošanai 
Kokneses viduslaiku pilsdrupās par 
3000 eiro tiks uzstādīts jauns galds ar 
soliem, tiks veikta trepju nomaiņa uz 
piestātni, izveidota piebūve pilsdrupu 
paviljonam. Kokneses novada pašval-
dības dalībai Starptautiskajās Hanzas 

dienās Pleskavā piešķirti 3300 eiro. 
7758 eiro piešķirts amatierkolektī-

viem, kuri veido kultūras dzīvi Kok-
neses novadā. Vairākiem kolektīviem 
piešķirti līdzekļi jaunu tērpu iegādei, 
bet Kokneses kultūras nama pūtēju or-
ķestris varēs iegādāties jaunus mūzikas 
instrumentus. 

Arī šajā gadā turpināsies kultūras 
dzīves tradīcijas: jaundzimušo sumi-
nāšanas pasākumam un zelta kāzu 
pasākuma organizēšanai kopumā 
piešķirti 4000 eiro. Kokneses nova-
da svētku rīkošanai budžetā atvēlēti 
10950  eiro. 

Finansējums savas darbības turpi-
nāšanai piešķirts biedrībām „Baltaine”, 
„Mazā taka” un LSK Kokneses noda-
ļai, kā arī senioru aktivitātēm Koknesē, 
Bebru un Iršu pagastos. Arī šajā gadā 
seniori varēs doties ekskursijās un rī-
kot Ziemassvētku pasākumus.

Ceļu atjaunošanai no autoceļu uz-
turēšanas līdzekļiem papildus ikdienas 
uzturēšanai piešķirti līdzekļi: Kokne-
ses pagastā 51248 eiro, Bebru pagastā 
37311 eiro, Iršu pagastā 11049 eiro.

Kopumā ekonomiskie rādītāji Kok-
neses novadā uzlabojas – palielinās 
gan ekonomiski aktīvo uzņēmumu 
skaits, gan tūristu skaits. Salīdzinot ar 
2017. gadu, 2018. gadā bezdarba lī-
menis samazinājies par 0.1 procentu. 
Kokneses novadā bezdarba līmenim 
šajā gadā ir tendence samazināties.

Kokneses novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Vingris teic: „Domājot 
par turpmāko darbu, viss būs atkarīgs 
no valsts apstiprinātā budžeta un, kā 
tiks realizēta gaidāmā teritoriālā refor-
ma.”

Ar plašāku informāciju par 2019. 
gada budžetu var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.koknese.lv
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komandas stiprā puse ir tā, ka mēs viens 
otru labi pazīstam. Daudzos turnīros 
esam vinnējuši prasmēs stiprākus tikai 
tāpēc, ka esam kodols, zinām cits cita 
stiprās puses, esam labi saspēlējušies un 
mākam izmantot to, kas mums ir.

Gatavojoties mūsu sarunai, tu esi 
atvedis līdzi biezas pierakstu grāma-
tas, kurās esi dokumentējis komandas 
garo gadu hroniku.  Tās noteikti no-
derēs arī šajā jubilejas reizē, lai kopā 
sasauktu savējos.

Tā nopietni šos pierakstus sāku vei-
dot no 1985. gada, pierakstot sacensību 
vietu un laiku, spēlētājus un iegūtos re-
zultātus. Tagad notikumi krājas trešajā 
grāmatā. Tā ir mūsu vēsture, kuru esam 
veidojuši mēs paši.

Pirms desmit gadiem, sagaidot ko-
mandas 25 gadu jubileju un pārskatot 
pierakstus, saskaitīju, ka spēļu laukumā 
pavadīti deviņi mēneši dzīves (290 sa-
censību dienu), tagad noteikti tas būtu 
pusotrs gads dzīves! Volejbola sacen-
sības ir bijušas un būs mūsu dzīves at-
spulgs. 

Kā tu raksturotu laiku, kad koman-
da sāka savu darbību un kāds bija ceļš 
līdz pirmajām uzvarām?

Uzvaras volejbola laukumā nedevās 
uzreiz, pirmo gadu nācās vērot, kā spēlē 
tā brīža labākās komandas. Pēc kārtīgas 
darbadienas saimniecībā, vakaros kā 
štiki bijām klāt sporta zālē. Regulāri tre-
niņi divas līdz trīs reizes nedēļā ar pilnu 
atdevi un fanātisku aizrautību jau otrajā 
gadā ļāva cienīgi startēt toreizējā Stuč-
kas rajona sacensībās. 

Zīmīgi, ka 1985. gada septembrī 
rajona čempionāta fi nālā jaunā un ne-
piekāpīgā „Līduma” komanda pievei-
ca tā laika rajonā stiprākos – kolhoza 
„Ļeņina ceļš” volejbolistus, un kopš tā 
laika Iršu komanda rajona čempionātos 
nekad nav bijusi zemāk par trešo vietu. 
No 1988. gada līdz 1996.gadam (devi-
ņus gadus pēc kārtas) komanda izcīnīja 
tikai pirmo vietu. Pirmos desmit gadus 
mūsu komandas sastāvs bija gandrīz 
nemainīgs.

Panākumi deva iespēju veidot rajo-
na izlases kodolu valsts Lauku sporta 
spēlēm, kas notika reizi divos gados. 
Finālturnīru četru labāko komandu 
skaitā iekļūst tikai apakšgrupu uzvarē-
tājkomandas, tāpēc komandas stipri-
nāšanai tika aicināti arī citi meistarīgie 
rajona spēlētāji – Edgars Ratnieks, Juris 
Rakevičs, Arkādijs Trukšs un citi. Katra 
spēlētāja iespēju prasmīga izmantošana 
un azarts trīs reizes – 1992. gadā Ludzā, 
1994. gadā Balvos, un 1998. gadā Val-
mierā – komandai deva bronzas meda-
ļas. Diemžēl 90. gadu beigās šīs lauku 
sportistiem domātās sacensības pakā-
peniski pārvērtās par meistarkomandu 
kārtējām savstarpējām sacensībām un 
amatieru komandām izredzes iekļūt fi -
nālčetriniekā zuda.

Vai no jūsu vidus kāds no volejbolis-
tiem ir izveidojis profesionālu karjeru?

Mūsu komandā savulaik izaudzis un 
spēlējis profesionāls volejbolists – Ma-
riss Aukmanis. Pēc Pērses pamatskolas 
beigšanas viņš mācījās Murjāņu sporta 
ģimnāzijā un ir spēlējis Latvijas čem-
pionu „Vildogas/Murjāņi” sastāvā, pie-
dalījies daudzās starptautiskās spēlēs, 
bet būdams profesionāls un noslogots 
spēlētājs, neskaitāmas reizes ir palīdzē-
jis Iršu komandai. 90. gadu beigās Iršu 
komandā lieliski iekļāvās arī Vladislavs 
un Vitālijs Labas, Kaspars Klentaks un 
Guntars Joksts. Gadiem ejot, kādam 
beidzot sportot, allaž vietā nāk jaunie-
ši, par kuru spēlētprasmi un gribu ir 
prieks.

Pašiem sava sporta pils
Atklājot Iršu sporta halli, Pēterim 

Keišam piešķīrāt sporta patrona titu-
lu. 

Jā, tā mēs parādījām vislielāko at-
zinību un pateicību Pēterim Keišam. 
1986. gadā  viņš kļuva par saimniecības 
direktoru, pats spēlēja mūsu komandā. 
Sporta dzīvei Iršos vārti bija vaļā! Vēlāk, 
būdams rajona padomes priekšsēdētājs, 
arī atbalstīja sportot gribētāju idejas. 
Arī šobrīd, kad Keiša kungs ir Kokneses 
novada domes deputāts, viņš ir un pa-
liek mūsējais. Ar gandarījumu varu at-
zīt, ka visos komandas pastāvēšanas lai-
kos esam uzklausīti un novērtēti. Mums 
vienmēr priekšā ir bijuši cilvēki, kuriem 
pašiem sports ir tuvs un saprotams. 
Liels paldies par atbalstu Iršu pagasta 
pārvaldei un Kokneses novada domei.

Mūsu lepnums ir modernā spor-
ta halle. Ja Dziesmotā revolūcija būtu 
notikusi kādu gadu vēlāk, 90. gadu sā-
kumā Iršos vēl ātrāk būtu bijusi sporta 
halle – būvprojekti bija izstrādāti un pat 
sākti būvlaukuma sagatavošanas dar-
bi. Mūsu cerības piepildījās 2009. gada 
decembrī, kad svinīgi atklājām savu ilgi 
gaidīto sporta halli. 

Gadiem ritot, esiet kļuvuši par vete-
rānu komandu. 

Kopš 2001. gada, kad komandas spē-
lētāju vairākums sasniedza 40 gadu un 
vairāk, startējam veterānu sacensībās. 
Jaunībā akcentējam spēku, bet veterānu 
sports izceļas ar viltību, pareizu vietas 
izvēli un pacietīgāku bumbas izspēli. 
Veterānu volejbols ir ļoti populārs. Sa-
vulaik Imants Silavs Neretā iedibināja 
ikgadējo „Sēlijas kausu” veterāniem. 
Aizraujoši turnīri ir notikuši Cēsīs, Jel-
gavā un Madonā. Aktīvi piedalāmies 
Latvijas sporta veterānu savienības or-
ganizētajās sacensībās. Trīsreiz  - 2001., 
2004., un 2008. gadā  - mūsu komanda 
izcīnīja otro vietu, bet 2002. gadā kļu-
vām par valsts čempioniem 40+ grupā. 
Katru gadu ārzemēs notiek Eiropas ve-
terānu kluba čempionāti. Piedalīšanās 
tajos prasa gan ilgu laiku, gan naudu, 

bet ir būts Somijā, Dānijā, Horvātijā un 
Francijā pat izcīnīta trešā vieta.

Runājot par veterānu sacensībām 
un atceroties jaunību, jāpiemin mūsu 
ilggadējais un lieliskais spēlētājs Aiv-
ars Dambītis. Viņš mums pievienojās 
1985. gadā, kad jau bijām iepazinušies 
uz volejbola laukuma Bebros. Sporta 
entuziasts Jānis Krievārs mūs ar Modri 
bija uzaicinājis paspēlēt kopā ar bebrē-
niešiem. Aivars uzreiz bija pamanāms 
kā izveicīgs spēlētājs. Uzzinot, ka viņam 
ir 33 gadi, pie sevis spriedām – desmit 
gadus vecāks par mums un vēl spēlē! 
Jau esot mūsu komandā, Aivars reizēm 
teica: „Jāaizbrauc uz veterānu sacen-
sībām!” Atkal pasmējāmies: „Kas tās 
par veterānu spēlēm!” Tagad tas šķiet 
pašsaprotami. Aivars mums ir kā eta-
lons, kam līdzināties un nedomāt par 
gadiem. Ja viņš var, tad mums ir kauns 
atpalikt.

Teiciens, ka ābols nekrīt tālu no 
ābeles, ir arī par jums – komandas da-
lībniekiem, kuru dēli turpina volejbola 
tradīcijas.

Tā patiesi ir. Gan Modra Vilcāna 
dēls Dainis, gan mans dēls Kaspars seko 
mūsu pēdās. Un arī viņiem volejbola 
azarts sākās agros skolas gados. Kaspars 
mācījās klasē, kurā visi bija sporta fani. 
Klases vakaros viņiem nevajadzēja at-
rakcijas, ka tikai varētu uzspēlēt bum-
bu. Ar tādu mazliet dullu fanātismu 
viss sākas!  2005. gadā Pērses pamat-
skolas zēnu komanda, kurā spēlēja 
arī Kaspars, kļuva par valsts čempioni 
mazo skolu (līdz 120 skolēnu) grupā. 
Ilgus gadus kā sporta treneris ar zēniem 
strādāja Modris Vilcāns. Priecājos, ka 
dēlam labākie draugi ir tie, kuri spēlē 
volejbolu.  Kaspars  kopā ar Aizkrauk-
les komandu startē Nacionālajā līgā, kā 
arī ir organizējis novada komandu EVL 
čempionātā. 2016./ 17. gadā tā izcīnīja 
1. vietu 2. līgā.

Iršu pagasta jauniešiem ir sava ko-
manda, kas aktīvi piedalās dažāda mē-
roga sacensībās. Ja arī dzīve aizved citur, 
sports mūsu jauniešus atsauc atpakaļ. 
Bieži vienā komandā spēlējuši gan Iršu, 
gan Bebru pagastam piederīgie puiši: 
Roberts Krauklis, Austris Vitte, Edgars 
Riekstiņš, Imants Ungurs, Raitis Zu-
kuls, Aigars Auzenbergs, Artūrs Plūme, 
Krists Kučinskis, Arnis Grunšteins un 
citi. Gribas uzteikt talantīgo spēlētāju 
Iršu jaunieti Raivi Pālēnu, kurš mācās 
Kokneses vidusskolā un trenējas pie Iv-
ara Māliņa, kā arī spēlē mūsu jauniešu 
komandā. Mums ir visa nepieciešamā 
bāze – moderna halle, pludmales lau-
kumi, dīķis, ka tikai būtu sportot gri-
bētāji.

Katram izcīnītajam 
kausam savs stāsts

Kādi ir lielākie sporta notikumi Ir-
šos?

Ar halles atklāšanu sākās divi lieli 
notikumi. Mums, veterānu komandai 
tas ir „Iršu kauss”, kas norisinās gada 

sākumā un šoreiz notiks 2. martā. 
Otrs nozīmīgais pasākums ir jauniešu 
komandām, laikā, kad svinam hal-
les dzimšanas dienu. Šogad decembrī 
svinēsim sporta halles 10. dzimšanas 
dienu. Vienmēr ir satraukums laicīgi 
aizņemt sacensību datumus republikā-
niskajā sacensību kalendārā.

Sākoties vasaras sezonai, no maija 
līdz septembrim, Iršos topā ir pludma-
les volejbols.

Mums ideja par pludmales volejbola 
laukuma izveidi radās jau 2011. gadā, 
laikā vēl pirms 2012. gada olimpiskajām 
spēlēm Londonā, kad bronzas medaļu 
ieguva Latvijas pludmales volejbolisti 
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš, un 
sākās lielais pludmales volejbola bums 
Latvijā. Vietā, kur padomju laikā bija 
plānots celt sporta halli, izveidojām vie-
tu pludmales volejbola cienītājiem.

Vasaras viducī –jūlijā, Iršos norisinās 
tradicionālās volejbola sacensības zālāja 
laukumos „Irši zied…”.

Iršu sporta hallē goda vietā stāv 
jūsu komandas izcīnītie kausi. Un kat-
ram no viņiem savs stāsts.

Jā, paskatoties uz izcīnītajiem kau-
siem, uzreiz atmiņā uzaust konkrētās 
spēles „garša”. 

Ik gadu Latvijas Sporta Veterānu 
Savienība (LSVS) rīko sporta spēles 
dažādos sporta veidos veterānu vecu-
mu sasniegušajiem, vēl aktīvi sportot 
gribošajiem visas Latvijas novadu un 
pilsētu iedzīvotājiem. Šīs sacensības 
uzskatāmas par republikas čempionā-
tu un notiek dažādās vecuma grupās. 
2011. gadā 45+ grupā Kokneses nova-
da komanda (kuras sastāvs tiek veidots 
uz Iršu pagasta vienības bāzes)  Jelgavā 
izcīnīja 3.vietu. 2011. gadā Ventspilī 
notika sacensības LSVS 48. sporta spē-
les volejbolā kungiem 50+ grupā, un 9 
komandu konkurencē Kokneses nova-
da komanda izcīnīja 1. vietu! Latvijas 
veterānu čempionu tituls tika Aivaram 
Dambītim, Modrim Vilcānam, Mārim 
Kravalim, Jānim Feodorovam, Ainā-
ram Ratniekam, Arkādijam Trukšam, 
Dzintaram Greļam.

Arī krietni senāk, 2002. gadā,  Iršu 
volejbolisti izcīnīja 1. vietu LSVS turnī-
rā, startējot 40+ grupā, un vēl pēc tam 
5 reizes (arī 45+ grupā) izcīnīja otrās 
vietas.

Ilgstoši sporta hallē „Irši”, pateicoties 
AS SEB bankas atbalstam, norisinājās 
tradicionālais volejbola turnīrs SEB 4:4 
IRŠI. Šīs sacensības bija piemērotas gan 
volejbola veterāniem, gatavojoties re-
publikas 50. sporta spēlēm, gan skolu 
jauniešiem, krājot meistarību un pie-
redzi, gan jebkuram citam laba līmeņa 
spēlētājam. 

No pēdējiem veiksmes gadiem gri-
bas izcelt 2015. gadu, kad tika aizvadīta 
panākumiem bagāta sezona. Lielākais 
gandarījums bija par iegūtajām zel-
ta medaļām Latvijas sporta veterānu 
52. sporta spēļu sacensībās 50+ gru-
pā Ozolniekos un Madonā, arī 4.vieta 

LSVS čempionātā 40+ grupā vērtējams 
kā labs rezultāts, kas deva Kokneses 
novadam krietnu punktu bagāžu kop-
vērtējuma tabulā. Sezonas izskaņā 
izcīnījām 1. vietas turnīros Talsos un 
Gulbenē, kā arī 4. vietu Saulkrastos. Ko-
mandas spēlētāju vidū bija Modris Vil-
cāns, Māris Belorags, Jānis Feodorovs, 
Andris Stalidzāns, Ivars Māliņš, Aivars 
Dambītis, Dzintars Greļs, Visvaldis Ku-
činskis, Guntars Joksts, Aigars Kleins, 
Jurijs Tomaševskis, Jānis Sudārs, Ainārs 
Ratnieks, Edgars Ratnieks, Kaspars 
Sniedzītis, Vladislavs Laba. 

Esam arī piedalījušies Eiropas čem-
pionātos Somijā, Tamperē, Dānijā Al-
burgā, Horvātijā,  tā gūstot starptautis-
ku pieredzi un jaunus iespaidus.

Volejbols mūs vienmēr 
vienos!

Vai ir bijušas sacensības, kurās noti-
cis kāds kuriozs, kuru atceroties, atkal 
gribas pasmaidīt?

Jā, protams, tādi gadījumi ir bi-
juši. Vienu no tiem, nezinu, vai var 
saukt par kuriozu, bet atmiņā palicis 
gan! 90. gadu sākumā sākās Latvijas 
Tautas sporta asociācijas sacensības. 
Pirmās spēles norisinājās Ogrē, ku-
rās starp vīru komandām piedalījās 
arī viena dāmu komanda – meistar-
komandas „Aurora” bijušās spēlētā-
jas.

Kā vienīgo dāmu komandu, orga-
nizatori viņu pielika spēlēt kopā ar 
vīru komandām, ar noteikumu, ka 
vīri nedrīkst gremdēt no pirmās līni-
jas. Mēs trāpījāmies grupā, kurai vie-
na spēle jāizspēlē ar dāmām. Domā-
jām, ka tiksim viegli galā. Pirms spē-
les uzzinājām, ka „Ventspils naft as” 
puiši viņām zaudējuši. Sākām spēlēt 
un drīz vien sapratām, ka neko neva-
ram panākt, kā rezultātā  pirmo setu 
zaudējām. Lai izvairītos no negoda, 
apdomājām citu stratēģiju: gremdēt 
no pirmās līnijas nevaram, taču pa-
mānīties gan! Ar viltību un lielām 
pūlēm, spēli vinnējām, bet saņēmām 
mācību savai pašpārliecinātībai.

Kas ir labākā volejbolistu atpūta? 
Jāteic, ka atpūsties iznāk reti, bet 

ja tā notiek – tad sportiskā garā! Pa-
gājušajā gadā ar dažiem komandas 
biedriem bijām skatītāji Pasaules 
čempionātā Itālijā, Turīnā, vēl pirms 
diviem gadiem apmeklējām Pasaules 
kausa posmu pludmales volejbola 
posmu Polijā, Olšteinā. Tās ir lielis-
kas emocijas un prieks, ka ir bijusi 
iespēja klātienē vērot izcilas spēles, 
nofotografēties un dabūt autogrāfus 
no pasaulē pazīstamiem sportistiem.

Vai piekrīti, ka ģimene ir tavi lie-
lākie līdzjutēji un atbalstītāji?

Viennozīmīgi, ka ģimene dod 
man spēku un iedvesmu. Ar dēlu 
Kasparu esam domubiedri sportā, 
meita Dagnija un sieva Dace ir čak-
lākas palīdzes sacensību organizē-
šanā un sporta draugu uzņemšanā 
Iršos. Tieši tāpēc es varu darīt savu 
iemīļoto darbu kā sporta pasākumu 
organizators un būt savā komandā. 
Arī mans brālis Jānis ilgstoši spēlēja 
volejbolu, tāpēc to noteikti var dēvēt 
par mūsu dzimtas spēli. 

Novēlu, lai 16. martā jūsu ko-
mandas 35 gadu jubilejas pasāku-
mā dzirkstī prieks par atkal satik-
šanos bijušajiem spēlētājiem! Lai 
veterānu komandai „Irši” veiksmīgs 
tālākais ceļš!

Jā, es ļoti ceru, ka jubilejas pasākumā 
satiksim arī ilgāk neredzētus komandas 
biedrus. Vienalga, kāds laiks pagājis – 
volejbols mūs vienmēr vienos! 

Entuziastu volejbola 2. līgas uzvarētāji – 
Kokneses novada komanda 2016. gadā.

Ir ar ko lepoties! Sporta hallē goda vietā 
Iršu volejbola komandu kausu kolekcija.
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Lai atbalstītu un motivētu 

novada iedzīvotājus jaunu 

produktu vai pakalpoju-

mu radīšanai un sekmētu 

saimnieciskās darbības 

attīstību novadā, arī 2018.

gada nogalē jau piekto rei-

zi Kokneses novada dome 

izsludināja pieteikumu 

iesniegšanu biznesa ideju 

konkursam iedzīvotājiem 

"Esi uzņēmējs Kokneses 

novadā!". Šogad tika ie-

sniegts rekordliels pietei-

kumu skaits – 10! Konkur-

sa pieteikumus izvērtēja 

vērtēšanas komisija, kuras 

sastāvā bija Kokneses 

novada domes pārstāvji, 

uzņēmēji un uzņēmējdar-

bības konsultanti.

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļa

Savas iesniegtās biznesa ide-
jas konkursa dalībnieki 31.jan-
vārī prezentēja vērtēšanas komi-
sijai. Ilze Puišele iesniedza ideju 
par lielformāta spēļu nomu pa-
sākumiem un ballītēm, Sigita 
Lazdāne vēlas piedāvāt fotogra-
fēšanas un fotogrāfi ju apstrādes 
pakalpojumus, Niklāvs Vingris 

plāno izgatavot koka jumtu 
konstrukcijas, Ineses Vitenber-
gas ideja ir tradicionālās maizes 
cepšanas rituāls tūristu grupām 
un jaunlaulātajiem, Elmārs Stā-
murs vēlas paplašināt aveņu 
audzēšanas biznesu, Laumas 
Rudzones ideja saistās ar bērnu 
nometņu organizēšanu Kokne-
sē, Kristīne Rudmieze iesniedza 
ideju par dārza tehnikas nomas 
pakalpojumu, Līgas Zaulas ideja 
ir paplašināt kūpināto produktu 
piedāvājumu, papildus zivīm 
kūpinot arī vistu un cūkgaļu, 
Ilze Kaša vēlas izgatavot un iz-
platīt dabisko kosmētiku, Evita 
Briņķe plāno uzsākt tekstiliz-
strādājumu un mēbeļu ražošanu 
pēc individuāla dizaina. 

Izvērtējot visas idejas, konkur-
sa vērtēšanas komisija pieņēma 
lēmumu 1.vietu un fi nansējumu 
1500,00 eiro apmērā piešķirt 
Laumai Rudzonei,   dalīto 2./3. 
vietu un naudas balvu 850 eiro 
apmērā piešķirt Ilzei Kašai un El-
māram Stāmuram. Visiem kon-
kursa dalībniekiem tiek piedāvā-
tas arī apmaksātas individuālas 
konsultācijas līdz piecu stundu 
apmērā katram pie uzņēmējdar-
bības konsultantes Ievas Kornes, 

lai rūpīgi izvērtētu savas idejas 
tālāko attīstību un saņemtu pro-
fesionāla speciālista ieteikumus, 
kas ļautu pilnveidot ideju un la-
bāk attīstīt uzņēmējdarbību. 

Kokneses novada dome 
izsaka lielu pateicību visiem 
konkursa dalībniekiem, kuri 
iesniedza savas iecerētās bizne-
sa idejas. Paldies arī vērtēšanas 
komisijai par ieguldīto laiku un 
darbu pieteikumu vērtēšanā. 

Aicinām visus iedzīvotājus, 
kuriem ir izlolota sava ideja 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
sekot līdzi pašvaldības infor-
mācijai novada mājaslapā www.
koknese.lv  un pašvaldības iz-
devumā "Kokneses Novada 
Vēstis", lai laikus sagatavotu un 
iesniegtu pieteikumu nākama-
jam biznesa ideju konkursam, 
kas tiks izsludināts 2019. gada 
oktobrī. Kokneses novada dome 
ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbī-
bas iniciatīvas Kokneses novadā, 
lai sekmētu novada ekonomisko 
izaugsmi un nodrošinātu iedzī-
votājiem patīkamu un kvalitatī-
vu dzīves vidi. Novēlam visiem 
konkursa dalībniekiem īstenot 
savas idejas un sasniegt izvirzī-
tos mērķus! 

Noslēdzies ikgadējais biznesa 
ideju konkurss iedzīvotājiem 
„ESI UZŅĒMĒJS 
KOKNESES NOVADĀ!”

31. janvārī Rīgas pilī Lat-
vijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis pasniedza 
vides kvalitātes zīmi „Zaļais 
sertifikāts” 21 lauku tūris-
ma saimniecībai. Apsveicam 
ar saņemto apbalvojumu 
Kokneses novada bioloģis-
ko zemnieku saimniecību 
„Sidrabi”, kura specializēju-
sies kaņepju audzēšanā un 
produktu ražošanā. Pašreiz 
Latvijā saimnieko 81 lauku 
tūrisma uzņēmums, kas sa-
ņēmis „Zaļo sertifikātu”, ap-
liecinot, ka saimnieko videi 
draudzīgi. 

Bioloģiskajai zemnieku saimniecībai 
„Sidrabi” – „Zaļais sertifi kāts”

"Sidrabi" īpašniece Ineta Sproģe apbalvošanas brīdī kopā ar 
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, VARAM ministru Juri Pūci 

un meitu Asnati.

„Paldies par materiālo un 
morālo atbalstu visiem līdzcil-
vēkiem! Esam pateicīgi par to, 
kas mums ir!” – teic Skaidrīte 
un Dzintars Dapkusi, kuriem šis 
gads iesākās ar lieliem pārdzīvo-
jumiem, jo ugunsnelaimē viņi 
zaudēja savu māju Daugavas 
krastā, kur bija pavadījuši vairāk 
kā 30 gadus. 

Uzreiz pēc notikušā Kok-
neses novada Sociālais die-
nests ģimenei sniedza palīdzī-
bu, piešķirot dzīvesvietu un 
naudas pabalstu, bet Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) Aiz-
kraukles komitejas Kokneses 
nodaļas biedri noorganizēja 
ziedojumu vākšanu veikalā 
„Ataudze”. „Liels paldies Kok-
neses novada domei un priekš-

sēdētājam Dainim Vingrim, 
Sociālā dienesta kolektīvam 
un LSK Kokneses nodaļas 
biedriem. Tik daudz cilvēku 
mums juta līdzi un sarūpēja 
nepieciešamo sadzīvei. Bijām 
patīkami pārsteigti par kokne-
siešu sirds siltumu un sapratni. 
Paldies visiem ziedotājiem, 
saziedotos līdzekļus veltī-
sim mājas atjaunošanai,” teic 
Skaidrīte un Dzintars Dapkusi. 
Skaidrītes kundze ilgus gadus 
dejo Kokneses kultūras nama 
līnijdeju kolektīvā, kur smeļas 
ne tikai dejot prieku, bet arī 
garīgu enerģiju. „Īpašs paldies 
manām līnijdeju meitenēm, ka 
esiet man blakus!”- ar sirsnību 
pateicas Skaidrīte. 

Mājām ar nosaukumu 

„Zviedri” mūžs mērojams dau-
dzos gadu desmitos, bet par 
Dapkusu ģimenes mājvietu tās 
kļuva 1988. gadā. Skaidrīte un 
Dzintars Koknesē ir ienācēji, bet 
šeit pagājuši darba gadi, mīlestī-
bā un saskaņā izaudzinātas divas 
meitas, kuras tagad ar savām ģi-
menēm dzīvo Aizkrauklē. Viņi 
teic: „Mums ir ļoti gādīgas mei-
tas un znoti. Viņi ir apņēmušies 
kopīgiem spēkiem mūsu māju 
atjaunot. Esam vecvecāki četrām 
mazmeitām un nu jau mums ir 
arī mazmazdēliņš. Nedrīkstam 
zaudēt optimismu! Galvenais, 
lai turas veselība! Visiem, kuri 
mums palīdzējuši, novēlam, lai 
arī jums līdzās ir labi cilvēki!” 

Dapkusu ģimeni uzklausīja 
Sarmīte Rode

Esam pateicīgi par to, kas mums ir!

2019.gada 6.martā plkst. 10.00 
Kokneses novada domē tikšanās ar Aizkraukles rajona 

partnerības administratīvo vadītāju Aldu Pauru 
par LEADER projekta aktualitātēm. Aicināti visi interesenti!

Izsludināta 5.KĀRTA uzņēmējiem 
no 2019.gada 11.marta līdz 11.aprīlim
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Kopš 2016. gada rudens, 

lēnām bet apņēmīgi, 

Likteņdārzā top viens no 

centrālajiem objektiem – 

sabiedriskā ēka. Ņemot 

vērā objekta nozīmību 

Kokneses fonds ir izsludi-

nājis konkursu ar mērķi  

noteikt interesantāko, 

labskanīgāko un atbilsto-

šāko nosaukumu Likteņ-

dārza Sabiedriskajai ēkai. 

Mārtiņš Pučka

Likteņdārza sabiedrisko 

attiecību speciālists

Līdz 24. februārim ikviens 
var piedalīties konkursā saga-
tavojot un nosūtot savu nosau-
kuma priekšlikumu un pama-
tojumu elektroniski uz adresi 
janis.karalis@koknesesfonds.
lv vai pa pastu uz Kokneses 
fonda biroju Lāčplēša iela 75B, 
Rīga, LV-1011 (pasta zīmogs 
24.02.2019.). Konkursa uz-
varētājs iegūst iespēju divām 
personām doties apmaksātā 
izziņas braucienā uz Briseli 
un Eiropas institūcijām 2019.
gada aprīlī. Konkursa uzva-
rētājs tiks paziņots 2019.gada 

4.martā. Plašāka informācija 
– konkursa nolikumā un Lik-
teņdārza interneta mājas lapā 
www.liktendarzs.lv. 

Vecās Rīgas–Maskavas šo-
sejas malā ar skatu uz Kokne-
ses evaņģēliski luterisko baz-
nīcu top Likteņdārza daudz-
funkcionālā Sabiedriskā ēka. 
Tās projektu izstrādāja SIA 
„Arhis Arhitekti” arhitekta 
Andra Kronberga vadībā un 
telpiski tā veidota kā „kalns” 
jeb tilta aizsākums, simboliski 
atainojot Likteņdārza ideju – 
no pagātnes uz nākotni.

Sabiedriskā ēkas platība ir 
701 m2 un tā iecerēta kā Lik-
teņdārza sabiedriskais centrs. 
Ēkā atradīsies divas multi-
funkcionālas zāles, kas pare-
dzētas dažādiem pasākumiem, 
konferencēm, koncertiem vai 
svinībām, kā arī kafejnīca, 
suvenīru veikals un lūgšanu 
kapela. Ēkas foajē būs neliela 
izstāžu zāle, kurā tiks izvie-
toti Likteņdārzam dāvinātie 
mākslas darbi. Savukārt uz 
vienas no ēkas sienām plānots 
attēlot visu to cilvēku vārdus 
un organizāciju nosaukumus, 

kuri palīdzējuši Likteņdārza 
tapšanā. Ēkas jums iecerēts kā  
staigājama platforma – skatu 
laukums, no kurienes pavēr-
sies brīnišķīgs skats uz Likteņ-
dārza ainavu.

Ēkas inženiertehniskajos 
risinājumos paredzēts izman-
tot ekonomiskus, ekoloģiski 
draudzīgus un enerģiju taupo-
šus risinājumus - dabīgo vēdi-
nāšanu, zemes siltuma un bio-
masas apkuri, saules enerģiju 
ūdens sildīšanai, lietus ūdens 
savākšanu u.c. Savukārt ēkas 
apdarē plānots izmantot vietē-
jo materiālu – dolomītu.

Sabiedriskās ēkas būvnie-
cība tika uzsākta 2016. gadā, 
pateicoties Vācijā dzīvojošā 
latvieša Gaida Graudiņa mēr-
ķa ziedojumam 60  000 EUR 
apmērā un Latvijas Republi-
kas Saeimas fi nansējumam. Tā 
paša gada nogalē ēkas pamatos 
tika ievietota simboliska laika 
kapsula ar vēstījumu par Lik-
teņdārzu nākamajām paau-
dzēm.

Likteņdārzs ir unikāla, par 
Latvijas tautas ziedojumiem 
veidota piemiņas vieta un 

simbols Latvijas tautas iz-
augsmei. Līdzīgi kā Brīvības 
piemineklis, Likteņdārzs jau 
desmit gadus top Latvijas sir-
dī – Koknesē, uz salas Dau-
gavā ar tūkstošiem Latvijā un 
ārvalstīs dzīvojošo tautiešu 
un uzņēmumu atbalstu. Te 
apvienojas izcila vides arhi-
tektūra ar Kokneses pussalas 
dabas un Daugavas plūduma 
krāšņumu, veidojot draugu 
aleju, ozolu sardzes ieskauto 
amfiteātri, daudzfunkcionālo 
sabiedrisko ēku, digitālo eks-
pozīciju Liktens gāte, Lielo 
kalnu un skatu terasi. Lik-
teņdārzā tiek fiksēta tautas 

dzīvā atmiņa – katrs iestādī-
tais koks, atvestais akmens ir 
ar konkrēta cilvēka, cilvēku 
grupas stāstu par Latvijas 
cilvēkiem un vēsturi. Ik gadu 
Likteņdārzu apmeklē 70  000 

– 100  000 apmeklētāju, no 
kuriem aptuveni 30% viesu ir 
bērni un jaunieši, rosinot un 
nostiprinot latviskās kopības 
un nacionālās piederības sa-
jūtu. 

Tikai vēl dažas dienas iespējams piedalīties konkursā par 
Likteņdārza sabiedriskās ēkas nosaukumu un iegūt vērtīgu balvu!

Vecās Rīgas–Maskavas šose-
jas malā ar skatu uz Kokneses 
evaņģēliski luterisko baznīcu 
top Likteņdārza daudzfun-
kcionālā Sabiedriskā ēka. Tās 
projekts izstrādāts uzņēmumā 
“Arhis arhitekti”.

Sabiedriskās ēkas arhitektūra 
ir unikāla. Tā veidota kā kalns 
jeb tilta sākums, simboliski at-
ainojot Likteņdārza ideju – tau-
tas ceļu no pagātnes uz nākotni. 
Ēkas jumts būs pastaigu vieta 
un skatu laukums, no tā pavēr-
sies skats uz dārzu un Dauga-
vu.  Topošajā Sabiedriskajā ēkā 
plānotas divas konferenču un 
pasākumu zāles, kafejnīca un 
restorāns, kas nodrošinās ie-
spēju rīkot koncertus un citus 
pasākumus visu gadu.

Būves inženiertehniskie risi-
nājumi paredz dabisko vēdinā-
šanu, zemes siltuma un saules 
enerģijas izmantošanu. Ēkas 
ziemeļu sienas apdarē izmantos 
vietējo materiālu – dolomītu, 
savukārt dienvidu fasāde būs 
stiklota.

Sabiedriskās ēkas būvniecība 
ar Latvijas Republikas Saeimas 
atbalstu uzsākta 2016. gadā.

1. VISPĀRĒJIE 
NOTEIKUMI

1.1. Konkursa rīkotājs: Nodi-
binājums “Kokneses fonds”.

1.2. Konkursa galveno balvu 
nodrošina – Eiropas Parlamen-
ta deputāte Sandra Kalniete.

1.3. Konkursa kontaktperso-
na: Jānis Karalis, mobilais tālru-
nis: 29 715 772, 

e-pasts: janis.karalis@kok-
nesesfonds.lv

1.4. Konkursa nolikums pie-

ejams elektroniski Nodibinā-
juma “Kokneses fonds” mājas 
lapā www.liktendarzs.lv sadaļā 
konkurss „Dod vārdu Likteņ-
dārza Sabiedriskajai ēkai”.

2. KONKURSA 
NORISES LAIKS 

2.1. No 2019. gada 28.janvā-
ra līdz 2019. gada 24.februārim.

3. KONKURSA 
MĒRĶIS

3.1. Konkursa mērķis ir no-
teikt interesantāko, labskanī-
gāko un atbilstošāko nosauku-
mu Likteņdārza Sabiedriskajai 
ēkai (vairāk informācijas par 
Likteņdārza Sabiedriskās ēkas 
arhitektūru, plānotajām funkci-
jām un celtniecības gaitu - No-
dibinājuma “Kokneses fonds” 
mājas lapā www.liktendarzs.lv).

4. KONKURSA 
DALĪBNIEKI

4.1. Konkursā var piedalīties 
ikviens cilvēks pasaulē (turp-
māk-autors).

4.2. Konkursā nedrīkst pie-
dalīties konkursa organizēšanā 
iesaistītās personas, žūrijas lo-
cekļi, kā arī viņu ģimenes lo-
cekļi.

5. PIETEIKŠANĀS 
UN PRIEKŠLIKUMU 
IESNIEGŠANAS 
KĀRTĪBA

1.1. Lai piedalītos konkursā, 
autoram jāsagatavo sekojoša 
informācija:

• Likteņdārza Sabiedriskās 
ēkas nosaukuma priekšlikums;

• Paskaidrojums, kāpēc tas 
būtu atbilstošākais Likteņdārza 

Sabiedriskās 
ēkas nosaukums;
• Autora vārds, uzvārds, mo-

bilā tālruņa numurs, dzīvesvie-
tas adrese.

1.2. Sagatavotā informācija 
jānosūta vienā no piedāvāta-
jiem variantiem Nodibināju-
mam “Kokneses fonds”:

elektroniski uz e-pastu: ja-
nis.karalis@koknesesfonds.lv 
līdz 2019.gada 24.februārim 
plkst.24:00. Vēlāk iesniegtie 
priekšlikumi konkursā nepie-
dalās.

sūtot pa pastu Nodibināju-
mam “Kokneses fonds”, Lāčplē-
ša iela 75B, Rīga, LV-1011 (pas-
ta zīmogs 24.02.2019.). Vēlāk 
iesniegtie priekšlikumi konkur-
sā nepiedalās.

1.3. Viens autors drīkst ie-
sniegt tikai vienu priekšlikumu.

6. KONKURSA ŽŪRIJA 
UN VĒRTĒŠANA

6.1. Konkursa darbus izvēr-
tēs Nodibinājuma “Kokneses 
fonds” Padomes locekļi:

• Sandra Kalniete
• Dains Vingris
• Guntis Belēvičs
• Māris Reinbergs
•  Jānis Stradiņš
• Marta Vītola
• Māra Zālīte
• Tomass Kotovičs
• Kristīne Klišāne
• Andris Jaunsleinis
• Vilis Vītols - Likteņdārza 

labās gribas vēstnieks

6.2. Žūrija iesniegtos priekš-
likumus izvērtē līdz 2018.gada 
3.martam. 

6.3. Iesniegtos priekšlikumus 

žūrija var vērtēt pēc sekojošiem 
kritērijiem: 

• nosaukuma atbilstība Lik-
teņdārza idejai;

• nosaukuma atbilstība Lik-
teņdārza Saieta nama funkci-
jām;

• nosaukuma labskanīgums;
• nosaukuma latviskais gars;
• nosaukuma atraktivitāte.

7. KONKURSA 
REZULTĀTI UN 
BALVAS

7.1. Konkursa uzvarētājs tiek 
noteikts, apkopojot visu kon-
kursa žūrijas pārstāvju vērtēju-
mu.

7.2. Konkursa uzvarētāja ie-
teiktais priekšlikums Nodibinā-
jumam “Kokneses fonds” neuz-
liek par pienākumu Likteņdār-
za Sabiedrisko ēku nosaukt tieši 
šajā vārdā.

7.3. Konkursa uzvarētājs ie-
gūst iespēju divām personām 
doties izziņas braucienā uz 
Briseli un Eiropas institūcijām 
2019.gada aprīlī.

7.4. Konkursa žūrija var lemt 
par papildus atzinību un/vai 
balvas piešķiršanu darbu auto-
riem.

7.5. Konkursa uzvarētājs 
tiks paziņots 2019.gada 4.mar-
tā Nodibinājuma “Kokneses 
fonds” mājas lapā www.likten-
darzs.lv.

7.6. Konkursa uzvarētājs tiks 
informēts arī personīgi.

8. PAPILDUS 
INFORMĀCIJA

Papildus informāciju var sa-
ņemt, rakstot uz e-pastu: janis.
karalis@koknesesfonds.lv.

Konkursa  “Dod vārdu Likteņdārza 
Sabiedriskajai ēkai” nolikums

2019. gada 22. un 24. 
janvārī Daugavpils 
reģiona mūzikas 
skolām notika 
Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas 
izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu 
spēle audzēkņu Valsts 
konkursa II kārta 
Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas 
vidusskolā.  

Iveta Bērziņa, 

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore 

Kokneses Mūzikas sko-
lu pārstāvēja 9 audzēkņi -   3 
flautas klases audzēkņi, 4 
saksofona klases audzēkņi un 

pa vienam eifonija un trom-
petes klases audzēkņi.

Visi startēja ar labiem re-
zultātiem, mūsu skolai trīs I 
vietas, divas – II vietas, trīs 
III vietas un viena Atzinī-
ba.   Prieks par mūsējiem   - 
Aleksu Leķi, Raivo Strazdiņu, 
Rūtu Mideri un Gundegu Be-
ķeri. Laura Lelde Kalviša, Una 
Gadzāne, Līva Liāna Liepiņa, 
Rodrigo Sproģis un Mārcis 
Briģis vēl muzicēs III kārtā, 
kura notiks no 11. – 15. feb-
ruārim  Rīgā. Turēsim īkšķus! 

Liels paldies skolotājiem 
Gundegai Ermičai un Zie-
donim Puķītim, un koncert-
meistariem Evijai Cepurei un 
Allai Puķītei. 

Lepojamies ar 
Kokneses Mūzikas 
skolas audzēkņiem!

Ceļojums mūzikā – 
dāvana vecļaudīm

Koncerta apmeklētāji atzina: 
''Tik garšīgs koncerts nav bijis mūsmājās!''

Kokneses Mūzikas sko-
las mācību orķestris kopā 
ar saviem pedagogiem Ivetu 
Bērziņu un Karolīni Vancāni 
25.janvārī devās uz Skrīve-

ru sociālās aprūpes centru 
''Ziedugravas, lai tā iemīt-
niekus iepriecinātu ar brīniš-
ķīgu koncertu un sarūpētu 
cienastu.
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Kopš pagājušā gada novembra 

mēneša Kokneses Ģimenes at-

balsta dienas centrā ir iesācies 

otrais nodarbību cikls perso-

nām ar invaliditāti. Grupas no-

darbības notiek vienu reizi ne-

dēļā, parasti ceturtdienās, rīta 

cēlienā no 10:00 – 12:30, nepie-

spiestā, neformālā gaisotnē. 

Pašreiz grupu apmeklē 6 perso-

nas ar garīgiem traucējumiem, 

vecumā no 22 – 60 gadiem.

Ieva Ūtēna,

Kokneses Ģimenes atbalsta 

dienas centra vadītāja

Novembra mēnesī kopā ar projekta 
"PROTI un DARI" jauniešiem, gata-
vojāmies Lāčplēša dienai un Latvijas 
simtgadei, lejot sveces dažādās tehni-
kās – mozaīkas, ledus un ar sausajiem 
ziediem. Dekorējām jau gatavas svecī-
tes salvešu tehnikā. Griezām lentas un 
šuvām LV 100 piespraudes un brošas 
tradicionālās Latvijas krāsās, vērām 
draudzības rokassprādzes un gatavo-
jām apsveikumus. 

Decembra mēnesī notika divas at-
balsta grupu nodarbības pie psiholo-
ģes Initas Zarkevičas, kura ir speciali-
zējusies atbalsta grupu un nodarbību 
personām ar invaliditāti vadīšanā. 
Pārtaisījām parastas stikla burciņas 
par skaistiem svečturiem un tapa eg-
līšu rotājumi. Gada nogalē bija vēlā 
brokastu tējas dzeršana ar groziņiem, 
kuru pavadīja spēle “Kas tu esi?”. Sa-
vus radītos darbiņus grupas dalībnieki 
izmantoja Ziemassvētkos, apdāvinot 
savus tuvos, mīļos ģimenes locekļus 
un draugus. 

Jaunais gads nāca ar Jaungada sim-
bola – zemes cūkas godāšanu,   un   
tapa rukšu mandalu krāsainie darbiņi. 

Turpinājām tējas dzeršanas tradīci-
ju arī janvārī un paši izcepām kūku. 
Šoreiz mūsu kompānija izspēlēja citu 
spēlētāju intuīcijas spēli “EGO”. Iepa-
zināmies arī ar stikla mozaīkas krā-
sām un ar dažādām to pielietojuma 
tehnikām. 

Februāra mēneša plāni ir gūt pir-
mos ieskatus dekupāžā, gatavot Va-
lentīna dienas apsveikumus un veidot 
bļodiņas no cietējošās masas. Martā 
atkal paredzētas divas atbalsta grupas 
nodarbības pie mūsu psiholoģītes Ini-
tas un sāksim gatavoties pavasara gai-

dīšanai un  Lieldienu svinēšanai. 
Radošās darbnīcas ir paredzētas 

pieaugušām personām ar jebkuras 
grupas invaliditāti un grupā vēl ir pā-
ris brīvas vietas interesentiem. Prog-
rammas mērķis ir resocializēt per-
sonas ar invaliditāti un sniegt viņām 
pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, attīstīt radošumu, pilnveidot 
esošās dzīves prasmes. Nodarbības 
notiks līdz aprīļa mēnesim, Kokneses 
Ģimenes atbalsta dienas centrā, 2.stā-
vā. Vairāk informācijas pie vadītājas 
Ievas Ūtēnas 26525901. 

Radoši un interesanti!

Koknesē norit otrais nodarbību 
cikls personām ar invaliditāti

Projekts "PROTI un DARI", nr. 

8.3.3.0/15/I/001, Koknesē no-

rit trešo gadu un kopumā tā 

iespējas ir izmantojuši jau 28 

jaunieši. Projekts paredzēts 

jauniešiem, kuri nestrādā, ne-

mācās, nav reģistrējušies kā 

bezdarbnieki un ir vecumā no 

15 līdz 29 gadiem, ieskaitot. 

Pašreiz aktīvu dalību ņem 8  

jaunas meitenes un 3 puiši, 

kuri apmeklē gan B kategorijas 

autovadītāja apliecības kursus, 

gan ugunsdrošības, gan lokme-

tināšanas un citus kursus. 

Ieva Ūtēna,

Kokneses Ģimenes atbalsta 

dienas centra vadītāja

Katram jaunietim tiek sastādīta 
tieši viņam pielāgota pasākumu prog-
ramma, kur bez kursu apmeklēšanas, 
paredzētas arī citas aktivitātes – spor-
ta un veselību veicinošās aktivitātes, 
brīvprātīgais darbs, nodarbinātību 
veicinoši pasākumi, vizītes uzņēmu-
mos, personības pilnveides nodarbī-
bas un radošās darbnīcas. Aktivitātes 
tiek izvēlētas atbilstoši jaunieša inte-
resēm un vajadzībām. 

Šoreiz vairāk par radošajām darb-
nīcām – fl oristikas nodarbībām, kuras 
pašreiz apmeklē 7 jaunietes. Nodar-
bības pasniedz Margita Krūze, kuras 
dienas darbs aizrit Kokneses komu-
nālā nodaļā, un viņas oriģinālās deko-
rācijas un krāšņās puķu dobes priecē 
mūs ikdienā. Kā minēju iepriekš, tad 
aktivitātes tiek piemērotas jauniešu 
interesēm un vajadzībām. Kad pro-
jektam pieteicās jauniete ar vēlmi iz-
zināt fl oristiku un iegūt jaunas pras-
mes ziedu kompozīciju veidošanā, 
tad vēl nebija ne mazākās nojausmas, 
ka fl oristikas nodarbības kļūs par 

aizraušanos arī pārējām meitenēm. 
Pirmajā nodarbībā gatavojām griezto 
ziedu kompozīcijas oāzēs, otrajā jau 
mācījāmies salikt pušķi pareizi kopā 
gan stilistiski, gan tehniski. Trešajā 
nodarbībā strādājām ar mākslīgajiem 
ziediem, gatavojot konfekšu pušķus 
Valentīna dienas noskaņās. Jaunietēm 
šīs nodarbības ir tā iepatikušās, ka 
esam nolēmušas tās turpināt, jo fl o-
ristikai ir plaša darbības sfēra un tās 
iespējas ir neizmērojamas. 

Radošās nodarbes ir ļoti svarīgas 
un atbalstāmas – tās atbrīvo radošo 
enerģiju, vairo kreativitāti, ļauj domāt 
ārpus robežām, veicina pašapziņas 
veidošanos.   Radoši cilvēki mazāk 
baidās kļūdīties, ir drosmīgāki un at-
vērtāki jaunām iespējām, ar attīstītu 
iztēli un domāšanu, spēj radīt jaunas 
idejas, ir inovatīvi un rod risinājumus 
nestandarta situācijās. Tas ir iemesls, 
kāpēc jauniešu programmas tiek pa-
pildinātas ar radošajām darbnīcām. 

Ja tevi ir ieinteresējis projekts 
"PROTI un DARI", vairāk informā-
cijas vari iegūt pie programmu vadī-
tājiem Ievas Ūtēnas (26525901) un 
Antras Vasiļevskas (26309980). 

“PROTI un DARI” jaunieši 
radošajās darbnīcās

Top Valentīna dienas pārsteigums.

Latvijas labākā slēpotāja Patrī-

cija Eiduka Somijas galvenajā 

slēpošanas centrā Lahti notie-

košajā pasaules junioru čem-

pionātā 5km distancē brīvajā 

stilā ar izcīnīto 11.vietu sasnie-

dza mūs valsts visu laiku otro 

labāko rezultātu šāda mēroga 

sacensībās. 

Ivars Bācis,

Latvijas slēpotāju pārstāvis

Labākais rezultāts – 10.vieta – pie-
der pašai 18 gadus vecajai Aizkraukles 
Sporta skolas pārstāvei no Kokneses 
novada Vecbebriem, kad pērn Šveicē 
Patrīcija bija desmitā ātrākā sprintā, 
informē Latvijas slēpotāju pārstāvis 
Ivars Bācis. Tikmēr madonietis Rai-
mo Vīgants bija labākai no mūsējiem 
trim un vairāk nekā simts dalībnieku 
konkurencē ieņēma 38.vietu 10km 
distancē. 

    Olimpiete Patrīcija Eiduka, kura 
87 dalībnieču vidū pēc FIS punktu 
reitinga nebija starp labākajām div-
desmit piecām, uzsāka gana strauji, 
pirmajos kontrolpunktos atrazda-
mies desmitniekā. Vēl pēc pēdējās 
kontrolatzīmes 4,1km Ingus Eiduka 
audzēkne bija 8.vietā, tomēr pēdējos 

pāris simts metros temps nedaudz 
mazinājās un mūsu vadošā slēpotāja 
beigās ieguva 11.vietu, tikai pusotrai 
sekundei pietrūkstot līdz 9.vietai. Ei-
duka no uzvarētājas atpalika 44 se-
kundes un nopelnīja 90 FIS punktus. 
Patrīcija apsteidza vairāku slēpošanas 
lielvalstu pārstāves – divas norvēģie-
tes, divas krievietes, divas zviedrietes, 
trīs somietes, visas četras vācietes un 
itālietes, kā arī pagājušā gada ceturto 
labāko junioru pasaulē no Čehijas. 

Slēpotāja Eiduka izceļas ar 
11.vietu pasaules junioru 
čempionātā

Ar eklēru meistarklasi Rīgā, 

Gastronomijas Institūtā, 25. 

janvārī noslēdzās erudīcijas 

spēles – kulinārijas konkursa 

"Literatūras garša" aktivitātes. 

Meistarklasē piedalījās 

uzvarētāju – Kokneses pagasta 

bibliotēkas – komanda 

(3 cilvēku skaitā) kopā ar 

konkursa eksperti, rakstnieci, 

"Rakstnieku pavārgrāmatas" 

autori Gundegu Repši. 

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Kādēļ tieši eklēri? Rakstniecei 
Gundegai Repšei piedāvājām izvē-
lēties, un viņa teica-eklēri (jo viņa 
nešaubījās, ka uzzinās visus to gata-
vošanas knifi ņus)! Meistarklase ilga 
vairāk kā 3 stundas, bet laiks paskrē-
ja nemanot. 

Konkursu bibliotēkām rīkoja Kul-
tūras informācijas sistēmu centrs 
un latvisko zinību resurss Letonika.
lv, un tajā bibliotekāri un bibliotēku 
lasītāji tika aicināti gatavot latviešu 
literatūrā minētus ēdienus. Mēs ga-
tavojām Kokneses jaunās pils baro-
na salātus pie cepeša! Veiksme bija 
mūsu pusē, mēs uzvarējām, balvā 

saņemot konkursa atbalstītāja Gas-
tronomijas Institūts meistarklasi. 
Gastronomijas institūta darbinieces 
mūs sagaidīja mājīgās telpās, cienāja 
ar kafi ju, saldumiem, visu rūpīgi iz-
skaidroja.

Paldies par saldo piektdienas pie-
dzīvojumu! Eklēri izdevās lieliski! 
Paldies sirsnīgajai Ilmai no Kultūras 
informācijas sistēmu centra, pal-
dies brīnišķīgajai Gundegai Repšei, 

paldies maniem lieliskajiem palī-
giem   Asnatei Višķerei un Domini-
kam Liopam, un arī meistarklases 
pasniedzējai no Gastronomijas In-
stitūta.

Mājās braucot, secinājām, ka 
smaržojam pēc pūdercukura, ka dzī-
ve nedaudz par saldu, bet bija vērts 
piedalīties, iegūt un izmantot balvu! 
Noteikti centīsimies visu atkārtot arī 
mājās!  

Salda balva konkursa "Literatūras 
garša" uzvarētājiem – Kokneses pagasta 
bibliotēkas komandai!

Asnate Višķere un Dominiks Liops saldajā piektdienas piedzīvojumā kopā ar 
rakstnieci Gundegu Repši.
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Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi 
guvis labus un teicamus vērtējumus 

mācību darbā, ja esi iesaistījies sa-
biedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan 
ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu 
fonda administrēto stipendiju saņē-
mēju!

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu 
skolēni un vidējo profesionālo izglī-
tības iestāžu beidzēji no 2019. gada 
15. janvārim līdz 1. martam ir aicināti 
pieteikties Vītolu fonda administrēta-
jām stipendijām 2019./2020. mācību 
gadam, kas paredzētas Latvijas augst-
skolās studējošiem jauniešiem. 

Lai pretendētu uz kādu no stipen-
dijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 
7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst 
vismaz vienam no kritērijiem: bāre-
nis, audzina viens no vecākiem, ir no 
daudzbērnu ģimenes, ir trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss, sa-
sniegti izcili panākumi mācību olim-
piādēs. 

Piesakoties stipendijām, kandi-
dātam jāaizpilda pieteikuma anketa 
Vītolu fonda mājaslapā http://www.
vitolufonds.lv/pieteiksanas-stipendi-
jai un jāiesniedz nepieciešamie doku-

menti personīgi vai pa pastu. 
Vītolu fonda administrēto stipen-

diju apmērs ir, sākot no 1500 eiro 
mācību gadā. Fonda ziedotājs nosaka, 
kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt 
un cik liela summa stipendijā tiks iz-
maksāta. 

2018./2019. mācību gadā ar sti-
pendiju atbalstu studē 712 jaunieši, 
stipendijās tiks izmaksāts vairāk nekā 
1 181 895 eiro. Vītolu fonds adminis-
trē vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, 
organizāciju, fondu, privātpersonu 
ziedojumus no Latvijas, Amerikas, 
Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, 
Venecuēlas, Horvātija, Vācijas un 
Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju 
ir saņēmuši vairāk nekā 3 500 jauniešu 
no visiem Latvijas novadiem. Daļa no 
viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedo-
tāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar iz-
glītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai 
varētu nākotnē palīdzēt citiem.” 

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 
15.01.2019. – 01.03.2019. (pasta zīmogs) 

Vītolu fonds 
www.vitolufonds.lv 

Aicinām pieteikties 
2019./2020. mācību gada Vītolu fonda 
administrētajām stipendijām

Visiem zināms, ka svētki 

paši nerodas - tos vajag ra-

dīt. Mūsu koris "Alaine" ir ceļā 

uz pastāvēšanas divdesmitās 

gadskārtas pasākumu. 12. 

janvārī ar savas 10 gadu jubi-

lejas svētkiem mūs pārsteidza 

Vecumnieku senioru koris 

"Atbalss". Korim "Alaine", kā 

kolektīva draugiem, bija gods 

pārstāvēt Kokneses novadu.

Valda Kalniņa, 

kora dziedātāja 

Skaisti sapostajā Vecumnieku 
tautas nama zāle, draudzīgā gaisot-
nē izskanēja pašu gaviļnieku, kā arī 
Bauskas senioru kora, Baldones sie-
viešu vokālā ansambļa un mūsu no 
sirds dziedātās dziesmas.  Ar intere-
si klausījāmies stāstījumu par kora 
"Atbalss" vēsturi, uz ekrāna skatījām 
fotogrāfi jas.  Lielais sveicēju pulks 
bija apliecinājums tam, ka kolektīvs 
ir nozīmīgs novada iedzīvotājiem.

 Kā ciemakukuli līdzi vedām Ma-
zās Takas dzeju krājumu un Kokne-
ses Miesnieka gardo kliņģeri.  Trīs 
stundas paskrēja nemanot. Līdzi pa-
ņēmām daudz jauku iespaidu, var-
būt, pat ierosmi savai jubilejai.

 Paldies mūsu Vecumnieku drau-
giem! Noteikti aicināsim viņus cie-
moties pie mums.

Otrs mums nozīmīgs notika 
Madonā, kad, neskatoties uz dziļo 
sniegu un vīrusu draudiem, atsau-
cāmies Madonas kultūras nama 

senioru jauktā kora "Mantojums" 
ielūgumam un 26.janvārī piedalījā-
mies pasākumā "Lai sasaucamies, lai 
dziedam!" Madonas pilsētas kultū-
ras namā.

  "Sasaukšanās" bija patiesi jauka. 
Izrādījāmies ģeogrāfi ski, gandrīz, 
tuvākais kolektīvs. Mūs iepriecināja 
gan mājinieku jauktais koris "Man-
tojums", gan senioru koris "Mežā-
bele" no Smiltenes, Rīgas Latviešu 
biedrības koris "Erelbe" un tā sastāvā 
esošais sieviešu vokālais ansamblis, 
kā arī Valmieras kultūras centra divi 
kolektīvi: jauktais koris "Sudrablāse" 
un vīru koris "Baltie bērzi". 

Lielu prieku sagādāja tas, ka koru 

izvēlētais repertuārs bija ļoti daudz-
veidīgs. Arī paši dziedājām savas 
iemīļotākās dziesmas. Samērā plašo 
koncertu vēl interesantāku darīja at-
jautīgās Cūciņas (sagaidām taču Cū-
kas gadu), kā pasākuma vadītājas, 
šarms un Madonas senioru deju ko-
pas "Atvasara" dejotāju raitais solis.

Noslēgumā sekoja kolektīvu sa-
viesīgs pasākums ar iespēju pašiem 
padejot, patīkami atpūsties. Mēs al-
laž priecājamies par dalību dažādās 
norisēs. Tas rosina darboties, apgūt 
jaunas dziesmas.

  Liels paldies Kokneses nova-
da pašvaldībai par sniegto atbalstu 
transporta sarūpēšanā.

Salds sveiciens jubilāriem.

Koris "Alaine" ciemos pie draugiem 
Vecumniekos un Madonā

Klāt februāris, ko dēvējam par 

Sveču mēnesi. 1. februārī Bebru 

pagasta bibliotēkā tika atklā-

ta sveču un svečturu izstāde, 

kas tapusi sadarbībā ar Bebru 

pagasta pensionāru padomes 

"Mārtiņroze" atsaucīgajām 

kundzēm.

Jolanta Pīķe, 

kultūras darba organizatore

Atklāšanas dienā izstādes apmek-
lētāji atzina: "Tik daudz dažādības!" 
Sākot no svečturu veidotā materiāla 
un, beidzot ar svecēm, kas dižojas 
savā starpā cita par citu interesan-
tākas. Sirsnīgs paldies izstādes vei-
dotājām Guntai Krievārei, Maijai 

Pumpucei, Annai Pilienai, Lībai Zu-
kulei, kā arī  Antoņinai Midegai par 
lielo un daudzveidīgo kolekciju. Savu 
artavu šajā izstādē deva arī Bebru pa-
gasta bibliotēka, kā arī Kokneses in-
ternātpamatskolas   -   attīstības cen-
tra audzēkņi un Bebru pamatskolas 
skolēni. 

2.februāris ir Sveču diena. Ticēju-
mi rāda, ka šī diena svinama uz pilnu 
klapi – jādodas viesos, jādzied un jā-
danco – jo līksmāk, jo labāk, tādējādi 
ieliekot pamatus nākamā gada ražai. 
Savukārt, ja Sveču dienā snieg vai pu-
tina – gaidāma silta un lietaina vasa-
ra,  ja skaidrs laiks – sausa. 

Izstāde būs apskatāma līdz 28.feb-
ruārim. Nāciet, gaidīsim! 

Katrai svecei savs skaistums.

Sveču mēnesī 
greznojas sveces

Kokneses tūrisma informācijas 
centrā apskatāma fotogrāfi ju izstāde 
"Svalbāra", kas tapusi   sadarbībā ar 
Kokneses bibliotēku. 2018.gada aprīlī 
izstāde bija aplūkojama Ziemeļvalstu 
Ministru padomes birojā.

TV raidījuma “Izziņas Impulss” 

komanda – žurnāliste Sandru Kropu 
un operators Māri Maskalānu pagā-
juša gada februārī devās ekspedīcijā 
uz šo tālo ziemeļu teritoriju, kur rada 
iedvesmu foto stāsta veidošanai.

Svalbāra ir vieta Arktikā, kuru mēdz 
saukt arī par pusceļu uz Ziemeļpo-
lu. Tur līdz planētas galējam ziemeļu 
punktam ir tikai nedaudz vairāk par 
1000 kilometriem – tieši tikpat cik līdz 
Norvēģijas piekrastei dienvidu virzie-
nā. Svalbāras arhipelāga lielākajā un 
slavenākajā salā Špicbergenā  17. gad-
simtā ieradās vaļu mednieki un po-
lārlāču tīkotāji, kam sekoja ogļrači un 
visbeidzot tur nonāca arī zinātnieki.   
Savulaik Svalbāra bija polārpētnieku 
paradīze - ne velti tieši tur savus pir-
mos soļus ceļā uz Ziemeļpolu spēra 
leģendārais Roalds Amundsens. Taču 
pēdējā desmitgadē Svalbāras mūžīgais 
sasalums ir ideāla vieta kur pētīt arī 
ģeoloģiju, klimatu un pat ģenētiku.

Ekspedīcija un izstāde tapusi sa-
darbībā ar Ziemeļvalstu Ministru pa-
domes biroju Latvijā.

Fotogrāfi ju izstādē Svalbāras 
mūžīgais sasalums 

Svalbāra – polārpētnieku paradīze.

Ziemas prieku baudītājiem 
slēpošanas pārgājiens

Aktīvās atpūtas piekritēji 2. martā pulksten 11 
tiek aicināti piedalīties sērsnu slēpošanas pārgājienā: 

"Skola – "Riekstiņi" – Skola" 
ar tējas vai pankūku pauzi "Riekstiņos". 

Maršruta garums 3  – 7 km.
10 slēpju pārus nodrošina organizators.

Nepietiekoša sniega apstākļos pasākums var tikt atcelts vai var 
tikt mainīta pasākuma programma.

Pasākums piemērots iesācējiem un nesteidzīgiem slēpotājiem!

Kokneses novada mednieku kluba 
„Ķepainis” dalībniekiem medību se-
zona tradicionāli noslēdzas ar svētku 
pasākumu, kurā viņi pulcējas kopā ar 
ģimenēm un draugiem. Šoreiz medību 
sezonas noslēguma svinības notiks 23. 
februārī pulksten 18 Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolā. Mednieku kluba „Ķe-

painis” prezidents Jānis Bērziņš teic, ka 
pasākumā aicināti piedalīties visi med-
nieku kolektīvi Kokneses novadā, lai 
draudzīgā noskaņā atcerētos aizvadītās 
sezonas notikumus un baudītu vakaru 
balles mūzikas pavadījumā. Kokneses 
novada medniekiem lūgums līdz 20. 
februārim pieteikt savu dalību pasāku-

mā, zvanot pa tālruni: 29253546.
„Aizvadītā sezona ir aizritējusi veik-

smīgi. Svētku pasākumā sumināsim 
labākos medniekus dažādās nomināci-
jās, kā arī gaidāmi vēl citi pārsteigumi. 
Uz tikšanos 23. februārī! - mednieku 
kluba „Ķepainis” vārdā aicina Jānis 
Bērziņš.

Mednieki svinēs sezonas noslēgumu
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Tā tiešām var nosaukt janvāri, 

kad dzimšanas un vārdadienas 

atzīmēja septiņas seniores.

Ilga Sīle, bijusī klubiņa 

vadītāja un Ainas Siliņas 

kaimiņiene

Ar lielu prieku sagaidījām Ainu Si-
liņu, kura savu 85 gadu jubileju vēlē-
jās pavadīt tieši klubiņa dalībnieku un 
savas draudzes pārstāvju vidū. Aina 
saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu, 
puķu pušķus un mīļas, noderīgas dā-
vaniņas. Paldies sociālajam dienes-
tam, kas mūsu pagastā deklarētajai 
kundzei pasniedza naudas balvu uz 
rokas kopā ar veselības un dzīvesprie-
ka vēlējumiem. Viss tas bija pelnīts, jo 
Aina Siliņa savu darba mūžu kā bu-
džeta ekonomiste nostrādājusi tikai 
Kokneses pagastā.

Viņas čaklās un prasmīgās rokas 
arī sarīkojušas daudzu koknesiešu 
un viņu bērnu kāzu mielastus. Ainas 
ceptie gardie pīrāgi iepriecinājuši 

daudzus. Ainas labā sirds likusi viņai 
ar kādu cienastu vai apģērba gabalu 
apmeklēt savas draudzenes un pazi-
ņas, kuru dzīvē ienākušas slimības un 
grūti laiki.

Manas rokas nekad nav brīvas,
Tajās es turu darbu.
Manas rokas nekad nav brīvas,
Tajās es turu prieku.
Manas rokas nekad nav brīvas,
Tajās es turu bēdas.
Manas rokas nekad nav brīvas,
Tajās es turu mīlestību.
(Elza Sudmale)

Ainas dārzs vienmēr bijis sakopts 
un bagāts. Un krāšņas puķes no 
mājas durvīm līdz dārza vārtiņiem 
ziedējušas no agra pavasara līdz vē-
lam rudenim. Ziemas laikā jubilāre 
noadījusi simtiem cimdu un zeķu 
pāru, ar kuriem apgādājusi gan savus 
radiniekus, gan draugus un paziņas. 
Liela aizraušanās bijusi sēņošana ti-

kai pašai vien zināmās 
baraviku vietās.

Kā ticīgs, luterāņu 
draudzei piederīgs cilvēks 

Aina arī likteņa triecienus pratusi 
pieņemt ar pazemību un pacietību. 
Pa dzīvi viņa vienmēr gājusi ar gaišu 
skatu un labestību.

Savās vecumdienās Aina Siliņa 
bauda meitas Melitas un znota Jāņa 
ģimenes rūpes un gādību, sirsnību 
un mīlestību. Šī ģimene izaudzinā-
jusi 3 krietnus dēlus un meitu, kas 
dāvājusi Ainai mazmazdēliņu un 
mazmazmeitiņu Ditu, kuras spilg-
tais mākslinieces talants izpaužas jau 
agrā bērnībā. Aina pati vēl ir enerģi-
jas, asprātības un možuma pilna, ko 
viņai dod gan jaunībā dejotās tautas-
dejas, gan nerimtīgais fi ziskais darbs 
dārzā visu mūžu, kā arī ikdienas 
noberzēšanās ar dvieli un ilgās pa-
staigas pa mežu. Vēlam veselību un 
dzīvesprieku arī turpmāk!

Patīkamu pārsteigumu visiem se-
nioru klubiņa „Pīlādzītis” dalībnie-
kiem sagādāja Sarkanā Krusta darbi-
nieces Līva Skābarniece un Lība Zu-
kule. Par to viņām sirsnīgs paldies!

Svinību mēnesis klubiņā „Pīlādzītis”

Aina Siliņa savu 85 gadu jubileju vēlējās pavadīt tieši klubiņa dalībnieku un savas draudzes 
pārstāvju vidū.

Jubilāre pa dzīvi viņa 
vienmēr gājusi ar gaišu 

skatu un labestību.

Februāris ir viennozīmīgi viskar-

stākais ziemas mēnesis vieglat-

lētikas sacensību ziņā Latvijā, jo 

šajā mēnesī notiek gandrīz visi 

valsts čempionāti telpās. Kā pir-

mais pasākums šajā mēnesī tika 

aizvadīts Latvijas čempionāts 

daudzcīņās un soļošanā, kur kok-

nesiete Gundega Beķere izcīnīja 

zeltu 2000 metru soļojumā U16 

grupā.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Februāra sākumā Rīgas sporta ma-
nēžā norisinājās Rīgas čempionāts, 
kurā uz starta devās labākie U14 vecu-
ma grupas vieglatlēti. Rīgas čempionātā 
startēja trīs Kokneses vieglatlēti. Pir-
majā sacensību dienā 60 metru sprintā 
11.vietu izcīnīja Ilmārs Kalniņš, uzrādot 
rezultātu 7.25 sekundes. Otrajā dienā Il-
mārs startēja trīssoļlēkšanā un uzrādīja 
rezultātu 14.17 metri, ar ko bija pie-
tiekami 3.vietai. Mārtiņš Broks ieguva 
3.vietu lodes grūšanā, rīku raidot 14.72 
metru tālumā, bet U18 grupas sportis-
te Una Gadzāne piedalījās 800 metru 
skrējienā un ar rezultātu 2:44.09 ierin-
dojās 12.vietā.

3. februārī trīs jaunie Kokneses 
sportisti – Elza Lazdiņa, Estere Zave-

le un Henrijs Kalniņš, devās uz valsts 
meistarsacīkstēm, lai cīnītos par savām 
medaļām. Šajās sacensībās varēja startēt 
tikai tie sportisti, kas bija izgājuši kva-
lifi kācijas sacensību pārbaudījumus un 
bija nopelnījuši savu ceļazīmi uz fi nālu. 
Katrā disciplīnā startēja aptuveni 25 
valsts labākie jaunie sportisti un kon-
kurence bija ļoti liela. Henrijs Kalniņš, 
kurš ir viens no vadošajiem vieglatlē-
tiem savā vecuma grupā, apliecināja 
savu piederību šim sportistu lokam, iz-
cīnot divas sestās vietas. Vispirms Hen-
rijs startēja 60 metru barjerotajā skrējie-
nā, priekšskrējienā uzrādot laiku 10.04 
sekundes, kas deva vietu B fi nālā – tātad 
cīņā turpinājās par 5. – 8.vietu. B fi nāls 
bija ļoti līdzvērtīgs un visi 4 sportisti 
ieskrēja 9 sekundes simtdaļu robežās. 
5.vieta šoreiz sīvam Henrija konkuren-
tam Bruno Lielbārdim no Madonas ar 
9.90 sekundēm, bet Henrijs ierindojās 
6.vietā ar 9.91 sekundi ātru skrējienu. 
Uzvaru sacensībās guva Talsu sportists 
Kārlis Lūkass Koloda, uzrādot rezultātu 
9.50 sekundes.

Henrijs startēja arī augstlēkšanā, kur 
decembrī bija uzstādījis jaunu personī-
go rekordu – 1.54 metri. Šajās sacen-
sībās personīgo rekordu neizdevās at-
kārtot, bet tika pievarēts augstums 1.45 
metri, kas deva 6.vietu. 

Vieglatlēti startē Latvijas 
jaunatnes čempionātā un 
Rīgas čempionātā

1.februārī Pērses sākum-

skolā norisinājās ritmikas 

pulciņa dalībnieku rīkotais 

šovs "Prieks kopā būt". Šajā 

pasākumā  skolēni skatītājus 

priecēja ar priekšnesumiem, 

kuri tika sagatavoti ritmikas 

nodarbībās.  

Madara Jankalāne,

Pērses sākumskolas 

interešu izglītības 

programmas “Ritmika” 

vadītāja 

Kā jau kārtīgā šovā tika dejots, 
dziedāts, skolēni iejutās citos tēlos, 
kā arī, starp priekšnesumiem tika 
izspēlēti konkursi, kuros piedalīties 
aicinājām skatītājus. Mēģinājumu 
laikā skolēni izpaudās ļoti radoši. 
Aktīvi tika domāts par tēliem, kurus 
atveidos uz skatuves, tika meklēti 
jauni deju soļi un tiem piemērota 
mūzika, tika pētīti šovi Latvijā un 
pasaulē.

Pasākuma vadītāju lomās ieju-

tās 4.klases skolēni Džeina un To-
mass, kā arī 5.klases skolniece Beā-
te un   Adrians no 6.klases. Pērses 
sākumskolas šovs sākās ar Zaķēnu 
priekšnesumu, kurā tika atveidota 
Zaķīšu pirtiņa, kas neatstāja vien-
aldzīgu nevienu skatītāju. Šova tur-
pinājumā skolēni rādīja individuāli 
vai   grupās sagatavotos priekšnesu-
mus, priecējot gan ar pašmāju, gan 
ārzemju hitiem. Skatītājiem tika 
atrādītas arī ritmikas nodarbībās 
sagatavotās kopīgās dejas   - Anni-
ņa vanniņā un Jailhouse rock.  Šova 
noslēgumā skatītāji varēja dziedāt 
līdzi trio "KAM?", kuras izpildīja 
R.Paula dziesmu popūriju. 

Paldies dalībniekiem par atsaucī-
bu priekšnesumu veidošanā! 

Paldies čaklajiem rūķīšiem Re-
nātei, Ričardam, Adrianam un teh-
niskajam darbiniekam Gundaram 
par palīdzību pie pasākuma vizuālā 
noformējuma! 

Uz tikšanos nākošajā šovā Pērses 
sākumskolā! 

Prieks būt kopā!

Prieks uzstāties kopā!

Kokneses Ģimenes atbalsta die-

nas centrs ir 2006.gada 10.febru-

ārī novada domes izveidota un 

no 2011.gada Sociālā dienesta 

paspārnē esoša iestāde, kas die-

nas laikā nodrošina brīvā laika 

pavadīšanas iespējas bērniem, 

jauniešiem, pensionāriem un 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

sniedz klientiem atbalstu, vei-

cina viņu izglītošanu un sociālo 

prasmju attīstību. 

Ieva Ūtēna,

Kokneses Ģimenes atbalsta 

dienas centra vadītāja

Šogad dienas centra dzimšanas die-
na tika svinēta pirmdienā, 11.februārī, 
to kuplā skaitā apmeklēja gan tās pastā-
vīgie apmeklētāji – bērni, gan projekta 
“PROTI un DARI” jaunieši un mentori, 
gan mūsu tuvākie un tālākie kaimiņi 
Sociālā dienesta kolēģītes, biedrības 
“Latvijas Sarkanais krusts” pārstāves, 
Pensionāru klubiņš “Pīlādzītis” un Kok-
neses novada bibliotēkas kolektīvs, gan 
sadarbības partneri Ģimenes atbalsta 
centrs “Dzeguzīte”. 

Svinīgi ballīti sākām ar ofi ciālajiem 
apsveikumiem un laba vēlējumiem. 
Šogad, lai tiktu ballītē, kā ieeja bija jā-
uzrāda dzimšanas dienas apsveikumu 
kartiņa ar novēlējumu, lai mūsu “Labo 
domu” gaisa balons varētu pacelties 
debesīs. Apsveikumiem pievienojās sal-

dumi, ziedi, baloni un galda spēles, kas 
turpinās priecēt mūsu apmeklētājus ik 
dienas. Par to paldies “Dzeguzītes” cie-
miņiem!

Pēc ofi ciālajām runām un apsveiku-
miem, lai satuvinātu svētku viesus un 
atraisītu atmosfēru, tika spēlēta spēle 
“Kaķis maisā”, kas uzjautrināja visus 
lielos un mazos spēlētājus. Tāpat ne-
viena dienas centra ballīte neiztiek bez 
sejiņu apgleznošanas darbnīcas, kuru 
izmantoja pat mūsu gados vecākās 
kundzes! 

Kamēr vieni gaidīja savu kārtu pēc 
vaigu rotas, tikmēr citi izmantoja foto-
grāfa pakalpojumus foto stendā. Īpašs 
paldies manām brīvprātīgajām meite-

nēm – Janai par burvīgo fotorāmi un 
Sigitai par kadru ķeršanu! Paldies mei-
tenes!

Atlikusī vakara daļa aizritēja spēlē-
jot “Muzikālās statujas”, “Ādamam bij’ 
septiņ’ dēli” un improvizēto “Alias”, kur 
dalībnieku komandām bija jāuzmin 
fi lmas, pasakas vai reālās dzīves perso-
nāžs. Viesi mielojās ar svētku kliņģeri 
un neizpalika arī disenīte!

Jautrā noskaņojumā tika sagaidīts 
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas cen-
tra 14. gadiņš! Lai tas ir tikpat skaļš, 
jautrs un dzīvespriecīgs kā mūsu dzim-
šanas dienas ballīte! Paldies par laba vē-
lējumiem, kas cels mūsu “Labo domu” 
gaisa balonu arvien augstāk un augstāk!

Kokneses dienas centram jau 13 gadiņi!

13. dzimšanas dienas dalībnieki.
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Dižā novadnieka, tēlnieka, 

sportista un skolotāja 

Voldemāra Jākobsona 120. 

dzimšanas dienā, 27. janvārī,  

daba mums dāvāja skaistu 

ziemas dienu, lai Vecbebru 

Mežaparka estrādes laukumā 

varētu satikties smaidoši un 

ieinteresēti ziemas prieku 

cienītāji. 

Artis Zvejnieks,

Bebru pagasta sporta 

pasākumu organizators

Silti kurējās ugunskurs, lai pasā-
kuma norises laikā būtu iespējams 
pagatavot gardu zupu.

 Pasākuma dalībniekiem bija 
brīvi pieejami 15 pāri slēpju. Pļavā 
un mežā aicināja kājām iebraukta 
slēpju sliede.

Uz kopīgu pasākuma atklāšanas 
brīdi bija pulcējušies 27 dalībnieki, 
sveicienu un priecīgas dienas novē-
lējumus teica sporta organizators 
un šī pasākuma vadītājs Artis Zvej-
nieks, kultūras pasākumu organi-
zatore Jolanta Pīķe, Voldemāra Jā-

kobsona skolnieks Andrejs Muraš-
ko, sabiedriskās dzīves entuziaste 
Lība Zukule. Ziemas priekus baudīt 
bija ieradies rosīgs bērnu un skolē-
nu pulks, visjaunākais dalībnieks 
juta līdzi vecāku stumtajos ratiņos. 

Aktivitātes sākās ar kopīgu slē-
pojumu pa Mežaparka pļavu līdz 
pat Pilsleju dīķim un tad gar Viršu 
degvielas uzpildes staciju atpakaļ 
uz estrādi, kopā ap 1.5 km. Slēpo-
šana bija bez laika kontroles, pare-
dzēta iemaņu un slēpošanas prieka 
gūšanai. Sagaidot jaunākos, cits 

devās nākamā aplī, cits nodeva slē-
pes nākamajam, kas gaidīja rindā 
uz savu slēpošanas iespēju, vēl kāds 
cits aizdevās nākamā slēpošanas 
sliedē caur Mežaparka koku stum-
briem un taciņām. Tieši Mežapar-
ka taciņu sliede daudziem sagādāja 
vislielāko prieku, jo tur ik uz soļa 
bija sniega kupenām noliekti egļu 
zari, kā arī nelieli kalniņi lejup slī-
dēšanai (ar nelielu baiļu piedevu).

Dalībniekiem, kas pulcējās pie 
ugunskura, bija divi ļoti neparasti 
uzdevumi: zupas vārīšana (sastāv-
daļas: žāvēta gaļa, pupiņas, burkā-
ni, kartupeļi, laurlapas, pipari, sāls, 
drosme un prieks) un sniega ēdam-
galda izgatavošana no 3-4 metrus 
garas sniega kaudzes. Abi uzdevu-
mi tika veiksmīgi izpildīti, un visi 
baudīja padarītā augļus.

Jaunu prieku sagādāja virves 

vilkšanās atrakcija. Visi 
sadalījās 2 komandās un 
divās izcīņās  noskaid-
rojās stiprākā komanda, 
kas saņēma aplausus.

Pasākuma dalībnie-
ki saņēma medaļas kā 
piemiņas zīmes par šo 
slēpošanas notikumu. 
Visus vilināja pasākuma 
loterija, kur vērtīgākās 
balvas bija krūzes ar no-

vada un pagasta attēliem, kā arī bija 
vēl citi jauki  pārsteigumi.

Pasākums noslēdzās ap pulksten 
15, bet slēpju atdošana notika lēni 
un pakāpeniski, jo daudzi labprāt 
vēl palika pie ugunskura vai uz slē-
pēm.

Par pasākuma izdošanos liels 
paldies visiem atbalstītājiem!

Paldies par slēpju komplektiem 
Bebru pamatskolai un Kokneses 
sporta centram, par zupas gatavo-
šanu un saldumu galdu Andrejam 
Muraško, Anitai un Jolantai. Patei-
cība Aldim Pilienam par izveidoto 
slidsoļa slēpju treniņapli stāvlau-
kumā pretī Dīķmalām, kā arī Beb-
ru pagasta Komunālajai nodaļai 
par malkas sarūpēšanu ugunsku-
ram un taciņu sagatavošanu estrā-
des teritorijā. Paldies Jolantai Pīķei 
par palīdzību pasākuma vadīšanā.

Voldemāra  Jākobsona 120. dzimšanas dienā  
pasākums „Visi uz slēpēm!”

Dzimšanas dienas svinības uz slēpēm.

Pusdienas svaigā gaisā.

Pasaules sniega dienas 

ietvaros arī Koknesē lieliskos 

laika apstākļos norisinājās 

jau ceturtā sniega diena, kurā 

dalībniekiem bija iespēja 

piedalīties stafešu skrējienos, 

distanču slēpošanā, biatlonā 

un citās aktivitātēs. Lai 

gan šogad šo pasākumu 

vairs neatbalsta Latvijas 

Slēpošanas Federācija, 

koknesiešu atsaucības dēļ 

2015. gadā aizsāktā tradīcija 

tika turpināta. 

Didzis Bērziņš, 

Kokneses sporta centrs

Atšķirībā no pagājušā gada, kad 
laika apstākļu dēļ sniega dienu Kok-
nesē noorganizēt nebija iespējams, 
šogad sanākušos sportotgribētājus 
un aktīvos atpūtniekus lutināja lie-
liski laika apstākļi – nelieli mīnusi, 
daudz sniega un saulains laiks.

Pasākumu ievadīja aktīva iesil-
dīšanās ilggadējās Kokneses sporta 
skolotājas Broņislavas Kalniņas va-
dībā, kam sekoja azartiskas stafe-
tes, kurās galvenais tiesnesis Dāvis 

Kalniņš acīm neredzamā hrono-
metrā un protokolā visām četrām 
komandām fiksēja pilnīgi vienā-
du iegūto punktu summu. Kamēr 
jaunākie pasākuma viesi turpināja 
dažādas izklaides, starp kurām po-
pulārākā bija šļūkšana no tribīņu 
uzkalniņa, visiem interesentiem 
pēc iesildīšanās daļas bija iespēja 
izmēģināt savus spēkus slēpošanā 
un biatlonā. Jāuzsver, ka salīdzi-
nājumā ar iepriekšējiem gadiem 
šogad pasākumā piedalījās daudz 
dalībnieku, kas šādas aktivitātes 
izmēģināja pirmoreiz un laba laika 
pavadīšana noteikti bija nozīmīgā-
ka par augstvērtīgiem sportiska-
jiem rezultātiem.

Slēpošanā uz starta stājās 13 da-
lībnieki. Vīriem bija jāveic 2 apļi jeb 
800 metru distance, bet dāmām, 
jauniešiem un senioriem 1 aplis jeb 
400 metri. Labākos rezultātus vīru 
konkurencē sasniedza Dāvis Kal-
niņš (2:46), Kalvis Vaivads (3:29), 
Juris Vēmanis (3:41), Normunds 
Romanovskis (4:06), Krišjānis Da-
dzītis (4:45) un Dmitrijs Krupen-
kins (5:29). Jauniešu konkurencē 

ātrākie bija Edgars Butāns (2:09), 
Kristers Bite (2:59) un Kristers 
Gražulis (3:26). Dāmām augstvēr-
tīgākos rezultātus sasniedza Elīna 
Māliņa (2:17), Alla Svečikova (2:22) 
un Ieva Minde (4:07), savukārt se-
nioru ieskaitē dominēja Broņislava 
Kalniņa (3:21).

Pēc nelielas atpūtas, siltas tējas 
un našķu baudīšanas sniega diena 
turpinājās ar biatlona sacensībām. 
Dalībniekiem bija jāveic divi 400 
metru gari apļi, pēc katra no tiem 
iegriežoties šautuvē, kur ar 8 patro-
nām vajadzēja aizvērt pēc iespējas 
vairāk no pieciem mērķiem. Katrs 
neaizvērtais mērķis bija viena aptu-
veni 40 metru gara soda apļa vēr-
tē. Uzreiz jānorāda, ka ar šaušanu 
šoreiz klājās diezgan grūti un 4,5 
cm diametra mērķi, kas bija izvie-
toti apmēram 8 metru attālumā no 
šaušanas vietas, ciet vērās negribī-
gi. Rezultātā vairāki biatloniski pēc 
šaušanas skaļi atvainojās Andrejam 
Rastorgujevam par iepriekš izteik-
to nesaudzīgo kritiku pie televizora 
ekrāniem. Galu galā tikai diviem 
sportistiem (Kristeram Gražulim 

un Sigitai) kādā no šaušanām ar 
astoņām patronām izdevās aizvērt 
visus piecus mērķus.

Apkopojot rezultātus, vīru kon-
kurencē labākos laikus uzrādīja 
Dāvis Kalniņš (8:38; 1+5 soda apļi), 
Dmitrijs Krupenkins (10:37; 2+3), 
Normunds Romanovskis (11:15; 
5+4), Krišjānis Dadzītis (11:18; 4+4), 
Juris Vēmanis (11:27; 5+4) un Kalvis 
Vaivads (12:23; 4+5). Dāmu konku-
rencē labākās bija Alla Svečikova 
(14:34; 4+3), Elīna Māliņa (14:43; 
4+4), Sigita (17:03; 5+0) un Ilze 

Vaivare (19:25; 5+4). Savukārt jau-
niešiem uzvarēja Kristers Gražulis 
(13:50; 2+0), Edgars Butāns 17:04; 
4+5) un Kristers Bite (19:30; 5+5).

Pateicamies visiem sportotgri-
bētājiem par aktīvu līdzdalību un 
labu atmosfēru. Paldies arī brīv-
prātīgajiem palīgiem, kas piedalī-
jās trases gatavošanā un pasākuma 
nodrošināšanā un atgādinām, ka 
šobrīd Kokneses stadionā ir sagata-
vota slēpošanas trase, bet Kokneses 
sporta centrā iespējams iznomāt 
inventāru. 

Koknesē lieliskā gaisotnē aizvadīta Sniega diena

Sniega dienas dalībnieki uzgavilē ziemai!

Kokneses novada dome 2019.
gada 30.janvārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.8.1 (protokols Nr.3) 
”Par Kokneses novada attīstības 
programmas 2020.- 2026. gadam 
izstrādes uzsākšanu”.   Ar lēmumu 
apstiprināts attīstības program-
mas izstrādes darba uzdevums un 
izstrādes Vadības grupas sastāvs. 
Darba uzdevumā ietverta infor-
mācija par Attīstības programmas 

izstrādes procesu un paredzama-
jiem termiņiem. Ar lēmumu un 
darba uzdevumu iespējams iepazī-
ties Kokneses novada domes mājas 
lapā sadaļā: Pašvaldība /Attīstības 
plānošanas dokumenti (http://
www.koknese.lv/attistibas_plano-
sanas_dokumenti), kur turpmāk 
tiks publicētas aktualitātes saistībā 
ar Attīstības programmas izstrādi 
un sagatavotie dokumenti. Infor-

mācija tiek publicēta arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas at-
tīstības plānošana (https://geolat-
vija.lv/geo/tapis3).

Attīstības programmas izstrādes 
mērķis ir veikt Kokneses novada 
attīstības programmas 2013.-2019. 
gadam izvērtēšanu un izstrādāt 
Kokneses novada attīstības prog-
rammu 2020.- 2026. gadam, kurā 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes 
un pasākumu kopums novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijā izvirzī-
to ilgtermiņa stratēģisko uzstādīju-
mu īstenošanai.

Uzsākot programmas izstrādi, 
tiks sagatavots precizēts sabiedrī-
bas iesaistes un līdzdalības plāns 
un tas tiks publicēts gan pašvaldī-
bas mājas lapā, gan informatīvajā 
izdevumā "Kokneses Novada Vēs-

tis".   Aicinām sekot līdzi informā-
cijai par Attīstības programmas 
izstrādes procesu un iespējām pie-
dalīties novada attīstības program-
mas izstrādes darba grupās un pub-
liskās apspriešanas pasākumos.

Informāciju sagatavoja:
Anda Mikāla

Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja  

e-pasts: anda.mikala@koknese.lv

PAZIŅOJUMS PAR KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.2026. GADAM 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
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Nu jau pagājis mēnesis, kad laikā, 

kad Koknesē valdīja ziema, mūsu 

skolas delegācija posās ceļā uz  kriet-

ni pavasarīgāko Itāliju, kur viesmīlī-

gajā un senajā Alarti pilsētā (Alatri ir 

vēl senāka par Romu!) notika ERAS-

MUS+ projekta “WISE” tikšanās. Pro-

jekta darbs risinājās gandrīz nedēļu, 

un dalībnieki izvēlējās, par ko no 

redzētā un piedzīvotā katrs grib pa-

stāstīt.

Ceļš līdz Romai
Visi cēlāmies agri, lai varētu veikt pē-

dējo sagatavošanos lidojumam.
Skolā satikāmies 9:30 un visu ba-

gāžu, kuru nevarējām ņemt līdzi kā 
rokas bagāžu,  draudzīgi sadalījām pa 
trīs lielajiem koferiem. Uzreiz pēc tam 
devāmies uz lidostu.  Tā kā bijām vesels 
ducis, uz lidostu braucām ar mikroau-
tobusu un vieglo automašīnu (paldies 
Esteres vecākiem!).

Lidostā ieradāmies tieši laikā, node-
vām  bagāžu un bez problēmām izgā-
jām drošības kontroli. Tad nu gandrīz 2 
stundas palika līdz izlidošanai, ko gaidī-
jām ar nepacietību. Diemžēl nācās gai-
dīt vēl ilgāk, jo vispirms tika paziņots, 
ka iekāpšana kavēsies par apmēram 20 
minūtēm, jo lidmašīna aizkavējusies 
iepriekšējā reisā. Kad beidzot tikām 
lidmašīnā, izrādījās, ka sakarā ar strei-
ku Romas lidostā mūsu izlidošana tiek 
atlikta vēl uz 40 minūtēm. 

Paceļoties varējām redzēt skais-
tus skatus. Lidojām divas stundas un 
četrdesmit minūtes. Kad nosēdāmies 
Romā, bija jau diezgan tumšs. Visi iz-
kāpām un gājām saņemt savu bagāžu, 
pēc tam apmēram stundu braucām ar 
autobusu uz Romas centru.

Kalvis Grudulis, 11. klases skolnieks

Skaistā Roma
Ieradāmies Romā vakarā, laiks bija 

vējains. Mēs iekārtojāmies viesnīcā un 
gājām paēst vakariņas. Pēc garšīgām pi-
cām devāmies apskatīt skaistās Romas 
ielas. Mēs apskatījām Spāņu kāpnes 
un brīnišķīgo Trevi strūklaku. Strūk-
lakai ir sava veida maģija: ja strūklakā 
iemet naudu, tad tas ir uz atgriešanos. 
Mēs to arī izdarījām, iemetām naudu 
uz atgriešanos. Pēc tam aizgājām līdz 
Panteonam. Tā kā bija vēls, izgaismoto 
Panteonu apskatījām tikai no ārpuses. 
Tā kā ielās bija maz cilvēku, varējām 
netraucēti novērtēt Panteona varenību! 
Nolēmām, ka nākamajā dienā atgriezī-

simies, lai redzētu arī Panteona iekšpu-
si. Tad aizgājām uz Navonas laukumu, 
kur pusnaktī pie Četru upju strūklakas 
pilnīgi nejauši satikām Leonardo – ie-
priekšējā projekta dalībnieku no Alatri! 
Leonardo tagad studē Romā un piekt-
dienas vakarā pastaigājās kopā ar drau-
dzeni. Visi bijām gan pārsteigti, gan 
priecīgi par jauko satikšanos. 

Sestdiena. Agrs rīts, bet mēs jau 
esam ceļā uz Vatikānu. Vatikāns mums 
šķita neiedomājami skaists. Mūsu lielais 
mērķis Vatikānā – uzkāpt Svētā Pētera 
Bazilikas augstākajā tornī. Piekusuši, 
kājām sāpot, mēs tomēr uzkāpām. Tele-
fona aplikācija rādīja, ka esam uzkāpuši 
44. stāvā! Skats no augšas bija vērienīgs 
un aizraujošs.

Mēs bijām ļoti piekusuši, tāpēc de-
vāmies uzņemt enerģiju – itāļu slaveno 
pastu. Es nekad nebiju ēdusi pastu, bet, 
kad pagaršoju, sapratu, kāpēc šis ēdiens 
ir tik slavens. 

Pēc tam, kad bijām paēduši, gājām 
uz Panteonu, lai redzētu kādreizējo 
templi no iekšpuses. Apskatot tādas vie-
tas kā Panteons un Kolizejs, mums ra-
dās jautājums – kā cilvēki to visu uzcēla 
bez ceļamkrāniem un pārējās tehnikas? 
Šis jautājums palika neatbildēts. 

Pa ceļam iegriezāmies īstā itāļu tir-
gū, kas katru priekšpusdienu notiek 
laukumā Campo di Fiore. Es ieraudzīju 
neredzētas lietas – makaronus dūres lie-
lumā, artišokus, dažādus pesto utt. 

 Pēc tam devāmies uz Kolizeju. Rin-
da bija ļoti gara, bet laika mums nebija 
daudz, tāpēc iekšā Kolizejā negājām 
(tur atgriezāmies prombraukšanas die-
nas rītā un visu kārtīgi apskatījām.). 
Saulīte spīdēja, laiks bija silts – ideāls 
laiks bildēm. No Kolizeja ārpuses uz-
ņēmām skaistas bildes. Un tad jau de-
vāmies uz staciju, lai brauktu uz Alatri. 

Paula Užule, 9. klases skolniece

Ierašanās Alatri
12.janvārī, sestdienā, pirms 19:00 ar 

vilcienu no Romas ieradāmies Frosino-
nes dzelzceļa stacijā, kur satikāmies ar 
saviem viesuzņēmējiem, kas man un 
arī vairākiem citiem bija ilgi gaidīta at-
kalredzēšanās, jo savus viesuzņēmējus 
bijām satikuši jau citās projekta sanāks-
mēs un pat uzņēmuši savās mājās. Tad 
kopā devāmies uz Alatri – pilsētu, kur 
projekta nedēļas laikā dzīvojām. Pirms 
došanās uz skolu mēs vēl paspējām ie-
griezties mājās, lai noliktu mantas un 
iepazītos ar visiem ģimenes locekļiem, 

kas mani mīļi un laipni uzņēma. 
Tad devāmies uz skolu, lai atklātu 

projekta nedēļu. Iesākumā ieturējām 
kopīgas vakariņas. Kā jau pirmajā die-
nā, visi kautrīgi turējās kopā ar savas 
valsts pārstāvjiem. Vēlāk zālē vērojām 
katras valsts nacionālo prezentāciju. 
Visas valstis, arī Itālija, bija sagatavo-
jušas prezentāciju par sevi, savu valsti, 
pilsētu. Mēs, latvieši, bijām sagatavojuši 
prezentāciju, kur pastāstījām par mums 
katru individuāli, un video par Latviju 
un Koknesi. Mūsu sagatavoto prezentā-
ciju ļoti atzinīgi novērtēja. Pēc prezen-
tācijām saņēmām pēdējās norādes par 
nākamo dienu un pēc 22.00 varējām 
doties mājās. 

Lai arī pēc garās dienas bija jūtams 
neliels nogurums, mēs ar savu viesuz-
ņēmēju  un arī daudziem citiem jau-
niešiem devāmies apskatīt Alatri vec-
pilsētu, kur, kaut arī bija vēls, sestdienas 
vakarā valdīja liela rosība. Tā bija vien-
reizēja iespēja satikt bijušos Erasmus+ 
dalībniekus, kurus iepazinām iepriek-
šējo projektu laikā. Drīz vien devāmies 
mājās un aizvadījām pirmo vakaru 
viesģimenēs.
Elīza Matušonoka, 10.klases skolniece

Grupu darbs
Jau pāris mēnešus pirms brauciena 

visiem bija uzdots mājasdarbs: mums 
bija jāizlasa romāns “Pompeji”, ar ko 
bija saistīts mūsu grupu darbs projekta 
vizītes laikā.

Mūs sadalīja 6 starptautiskās grupās: 
“Korupcija”, “Sievietes loma sabiedrībā”, 
“Multikulturālisms”, “Daba un tehno-
loģija”, “Nāve kā izrāde” un “Verdzība”. 
Mums vajadzēja izdomāt īsas izrādes 
par šīm tēmām, par pamatu izmantojot 
gan izlasīto, gan zināšanas par norisēm 
mūsdienās. Mums bija dotas nepilnas 3 
dienas scenārija izveidei, lomu sadalīša-
nai, rekvizītu izgatavošanai utt. Šis gru-
pu darbs bija ļoti jautrs un interesants, 
jo varējām labi pavadīt laiku – iepazīstot 
jaunus cilvēkus. Visas grupas veidoja iz-
rādes tēmas, pielīdzinot tās mūsdienām 
un mūsdienu aktualitātēm.

Es biju grupā “Nāve kā izrāde”, kurā 
mēs attēlojām nopietnu un aktuālu 
tēmu mūsdienās: “apcelšana skolās”, kas 
var novest līdz pat pašnāvībai, tāda bija 
mūsu izrādes ideja, ar kuru centāmies 
parādīt un pastāstīt nopietnu problēmu 
mūsdienās.

Sadarboties grupā bija viegli, jo visi 
bija atvērti un dalījās ar idejām.

Estere Vingre, 8.klases skolniece

Pompeji
Svētdien no rīta mēs braucām uz 

Pompejiem. Cēlāmies agri un devāmies 
uz autobusu, braucām aptuveni divas 
stundas. Kad ieradāmies galapunktā, 
visi sapulcējāmies, lai uzklausītu itāļu 
skolotāju, jo viņš mums bija izdomā-
jis uzdevumu: izstaigāt un atrast 33 
noteiktas vietas, un pie katras uzņemt 
kādu fotogrāfi ju. Piemēram, viens 
punkts, uz kuru vajadzēja grupām do-
ties, bija atzīmēts amfi teātrī, kur grupai 
vajadzēja attēlot gladiatoru cīņu un to 
nofotografēt.

Kopumā šī ekskursija likās nedaudz 
par ilgu un nogurdinošu, bet tas viss at-
maksājās, jo bija interesanti redzēt pil-
sētu, par kuru runāts vēstures stundās 
un lasīts romānā.

Dāniels Auziņš, 10. klases skolnieks

Neapole
Neapole, piejūras pilsēta un picas 

dzimtene, bija patiesi skaista un dzīvīga 
pilsēta. Staigājot pa pilsētu, sajūta bija 
kā kādā fi lmā. Iebraucām Neapolē svēt-
dienā, dienas otrajā pusē, pēc nogurdi-
nošas pastaigas Pompejos. Dabūjām vēl 
pastaigāt.

Taču pēc jūras piekrastes apskates 
mums tika dots brīvais laiks, kurā visi 
paklīda. Mana pirmā apmeklējuma vie-
ta bija picērija, kur kļūdas pēc ēdu visiz-
smalcinātāko picu, ko jebkad būtu ēdis 
– picu ar kartupeļiem! Vislatviskākā 
kombinācija, ko jebkad būtu iedomā-
jies! Man, redzot picu, likās, ka tā ir ar 
ananāsiem, bet šī mana kļūda pierāda 
to, ka valodas barjera ir lielākā siena, ko 
cilvēce ir uzbūvējusi. Starp citu, ņemiet 

vērā, ka itāļi ne tikai negatavo picas ar 
ananāsiem, bet arī nav augstās domās 
par tiem, kas tādas ēd!

Pēc tam devos uz vienu slavenu ka-
fejnīcu, kur pagaršoju vienu baigi labo 
saldumu, ko ieteica vietējie. Kaut kāda 
bulka, izmērcēta rumā. Tas nebija ne-
kas alkoholisks, tāpat kā kvass, bet ļoti 
garšīgs. Gandrīz pietiekams iemesls at-
griezties. Beigās aizgāju kopā ar citiem 
un pastaigāju pa veikaliņu galeriju.

Neapoles apmeklējums bija jautrs, 
gan ar izsmalcināto ēdienu, gan ar vīrie-
ti, kurš ļoti enerģiski norādīja mašīnām, 
kur braukt, pat piekūstot un noguļoties 
turpat uz ceļa. Es arī aprunājos ar citiem 
ERASMUS dalībniekiem un ieguvu 
jaunus draugus. Kopumā – iesaku pa-
garšot to picu ar kartupeļiem!

Kārlis Freimanis, 11. klases skolnieks

Gaeta
 Otrdien, 15. janvārī, pēc rīta dar-

ba sesijas grupās mēs ar diviem auto-
busiem devāmies uz Gaetu. Tā ir ļoti 
skaista, kalnaina pilsēta, kura stiepjas 
gar Itālijas rietumu krastu. Pilsēta atro-
das 80 km attālumā no Neapoles. 

Ieradušies Gaetā, mēs ieturējām līdzi 
paņemto launagu, jo pilsētā ieradāmies 
pēcpusdienā un bija vajadzīga enerģija 
gaidāmajai ekskursijai. Ārā valdīja pa-
sakains laiks – skaidras debesis, spoža 
saule un atsvaidzinošs vējš, kurš nāca 
no līča puses – gluži kā pavasarī! Pēc 
launaga mēs devāmies pilsētas apskatē. 

Dodoties un Sašķelto klinti, pa ceļam 
mēs apstājāmies, lai no augšas aplūko-
tu iespaidīgo Angevina-Aragonas pili, 
kura kā statuja izceļas uz pilsētas fona; 

Uz Itāliju aizved stāstus par Koknesi

Grupa gatavo savu uzvedumu par korupciju mūsdienās Visi projekta dalībnieki skaistajā Neapolē

Varenais Kolizejs
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tā ir augstāka nekā pārējā pilsēta, jo at-
rodas klinšainā kalnā, kuru no apakšas 
apskalo šķietami zilgana ūdens spēcīgie 
viļņi. 

Tālāk, ejot cauri Monte Orlando 
parkam pa līkumoto un reljefaino 

taku, devāmies uz Sašķelto klinti. Pa 
ceļam ainava spēja aizraut elpu. Kad 
sasniedzām Sašķelto klinti, likās, ka 
nekas vairs nespēs pārspēt šo skatu, 
bet mēs maldījāmies. 

Pēc Sašķeltās klints apskates mēs 

devāmies uz Serapo pludmali vērot 
saulrietu. Mēs paspējām tieši laikā. Tā 
bija plaša smilšu pludmale, kuru ie-
skāva ar zaļumiem apaugušas klintis 
– tādu pludmali vēl nebiju redzējusi! 

Pēc saulrieta sagaidīšanas mums 
bija brīvais laiks pilsētā – varēja ap-
skatīt daudzveidīgās gaismiņu deko-
rācijas (Gaismu festivāls Gaetā ilgst 
gandrīz 2 mēnešus!) vai doties ieturēt 
maltīti, siltu tēju vai itāļu kapučīno 
– tā bija katra paša izvēle. Pēc brīvā 
laika devāmies atpakaļ uz Alatri, ap-
mierināti ar jauko ekskursiju.

Una Gadzāne, 9.kl. skolniece

Sporta aktivitātes
Kā jau var noprast, visa šī nedēļa 

mums bija ļoti aktīva un piedzīvoju-
mu pilna. Mēs daudz kur devāmies, 
apskatījām ļoti skaistas vietas, un 
gandrīz katru dienu sanāca pieveikt 
kādu augstāku virsotni, kaut vai vie-
tējos pilsētas slīpumus. Bet otrdien, 
pēc visiem darbiem, mums bija saga-
tavota sporta aktivitāšu pēcpusdiena, 
kur visi kopīgi varējām pavadīt laiku 
sportojot.

Mēs sapulcējāmies skolas spor-
ta zālē (kaut arī zāle bija daudz 
mazāka nekā mūsu sporta centrs, 
vietas bija pietiekami visiem) un 
sākumā mierīgi iesildījāmies. Tad 
sekoja dažādas komandu sporta 
spēles, kur katrs varēja izvēlēties 
sev tīkamāko un piedalīties. Iesā-
kām mēs ar volejbola turnīru starp 
valstu komandām. Kaut arī mūsu 

komanda sīvā finālspēlē piekāpās 
itāļu zēnu komandai, viss noritēja 
diezgan jautri un interesanti. Pēc 
tam un arī paralēli tika spēlēts bas-
ketbols, badmintons un pingpongs, 
daži izvēlējās arī vienkārši pavin-
grot vai arī izmantoja iespēju aiz-
rautīgi atbalstīt savējos. 

Kopumā viss bija ļoti labi un visiem 
bija izdevusies un aktīva pēcpusdiena. 
Pēc tam mēs kopā ar saviem viesuz-
ņēmējiem devāmies, kurš mājās, kurš 
kaut kur ārpus mājām, vakariņās.
  Natālija Zeica, 10. klases skolniece

Dzīve viesģimenēs un 
ēdiens

Tāpat kā visos pārējos “Erasmus+” 
projektos, dzīvojām viesģimenēs. Lai 
gan tā ir liela projekta sastāvdaļa, mā-
jās pavadījām diezgan maz laika, jo 
grafi ks bija saspringts ar grupu dar-
bu skolā un ekskursijām. Tieši dzīve 
ģimenēs parādīja to, cik jauki un lab-
sirdīgi ir itāļu cilvēki. Esmu piedalījies 
vairākos projektos, taču šis iespiedī-
sies atmiņā visvairāk ar to, ka ne tikai 
ģimenes bija saliedētas, bet arī visi citi 
cilvēki, gan skolā, gan vienkārši uz ie-
las. Nedēļas beigās bijām ļoti pieķēru-
šies saviem viesuzņēmējiem, un bija 
tiešām grūti atvadīties.

Itālija ir izslavēta ar savu ēdienu: 
gan picām, gan makaroniem un ci-
tiem izstrādājumiem. Esot Itālijā, kat-
ram jāpamēģina kārtīga itāļu pica un 
pasta. Nedēļas laikā visvairāk ēdām 
dažāda veida pastu, gan ar gaļu un 

sieru, gan dārzeņiem, kas bija kā kar-
tupeļu aizstājējs latvietim. Interesanti, 
ka bērni uz skolu līdzi ņem tikai mai-
zītes, kas mums nedēļas laikā arī bija 
sagatavotas uz vietas skolā, jo ikdienā 
mācības notiek tikai līdz pusdienlai-
kam un pusdienas bērni dodas ēst 
mājās. Nedēļas laikā ēdām tradicionā-
los itāļu ēdienus un, aprunājoties savā 
starpā, sapratām, ka nemaz nepaspē-
jām noilgoties pēc latviešu ēdiena.

Atis Āre, 12. klases skolnieks

Došanās mājās
Pēdējā dienā no paša rīta mūsu 

viesģimenes pavadīja mūs uz staci-
ju. Bija pienācis laiks atvadīties un 
brīdis, kuru gaidījām vismazāk. At-
vadoties pārņēma skumjas, jo sapra-
tām, ka ir jāšķiras no jau ļoti tuviem 
cilvēkiem.

Atpakaļceļā devāmies uz Romu, 
aplūkojām Kolizeju, ko nepaspē-
jām pirmajās dienās. Apskatījām arī 
daudz citu dažādu skaistu vietu, kā 
arī devāmies nopirkt suvenīrus. Vēlāk 
devāmies uz lidostu un ceļā uz mājām 
jau pārskatījām nedēļas laikā tapušās 
fotogrāfi jas un gremdējāmies atmiņās 
par to, cik jauka, piedzīvojumiem, la-
bām emocijām un atmiņām bagāta šī 
nedēļa bijusi.

Mēs vēlamies teikt lielu, lielu pal-
dies sk. L.Reinbergai, sk. I.Kalniņai, 
direktoram M.Reinbergam, kā arī 
Kokneses novada domei par šādu fan-
tastisku iespēju.
Ksenija Vītoliņa, 10.klases skolniece 

Uzvedums par verdzības tēmu - gan pagātnē, gan mūsdienās

Te kādreiz bija Pompeju teātris Neapoles piekrastē;

Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-

skolas skolēni aktīvi darbojas 

ERASMUS= projektā “WISE”. 

Pagājušā mācību gada beigās 

projekta tikšanās bija Koknesē, 

bet šajā mācību gadā bijuši jau 2 

projekta braucieni: novembrī uz 

Lēningeni Vācijā, kur tika aicināti 

tikai 3 skolēni no katras dalīb-

skolas, un janvārī uz Alatri Itālijā, 

kur piedalījās 10 skolēni.

Lūk, ko par projekta tikšanos 

Vācijā stāsta mūsu meitenes!

Grupu darbs projektā
Visa nedēļa kopumā bija jautra un iz-

klaidēm pilna. Tomēr, lai izpriecātos, ir 
arī jāpastrādā. Projekta tēma šoreiz bija 
saistīta ar fi ziku, manuprāt, ļoti intere-
santi. Pirms devāmies uz Vāciju, katrai 
valstij bija uzdots mājas darbs. Latvijai 
bija jāveido prezentācija par baterijām, 
kas bija salīdzinoši grūti, jo materiālu 
nebija daudz.

Aizbraucot uz Vāciju, mēs nezinā-

jām neko par grupu darbiem, 
un tā bija kā maza intriga. 
Kad noprezentējām prezen-
tācijas, mums beidzot pateica 
mūsu uzdevumus. Mūs sada-
līja 6 grupās ar vienādiem uz-

devumiem, kas bija neierasti, 
jo parasti mēs jau esam sadalījušies ar 
dažādiem uzdevumiem. Katrai grupai 
bija jāizvēlas kāda elektroierīce un tā jā-
izjauc daļās. Sākumā tas likās nejēdzīgi 
un nelietderīgi, bet beigās tiešām bija 
interesanti.

Mana grupa izvēlējās faksa mašīnu, 
kuru mēs izjaucām un sakārtojām Sko-
tijas kartes kontūrā. Pat karti taisījām 
paši. Kāpēc tieši Skotijas kontūrās? Fak-
sa mašīnas izgudrotājs nāk no Skotijas. 
Mums visiem tas likās ļoti loģiski.

Teikšu godīgi, nebija viegli. Ierīces 
izjaukt bija pagrūti. Daži pat meta tās 
ārā pa logu, lai būtu lielāks trieciens. 
Par spīti grūtībām, darbi sanāca ļoti jau-
ki un interesanti. Būtu interesanti veikt 
kaut ko līdzīgu vēlreiz.
Līva Liāna Liepiņa, 9.klases skolniece

Dzīvošana pie 
ģimenēm

Pirms brauciena bija ļoti liels satrau-
kums, bet tajā pašā laikā nevarēju sagai-
dīt, kad beidzot satiksimies ar viesuz-

ņēmējiem, viņu ģimenēm un pārējiem 
projekta dalībniekiem.

 Kad nonācām galamērķī, mūs ļoti 
laipni sagaidīja. Es dzīvoju pie puiša, un 
tas sākumā mani nedaudz uztrauca, bet 
beigās bija tik jautri un interesanti, ka 
negribējās atvadīties. Atbraukuši uz mā-
jām, mēs ieturējām sātīgu maltīti. Pirms 
došanās uz skolu man uzdeva dažādus 
jautājumus. Sākumā bija grūti atbildēt, 
jo bija liels uztraukums, bet ļoti ātri sa-
pratu to, ka nav, no kā baidīties. Ģimene 
bija ļoti jauka, un es sajutos kā mājās.

 Čakli strādājām grupu darbus, bet 
mums bija arī brīvais laiks. Mūsu sa-
gaidītāji bija izplānojuši nelielu aktivi-
tāti – boulingu. Boulingu nekad nebiju 
spēlējusi, tāpēc biju ļoti priecīga, kad 
uzzināju, ka brauksim spēlēt. Sadalījā-
mies jauktās grupās, kurās sacentāmies 
cits pret citu, un tādējādi vairāk iepa-
zināmies un sadraudzējāmies. Šobrīd 
vēl jo projām ar projekta dalībniekiem 
bieži sarakstāmies, un es ceru, ka vēl 
kādreiz satiksimies. 

Visa projekta nedēļa bija piedzīvoju-
mu un atmiņu pilna, tāpēc katram iesa-
ku piedalīties šajā projektā!

Paula Sārta, 9.klases skolniece

Par ekskursijām 
projekta laikā

Pirmajā dienā, kad bijām Vācijā, 
pirms paša projekta sākuma mums bija 
iespēja pavadīt veselu dienu Vācijas pil-
sētā – Dortmundē. Mēs apskatījām un 
pastaigājām pa Dortmundes vecpilsētu.

Pirmā ekskursija, uz kuru devā-
mies projekta laikā, bija ostas pilsēta 
– Brēmerhāfene. Pilsētā kā viens no 
populārākajiem tūristu apskates ob-
jektiem ir Klimata nams. Tas ir mu-
zejs, kurā var apskatīt un pieredzēt 
vairākus klimata veidus: gan tuksneša 
karstumu, gan Antarktikas aukstumu. 
Muzeju aizsāka zinātnieks, kurš ap-
ceļoja apkārt pasaulei pa vienu me-
ridiānu. Savā ceļojumā viņš iepazina 
daudzus cilvēkus, kultūras un atšķi-
rīgu klimatu. Visu viņa ceļojumu var 
apskatīt šajā muzejā. Man ļoti patika, 
jo viss muzejs bija interaktīvs, varēja 
skatīties fi lmas, visam pieskarties un 
izbaudīt klimata daudzveidību. Mums 
bija dots brīvais laiks Brēmerhāfenē, 
bet neviens no vācu skolēniem šo pil-
sētu īsti nepazina, tāpēc mēs izdomā-
jām pasēdēt kafejnīcā, uzspēlēt spēles 
un iepazīties tuvāk.

Pašā Lēningenā arī ir savs muzejs 
– Kino tehnikas muzejs. Muzejā var 
apskatīt dažādu laiku fi lmu tehniku un 
var uzzināt, kā tā ir izmainījusies gadu 
gaitā. Pēc kino tehnikas apskatīšanas 
muzejā radās iespēja arī noskatīties īsu 
vācu komēdiju. Komēdija bija vācu va-
lodā, un ļoti daudz ko nevarēja saprast, 
bet fi lma bija smieklīga un ilga tikai 15 
minūtes.

Pēc grupu darbiem ceturtdien mēs 
devāmies uz Industriālās tehnikas mu-
zeju, kas atrodas Osnabrikā. Šeit redzē-
jām, kā strādā tvaika dzinēji, un uzzi-
nājām par pilsētas pirmās rūpnīcas un 
ogļu ieguves vēsturi. Šis muzejs arī bija 
interaktīvs, jo bija vairākas spēles un 
puzzles, ko varēja atrisināt. 

Vēlāk mums bija nedaudz laika ap-
skatīt un pastaigāt pa Osnabriku, pilsē-
tā bija divas lielas skaistas baznīcas un 
daudz veclaicīgu māju. Pilsēta man ļoti 
patika.

Kopumā projekts bija izdevies. Pati-
ka grupu darbi un pavadītais laiks kopā 
ar viesuzņēmējiem. Tā bija nedēļa, ko 
neaizmirsīšu.

Beāte Beatrise Brūvere, 12. klases 
skolniece

Pieredzes bagāta nedēļa Vācijā

Visi ERASMUS dalībnieki kopā pie Brēmerhāfenē

Klimata namā zem zvaigznēm.

Grupu darbi
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Kokneses novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā 

2019. gada janvārī:

• reģistrēti 3 
jaundzimušie: Santa, 
Dominiks, Emīlija, Miks

• reģistrēti 3 mirušie:
aizsaulē pavadīti – 
Jānis Paško (1944.)
Edīte Apsēna (1937.)
Juris Balodis (1957.)

Kokneses 
kultūras namā 
14. martā no 
pulksten 
10 līdz 13
Valsts asinsdonoru 
centrs rīkotā
DONORU DIENA

Aktuālie kultūras pasākumi
15.februāris 
plkst.13:00

Lindas Šmites romāna „Aizved mani uz Hiršenhofu” 
atvēršanas svētki.

Iršu pagasta 
pārvaldes zāle

15.februāris 
plkst.17:00

Animācijas fi lma 
“JĒKABS, MIMMI UN RUNĀJOŠIE SUŅI”. Ieeja: 2 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

15.februāris 
plkst.19:00

Jāņa Ābeles mīlasdrāma 
“7 MILJARDI GADU PIRMS PASAULES GALA”. Ieeja: 3 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

15.februāris 
plkst.20:00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” aicina uz 
sadraudzības koncertu „LAIME IR KOPĀ BŪT”.

Iršu klubs

22.februāris 
plkst.22:00 
līdz 03:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu “ZELTA KNIEDE” 
Ieeja: 5 eiro, pasākuma dienā 7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana un 

galdiņu rezervēšana kultūras namā.

Kokneses 
kultūras nams

27.februāris 
plkst.19:00

AINĀRS ANČEVSKIS  Aivas Birbeles STAND-UP 
komēdijā vīrišķības testā 2 daļās MAČO. Ieeja: 8,10 eiro.

Biļetes kultūras nama un Biļešu paradīzes kasēs.

Kokneses 
kultūras nams

2.marts 
plkst.14:00

Pasākums “Mīlas vārdi pavasara noskaņā”. Piedalīsies Ilga Sīle 
un dzejnieku grupa. Visi mīļi gaidīti!

Kokneses pagasta 
bibliotēka

15.marts 
plkst.19:00

15.martā plkst. 19:00 Kokneses kultūras namā jaunā A.Ēķa 
komēdija “KLASES SALIDOJUMS”. Ieeja: 3 eiro.

Kokneses 
kultūras nams

Līdz 
28.februārim Svečturu un sveču izstāde Bebru pagasta 

bibliotēka
Līdz 

14.martam
Kokneses pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega”

praktisko darbu izstāde
Kokneses pagasta 

bibliotēka
21.marts 

plkst.06:00
Lielā diena. Kursim uguni, būs spēles, rotaļas, olu ripināšana, jāņem 
līdzi pīnītes, zīda lakats, pūpoli, apaļi rauši, dzērvenes. Šūpošanās.

Baznīcas kalns, 
Radošā māja

24.marts 
plkst.15:00

Atceres brīdis, pieminot komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienu. Turpinājumā koncerts kultūras namā.

Pie Kokneses 
kultūras nama

29.marts 
plkst.17:00 Animācijas fi lma “PRINCESE UN PŪĶIS”. Ieeja: 1 eiro. Kokneses 

kultūras nams
29.marts 

plkst.11:00  Latviešu spēlfi lma “1906”.  Ieeja: 3 eiro. Kokneses 
kultūras nams

30.marts 
plkst.19:00 Ģimenes veselības diena “Iršu zelts” Iršu halle

6.aprīlis 
plkst.15:00 Kokneses Ziņģe 2019 Kokneses 

kultūras nams
7.aprīlis Satiec savu meistaru! Radošā māja

««« Sākums 1.lpp.

Virtuālās brillēs 
pastaiga pa Koknesi

Iepazīstinot ar bukletiem par Kok-
neses dabas taku, Kokneses viduslaiku 
pilsdrupām un šī gada pasākumu plā-
nu, tūrisma speciālistes Lauma Āre, 
Santa Midere, Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite 
visus interesentus informēja par jau-
numiem, ar ko Koknese pārsteigs tūris-
tus šajā sezonā – dodoties pastaigā pa 
Kokneses parku, varēs apskatīt Pērses 
ūdenskrituma prototipu – simbolisku 
piemiņas zīmi zudušajam skaistumam. 
Savukārt viduslaiku pilsdrupās pavasarī 
būs iespējami audiogida pakalpojumi 
sešās valodās, kas ļaus tūristiem iepazīt 
pilsdrupu vēsturi. 

Plašu interesi apmeklētāju vidū radī-
ja Kokneses tūrisma informācijas cen-
tra vēl viens jaunums – izveidotās spē-
les lieliem un maziem tūristiem, kuras 
varēs spēlēt pilsdrupu teritorijā, bet šajā 
reizē tās sajūsmināja Kokneses stendā. 
Ar lielu aizrautību tika izspēlēta Kok-
neses – Hanzas pilsētas spēle, kas ļoti 
atgādina populāro galda spēli "Cirks", 
tikai šajā gadījumā spēlētājus ceļā gaida 

Koknesē atrodami tūrisma objekti 
un fotogrāfi jās tverti svētku fragmenti. 
Apķērību vajadzēja, lai saliktu viduslai-
ku pilsdrupu attēlu kubu puzli un Kok-
nesē ražotās produkcijas domino. Sa-
vukārt tie, kuri uzlika virtuālās brilles, 
uzreiz nokļuva iemīļotākajās Kokneses 
novada tūrisma vietās. Izstādes pirma-
jā dienā gide Spodra Briede aicināja uz 
radošu darbošanos – iemācīties rakstīt 
ar tinti un uzrakstīto atklātnīti ar kādu 
Kokneses skatu nosūtīt īpašajā Kokne-
ses aploksnē. 

Kokneses tūrisma informācijas 
centrs piedāvāja arī Likteņdārza šī gada 
pasākuma plānu un informācijas mate-
riālus. Daudzi vecākās paaudzes cilvēki 
veltīja atzinīgus vārdus Likteņdārzam 
un solīja, ka atkal turp dosies šajā vasa-
rā, bet vairums jauniešu pirmo reizi uz-
zināja par unikālo dārzu uz salas Dau-
gavā. Cerēsim, ka arī viņus ceļš atvedīs 
uz Koknesi. 

Talismanu parādē 
Kokneses Sams

Izstādes otrajā dienā notika krāšņa 
pašvaldību un redzamāko tūrisma ob-
jektu talismanu teatralizēta parāde. Tās 
laikā apmeklētāji varēja sastapt Jelgavas 

simbolu – alni, kas šogad iecelts Latvijas 
gada dzīvnieka godā, Rundāles novada 
lepnumu – draisko lauvēnu, no Skrīve-
riem atbraukušo Andreja Upīša literāro 
tēlu – Laimes lāci, Jēkabpils ģerbonī 
attēloto pilsētas simbolu – lūsi, mūs-
dienu Dobeli raksturojošo sniegavīru, 
no Jelgavas novada Lielplatones muižas 
ieradušos vešerieni, kā arī vairāku citu 
Zemgales muižu pilskungus un dāmas 
rekonstruētos tērpos. Arī mums ir savs 
talismans – Daugavas dzelmē mītošais 
sams, kurš lieliski iejutās šajā parādē 
un, cienīgi grozīdams ūsas, aicināja uz 
Sama modināšanas svētkiem Koknesē 
18. maijā. 

Pie Kokneses stenda labprāt pulcējās 
arī tie, kas vēlējās piedalīties viktorīnā 
par tūrisma plašajām iespējām Kokne-
ses novadā. Labāko atbilžu autorus ie-
priecināja pārsteiguma balviņas. 

Katrā izstādes dienā apmeklētāji va-
rēja iepazīties arī ar mūsu novada darbī-
gajiem uzņēmējiem. Paldies par piedalī-
šanos izstādē Antai Kučerei no bioloģis-
kās zemnieku saimniecības "Janavas", 
SIA "Kāpiņa" īpašniecei Inesei Kāpiņai, 
Radošās mājas saimniecēm un brīv-
dienu piestātnei "Pērsejas". Daudzi no 

izstādes atgriezās mājup ar tējzālītēm 
no "Janavu" pļavām vai toniku skaistu-

ma vairošanai, līdzi paņemot arī Antas 
Kučeres veselīga dzīvesveida receptes, 
vēl citi priecājās par iegūto prasmi ādas 
apstrādes darbnīcā, pagatavojot atslēgu 
piekariņus un ieklausoties Ineses Kāpi-
ņas stāstījumā par amatu centra "Mazā 
kāpa" darbību. Trešajā dienā Kokneses 
stendā apmeklētāji nevarēja paiet ga-
rām Radošās mājas čaklo saimnieču 
līdzi atvestajiem gardajiem pīrādziņiem 
un smaržīgajām kanēļmaizītēm. Latvis-
kās dzīvesziņas zinātājas, aicinot ciemos 
uz Radošo māju, nākamajiem Kokneses 
viesiem gan izzīlēja nākotni, gan iemā-
cīja pagatavot oriģinālas rokassprādzes 
un glezniņas, izmantojot savdabīgu 
tehnoloģiju - krāsu krītiņus un karstu 
gludekli. 

Paldies par atbalstu 
novada uzņēmējiem!

Visas trīs izstādes dienas Kokneses 
stendā līdzās Kokneses tūrisma in-
formācijas centram darbojās brīvdie-
nu piestātne "Pērsejas" un biedrības 
"Pērses krasts" pārstāvji, stāstot par 
atpūtas iespējām divu upju krastos. 
Sadarbībā ar SIA "Mikrokods" bied-
rība "Pērses krasts" ir īstenojusi pro-

jektu par Pērses gravas 
izpēti. Izstādes apmeklē-
tāji varēja doties virtuālā 
pastaigā, aplūkojot inter-
aktīvo informācijas sten-
du "Koknese – Daugavas 
senleja un Pērses grava 20. 
gs. 30. gadi", kā arī uzdot 
interesējošus jautājumus 
virtuālās pastaigas izvei-
dotājiem Intam Luksam 
un Oto Luksam. 

"Balttour 2019" izstādes 
organizētāji Zemgales Plā-
nošanas reģionam piešķīra 

diplomu par visplašāk pārstāvēto sten-
du klāstu, kur savu ieguldījumu ir devu-
si arī Kokneses novada pašvaldība. 

Vērtējot trīs notikumiem bagātās 
dienas, Kokneses novada domes Tū-
risma un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Anita Šmite teic: "Kokneses no-
vada pašvaldība vienmēr ir veicinājusi 
tūrisma nozares attīstību, mēs turpi-
nām pašvaldības aģentūras  „Kokneses 
tūrisma centrs” daudzu gadu garumā 
ieguldīto darbu tūrisma piedāvājumu 
popularizēšanā un meklējam jaunas ie-
spējas Kokneses novada atpazīstamības 
tēla veidošanā. Visvairāk apmeklētājus 
interesēja šī gada pasākumu plāns un 
atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem. 
Nozīmīgs ieguvums šajā izstādē bija 
iespēja mūsu novadu prezentēt atseviš-
ķā Kokneses stendā, tā daudzveidīgāk 
atklājot radošo ideju īstenojumu. Ar 
lepnumu varam sacīt, ka bijām krāšņi 
un pamanāmi! Priecājamies, ka mūsu 
novadā ir lieliski un atsaucīgi uzņēmēji, 
kuriem ir svarīga tūrisma jomas izaug-
sme. Pateicamies brīvdienu piestātnei 
"Pērsejas" par līdzfi nansējumu Kokne-
ses stenda izvietošanai izstādē. Lai jau-
nā tūrisma sezona ir tikpat veiksmīga 
un krāsaina kā aizvadītās dienas "Ball-
tour 2019" izstādē!"

Koknesieši starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 2019"

Radošās mājas saimnieces Līvija Briede un Līvija Vindele gan gardi 
pacienāja, gan jaunas prasmes iemācīja. SIA „Kāpiņa” ādas apstrādes darbnīcā 

rosināja izstādes apmeklētājus izzināt ādas 
apstrādes noslēpumus.

ATVĒRTO DURVJU 
DIENAS 

RADOŠAJĀ MĀJĀ

Trešdienās – 
20., 27. februārī 

biedrības “Baltaine” 
Radošajā mājā

Koknesē, Melioratoru 
ielā 1A plkst.10.00 – 

plkst.14.00  

• varēs iepazīties un 
spēlēt dažādas spēles 

• apskatīt un iegādāties 
amatnieku darbus 

• darīt praktiskus 
rokdarbus kopā ar 

meistariem 

• ja kāds vēlēsies, varēs 
mieloties ar pankūkām   

Info: t.26575499 
(Inguna)

ingunazogota@inbox.lv 

No kreisās: brīvdienu piestātnes "Pērsejas" 
īpašniece Ita Lejiņa un koknesiete Lelde Āre ar 

uzņēmuma "MikroKods" pārstāvjiem.
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Noslēdzies Kokneses novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

Latvijas simtgadei veltītais pro-

jekts “Spēlējiet, spēlmanīši!”, 

kura mērķis bija veicināt bērnu 

patriotisko audzināšanu un 

savas valsts piederības sajūtas 

apzināšanos, iepazīstot latviešu 

komponistu skaņdarbus. Šis mu-

zikālais piedzīvojums ilga vienu 

gadu, tā laikā apzinājām un atla-

sījām latviešu komponistu skaņ-

darbus, kas piemēroti pirmssko-

las vecuma bērniem. Izveidojām 

ritma instrumentu partitūras un 

muzicējām ar saviem audzēk-

ņiem. Projektā tika iesaistīti visi 

PII „Gundega” bērni.

Marija Vilde,

PII „Gundega” mūzikas skolotāja

Projektu „Spēlējiet, spēlmanīši!” no-
slēdzām 6. februārī ar pieredzes apmai-
ņas semināru. Tajā piedalījās mūzikas 
un ritmikas skolotājas no Aizkraukles, 
Skrīveriem, Daudzeses, Pļaviņām, Liel-
vārdes, Pierīgas, kā arī no Kokneses no-
vada pirmsskolas izglītības iestādēm. 
Semināru atklājām ar PII “Gundega” 
skolotāju īpašu sagatavotu priekšne-
sumu, kurā skanēja latviešu kompo-

nistu mūzika („Sapņu pārdevējs” M. 
Freimanis, „Melanholiskais valsis” E. 
Dārziņš, „Es skrienu” L. Reiniks u.c.) 
Ciemiņus priecēja grupu „Cālītis”, 
„Zvaniņš”, „Sprīdītis”, „Kamenīte” un 
„Lācītis” bērni. Praktiskajā daļā mū-
zikas skolotājas Ilona Makareni, Inese 
Urtāne, Marija Vilde un ritmikas sko-
lotāja Agrita Zālīte dalījās ar projek-
ta laikā uzkrātajiem metodiskajiem 
materiāliem, orķestru partitūrām un 
deju horeogrāfi jām. Ciemiņi dāvanā 
saņēma metodisko materiālu krājumu 
ar muzikālo pielikumu, kurā apkopoti 
12 orķestru apraksti elementārai muzi-
cēšanai, 8 deju horeogrāfi jas, kā arī CD 
ar 28 skaņdarbiem. Pagājušajā gadā 
projektu „Spēlējiet, spēlmanīši!” atklā-
jām ar pārsteigumu – trubafonu, tad arī 
noslēdzām ar to, ļaujot semināra dalīb-
niekiem ieklausīties šī netradicionālā 
instrumenta skaņās. 

Īpašs prieks par semināra dalībnieku 
labajiem vārdiem. “Ļoti liels un vārdos 
pat neaprakstāms gandarījums par tik 
profesionāli organizēto pasākumu, kas 
sevī ietvēra teorētisko materiālu prak-
tisko pamatojumu un demonstrējumu, 
parādot gan ikdienā veikto milzīgo at-
devi darbā ar bērniem, gan arī sadar-
bību mūzikas kolēģu un visas iestādes 

profesionāļu vidū. Latviešu mūzika ir 
mūsu tautas bagātība un, ja to ir iespē-
jams tik interesantā un muzikāli ritmis-
kā veidā parādīt sākot jau no jaunākā 
vecuma bērniem, tad tie ir augsti vēr-
tējami sasniegumi mūsu tautas kultūras 
mantojuma kontekstā. Kokneses pirms-
skolas izglītības iestādes „Gundega” ko-
lektīvs un audzēkņi var būt patiesi lepni 
par savu iestādi un veikumu tajā, jauno 
kompetenču pieeja ir jūtama ik uz soļa, 
radošums, prieks, jēgpilnas mācīšanās 
metodes, vides mērķtiecīgs iekārtojums 
un mīlestība darāmajam darbam, ko iz-
staro visi darbinieki, nesīs panākumus 
un gandarījumu arī nākotnē, audzinot 
jauno paaudzi. Ir patiess prieks, ka ār-
pus galvaspilsētas robežām ir tādas ies-
tādes, no kurām zināšanas un pieredzi 
var smelties kolēģi pat no visas Latvijas,” 
atzina Kristīne Stulberga, Stopiņu nova-
da pamatskolas pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķe, mūzikas skolotāja. 

Vēlos pateikt lielu paldies PII „Gun-
dega” administrācijai, skolotājām un 
tehniskajiem darbiniekiem par saliedē-
tību un līdzi jušanu, gatavojoties ciemi-
ņu uzņemšanai. Pārliecinājos, ka kopā 
mēs varam ļoti daudz, jo katrs savu dar-
bu cenšamies darīt ar prieku, mīlestību 
un lielu atbildību. 

Muzicējam kopā!

Pieredzes apmaiņas seminārs mūzikas 
un ritmikas skolotājām Kokneses novada 
PII “Gundega”

Semināra dalībniekiem bija 
brīnišķīga iespēja baudīt 

netradicionālā instrumenta - 
trubafona skanējumu.

KOKNESES NOVADA POLITISKI REPRESĒTO NODAĻA 
SADARBĪBĀ AR LIKTEŅDĀRZA ĪSTENOTĀJU „KOKNESES 
FONDS” IZSLUDINA KONKURSU SKOLĒNIEM
„SKOLA AGRĀK UN TAGAD. 
SIBĪRIJAS SKOLA”

Kokneses novada dome ir iesaistīju-
sies Latvijas valsts simtgades program-
mas iniciatīvā “Latvijas skolas soma” . 
Tās mērķis ir nodrošināt iespēju valsts 
noteiktā mācību satura ietvaros katram 
1.-12. klašu skolēnam, klātienē izzināt 
un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras 
vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasnie-
gumus un uzņēmējdarbības veiksmes 
stāstus.

 Iniciatīva „Latvijas skolas soma” vei-
dota kā kompleksa, starpdisciplināra 
programma, kas apvieno resursus, lai 
stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo 
identitāti, pilsoniskuma, valstiskās pie-
derības apziņu un nacionālo identitāti, 
attīstītu kultūras izpratnes un izpaus-
mes kompetenci, paaugstinātu izglītī-
bas kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo 
nevienlīdzību.

Kokneses  novada domei piešķirtais 
fi nansējums EUR 4  438,00  apmērā, 
ļaus novada izglītības iestādēm plānot   
teātra vai operas izrāžu, muzeju, kon-
certprogrammu, interaktīvu darbnīcu, 
mākslinieku, zinātnieku vai veiksmī-
gu uzņēmēju uzņemšanu savā sko-
lā, lai nodrošinātu katram skolēnam 
programmas saturiskajām jomām un 

kompetenču pieejai izglītībā atbilstošas 
bezmaksas aktivitātes. Piešķirtais fi nan-
sējums jāizlieto līdz 2019.gada 21.jūni-
jam.

Finansējumu var izlietot par pa-
sākumiem, kas dod iespēju pieredzēt 
mākslu un kultūru (skatuves mākslā, 
mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, 
dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā 
arī izzināt vēsturisko mantojumu un ra-
došās industrijas un kas atbilst vismaz 
vienai no šādām programmas saturis-
kajām jomām:

• Latvijas valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecības;

• Latvijas kultūras vērtības un kultū-
ras laikmetīgās izpausmes;

• Zinātnes un inovāciju attīstība Lat-
vijā;

• Latvijas daba un kultūrainava.
Programmas ietvaros attiecināmās 

ir:
• pasākuma ieejas maksa un biļešu 

izdevumi izglītojamiem un personām, 
kuras pavada grupu atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo 
personu skaitu;

• transporta izdevumi izglītojamo un 
to pavadošo personu nokļūšanai uz pa-

sākuma norises vietu un atpakaļ;
• ja pasākums notiek izglītības ies-

tādē vai izglītības iestādes dibinātāja 
izvēlētā norises vietā (iespējami tuvu iz-
glītības iestādei), – pasākuma tehniskās 
nodrošināšanas izmaksas (piemēram, 
skaņas un gaismas aparatūra, materiāli 
radošajai darbnīcai) un pasākuma no-
drošinātāja personāla atlīdzība (piemē-
ram, atlīdzība māksliniekiem, samaksa 
tehniskajiem darbiniekiem), pasākuma 
nodrošinātāja transporta izdevumi, kas 
saistīti ar nokļūšanu pasākuma norises 
vietā.

Informācijai:
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts 

simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 
Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot 
ar 2018. gada septembri, tās ietvaros 
ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks 
nodrošināta iespēja izzināt un klātienē 
pieredzēt Latvijas kultūras un dabas 
vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā 
radītās inovācijas un uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstus. 

Sagatavoja:  Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa, 

T.65133636 

Turpinās programmas „Latvijas skolas 
soma” īstenošana 2018./2019. mācību 
gada 2.semestrī

1.februārī Kokneses sporta centrā 
svinīgā pasākumā godināja vairāk 
nekā 130 sportistus, kuri aizvadītajā 
gadā sasnieguši izcilus panākumus. 
Pirmo reizi tika pasniegta balva par 
mūža ieguldījumu, un šo godpilno 
apbalvojumu saņēma ilggadējais 
vieglatlētikas treneris Igors Lulle.

2018. gads koknesiešiem bijis 
veiksmīgs un notikumiem bagāts. 
Kokneses novadu mūsu sportisti ir 
pārstāvējuši 18 sporta veidos – viegl-
atlētikā, peldēšanā, trīscīņā, kros-
mintonā, distanču slēpošanā, hokejā 
un citos. 2018. gadā koknesieši ir iz-
cīnījuši 24 Latvijas čempionāta zelta 
medaļas, 13 sudraba un 13 bronzas 
godalgas. Aizvadītajā gadā kok-
nesieši vairākas godalgas ieguvuši 
komandu sporta veidos – fl orbolā, 
hokejā, futbolā, basketbolā un volej-
bolā, kā arī panākumi gūti reģionā-
lajās sacensībās, valsts mēroga ma-
čos un pasaules turnīros. Viens no 
sasniegumiem – koknesiešu hokeja 
komandas uzvara EHL otrajā līgā. 
Savukārt Raivis Kurnigins ar vienību 
„HK Zemgale/LLU” Latvijas čem-
pionātā hokejā izcīnīja bronzas me-
daļu. Koknesieši lepojas ar savu no-
vadnieku, tagadējo hokeja vienības 
„Dinamo Rīga” vārtsargu Kristapu 
Gudļevski. Arī basketbolā koknesie-
šiem ir izcili sasniegumi. Pasākumā 
piedalījās Andrejs Gražulis, basket-
bola kluba „VEF Rīga” un Latvijas 
izlases spēlētājs. Kokneses novada 
centrs sveica populāro basketbolis-
tu, kurš basketbola pamatus apguvis 
Koknesē. Iepriekšējā gadā Koknesē 
veiksme bija līdzās trīscīņai – Kok-
neses komanda Latvijas čempionātā 
klasiskajā spēka trīscīņā komandām 

izcīnīja trešo vietu. Dažādās sacen-
sībās mūsu sportisti ir izcīnījuši in-
dividuālas godalgas. Viņu vidū arī 
Didzis Bērziņš, kurš pagājušajā gadā 
sasniedza Latvijas rekordu (340 kg) 
vilkmē svara kategorijā līdz 120 kg. 
Veiksmīga sezona aizritējusi trenera 
Ivara Māliņa volejbola komandām. 
U19 grupas jaunieši ieguva trešo vie-
tu Latvijas Volejbola federācijas kau-
sa izcīņā, bet vislielākais panākums 
bija iegūtā 11. vieta pasaules skolu 
čempionātā. Savukārt U12 vecuma 
grupas zēnu komanda Latvijas čem-
pionātā izcīnīja augsto desmito vietu.

Vērtējot sportistu sniegumu, tika 
godināti 2018. gada sportists un 
sportiste. Gada sportista titulu pa-
sniedza Kokneses novada vārda po-
pularizētājam pasaulē hokejistam 
Kristapam Gudļevskim. Gada spor-
tistes titulu piešķīra Patrīcijai Eidu-
kai, distanču slēpotājai.

Balvu par mūža ieguldījumu spor-
ta dzīves attīstībā piešķīra pieredzē-
jušam un talantīgajam vieglatlētikas 
trenerim Igoram Lullem, kurš gan-
drīz 50 gadus atdevis audzēkņu tre-
nēšanai un viņa devums Kokneses 
sporta dzīves attīstībā ierakstāms ar 
zelta burtiem.

Trenerim Igoram 
Lullem balva par mūža 
ieguldījumu

Pateicība par mūža darbu. Igors Lulle 
apbalvojuma saņemšanas brīdī.

KONKURSA MĒRĶIS: 
• iesaistīt skolēnus Latvijas vēstures 
izzināšanā un kultūras mantojuma 
nozīmes izpratnē,
• apzināt un apkopot stāstus, kas 
atklātu dzimtās vietas skolas vēsturi,
• pētīt un salīdzināt ar mūsdienām 
informāciju par skolas gaitām 
grāmatās ”Sibīrijas bērni”, uzklausīt 
represēto cilvēku stāstījumus par 
viņu skolas laiku.

Konkursa ietvaros skolēni 
tiek aicināti uzklausīt vecākus, 
vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un 
katru, kas var palīdzēt ar informāciju, 
lai apkopotu stāstus par savu dzimto 
vietu un skolu.
Ja tavā ģimenē ir saistība ar šiem 
notikumiem, uzraksti par tiem.
Atzinīgi tiks vērtēti darbi, kas 
veidos radošu izvēlētā jautājuma 
aplūkojumu, izmantojot vēstures 
avotus: fotogrāfi jas, dokumentus 
u.c. pieejamo informāciju, kā arī 
noformējumu (jānorāda savu 
vārds, uzvārds, vecums un darba 
nosaukumu). 
Esi radošs: raksti eseju, dzeju, 
domrakstu, zīmē, līmē, veido 
kolāžas vai kā citādi izpaudies!
Visi darbus varēs apskatīt Koknesē,  
Likteņdārzā.

DARBA APJOMS:  1-2 lapas (A4). 
Darbi iesniedzami līdz 2019. gada 
20. martam,  sūtot uz e-pastu 
libazukule@inbox.lv vai aktivitātes 
īstenotājam.
DARBUS IZVĒRTĒS:
Monika Dzene – no Kokneses 
novada politiski represēto  nodaļas;                     
Antoņina Midega – no Kokneses 
novada politiski represēto nodaļas; 
Anna Romanovska – Bebru 
pamatskolas skolotāja;
Lība Zukule – no Kokneses novada 
politiski represēto nodaļas.
Labākos darbus vērtēs sākumskolas, 
pamatskolas un vidusskolas grupās.
Uzvarētājiem tiks noorganizēta 
ekskursija un 
labāko darbu autori saņems 
veicināšanas balvas.
Konkursa dalībnieku apbalvošana 
un labāko darbu prezentācija notiks 
2019. gada 24.martā – Kokneses 
kultūras namā plkst.15:00 Kokneses 
novada politiski represētajiem 
veltītajā atceres pasākumā.
 Pārsteigumu balvas sarūpēs 
Kokneses novada dome, Kokneses 
novada represēto nodaļa, Likteņdārza 
īstenotājs „Kokneses fonds”.
Vēlam veiksmi konkursā!

Kokneses novada represēto 
nodaļas valde
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 Martā plānots uzsākt pilašu nodar-
bības visos trīs pagastos, datumi un 
laiki tiks precizēti vēlāk.

Nodarbības un lekcijas tiek rīkotas 
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 “Kok-
nese-veselīgākā vide visiem” ietvaros, 
ar mērķi uzlabot Kokneses novada 
iedzīvotāju pieejamību veselības vei-
cināšanas un slimību profi lakses pa-
sākumiem, veicinot iedzīvotāju fi zis-

ko un garīgo veselību, aktualizējot un 
risinot vietējās sabiedrības veselības 
problēmas, un izglītojot jautājumos, 
kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes, drošas vides un ve-
selības uzlabošanai. Nodarbības un 
lekcijas ir bez maksas, jo projekts tiek 
fi nansēts no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem.

Nodarbību sarakstā iespējamas iz-

maiņas un papildus pasākumi, tāpēc 
aktuālo informāciju aicinām skatīt 
www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība 
- Projekti), Facebook lapā: https://
www.facebook.com/veseligikokne-
sesnovada/ vai interesēties Kokneses 
novada domes Attīstības nodaļā, Tālr. 
65128569 vai 27298666, ieva.rusina@
koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbī-
bām notiek individuāli, sekojot norā-

dītajai informācijai afi šās. 
Tabulā ar krāsām ir apzīmēta no-

darbību norises vieta: zaļā krāsā - 

Koknese, zilā krāsā - Vecbebri un 
dzeltenā krāsā - Irši.

Attīstības nodaļa    

PIRM DIENAS OTRDIENAS TREŠDIENAS CETURTDIENAS PIEKTDIENAS

18., 25. FEBRUĀRIS 19., 26. FEBRUĀRIS 
5., 12. MARTS

20., 27. FEBRUĀRIS 
6., 13. MARTS

14., 21., 28. FEBRUĀRIS 
7., 14. MARTS

15., 22. FEBRUĀRIS 
1. MARTS

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita 

pavadībā, 
Bebru pamatskola, 

17.30

Ārstn.vingrošana ūdenī dažāda 
vecuma un fi ziskās sagatavotības 

iedzīvotājiem, 
Kokneses sporta centra 

baseins, 19.00

Atvērtie sporta vakari, 
Kokneses sporta centrs, 

19.00 – 22.00

Ūdens vingrošana 
grūtniecēm, Kokneses sporta 

centrs, 18.30

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita pavadībā, 
Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskola, 18.00

Ārstnieciskā vingrošana 
fi zioterapeita 

pavadībā, 
Iršu sporta halle, 19.00

Augstas intensitātes ārstn.
vingrošana ūdenī, 

Kokneses sporta centra 
baseins, 20.00

30. martā plkst.19.00 
Ģimenes veselības diena “Iršu zelts”, Iršu hallē
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Eiropas Savienības projekts "Koknese-veselīgākā vide 

visiem!" (Nr. 9.2.4.2./16./l/019)

Veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumi Kokneses novadā

Kopš 2019.gada janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses no-
vadā nodrošina SIA “Ķilupe”. Uzņēmums ieguvis tiesības turpmākos piecus 
gadus nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā, uzvarot pašvaldības rī-
kotajā atklātajā konkursā. Uzņēmums turpinās nodrošināt iedzīvotājiem līdz 
šim pieejamās atkritumu šķirošanas iespējas, kā arī organizēs šķiroto atkritumu 
savākšanas laukuma (Paugu ielā 1d, Koknese) darbu.

Dalīto atkritumu konteineru adreses 
Kokneses novadā:

Kokneses pagastā:
1905.gada iela 4A; 1905.gada iela 7; 1905.gada iela 27; 1905.gada iela 

51A; Blaumaņa iela 6; Blaumaņa iela 30; Blaumaņa iela 32; Vērenes iela 
1; Vērenes iela 4; Upes iela 2; Lāčplēša iela 7; Melioratoru iela 1; Parka 
iela 15; Parka iela 25; Parka iela 27;  Indrānu iela 7;  Indrānu iela 8; 
Tilta iela 1; Stacijas laukums (Hanzas iela); Veikals “Bormaņi”; Līvānmāju 
ciems Bormaņi; Mājas “Laimdotas”; Liepas, Bormaņi. 

Bebru pagastā:
Kamenes; Ataugas; Saules; Jasmīni; Vecbebru PTV.
Iršu pagastā:
Madaras; Sporta halle; Dzintari; Alejas.
Šajās adresēs ir izvietoti viens, divi vai trīs konteineri atkritumu šķirošanai. 

Lai uzturētu vides tīrību šajās adresēs, iedzīvotājiem jāievēro, ka:
 konteiners STIKLA iepakojumam paredzēts – dažādu krāsu un izmēru 

stikla pudelēm un burkām. Jāatceras, ka tādi izstrādājumi kā māla un kerami-
kas pudeles, trauki, spoguļi, logu stikli un spuldzes nav otrreiz pārstrādājami, 
tāpēc tos STIKLA konteinerā izmest nedrīkst.

• dažādu krāsu un izmēra stikla pudeles un burkas. Atceries!!! Pirms izmeša-
nas iepakojums jāizskalo no ēdienu un dzērienu paliekām!

x nedrīkst porcelāna un keramikas traukus, spuldzes, logu un spoguļu stik-
lu, automašīnu stiklu
 konteiners KARTONA un PET iepakojumam paredzēts – žurnāliem, 

avīzēm, grāmatām un cita veida papīram, kartonam (t.sk. sulu un piena tet-
rapakām, makulatūrai); PET pudelēm; metāla konservu un dzērienu kārbām; 
matu šampūna un balzama iepakojumam. Jāatceras, ka čipsu pakas; plastmasas 
lentas; krējumu un margarīnu trauciņi; vienreizlietojamie trauki ir atkritumi, 
kurus nedrīkst izmest kartona un PET iepakojuma konteinerā.

• papīra un kartona iepakojums
• makulatūra - žurnāli, avīzes, grāmatas
• sulu un piena produktu tetrapakas (pirms izmešanas - jāizskalo!)
• tukšas un saplacinātas dzērienu plastmasas (PET) pudeles
• šampūnu un citas līdzīgas plastmasas pudeles (HDPE apzīmējums)
• plēves iepakojums
• metāla iepakojums (metāla kārbas, bundžas, vāciņi)
x nedrīkst vienreizējās lietošanas traukus
x nedrīkst olu iepakojumus no papīra un plastmasas
x nedrīkst čipsu pakas, saldējuma papīrus
x nedrīkst krējuma un margarīna trauciņus
x nedrīkst ar pārtikas produktiem pildītu iepakojumu
x nedrīkst rotaļlietas, putuplastu, citus plastmasas sadzīves priekšmetus
Iedzīvotāji, neatkarīgi no dzīvesvietas, drīkst izmantot jebkuru dalīto at-

kritumu konteineru. Adresēs, kur ir viens konteiners, drīkst izmest kartonu 
un PET iepakojumus kopā.

Ja rodas neskaidrības, aicinām zvanīt SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas cen-
tram pa tālruni 65071222, 29104053 vai sūtīt e-pastu: kilupe@gmail.com 

Atkritumu šķirošana ir iespēja samazināt sadzīves atkritumu daudzumu. 
Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas tiešā tuvumā nav šķirošanas konteineru, var 
izmanto šos konteinerus. Lai šajās adresēs nerastos nekārtības, lūgums iedzī-
votājiem ievērot, kādiem šķirotajiem atkritumiem paredzēts konkrētais kon-
teiners. Šķiroto atkritumu konteineru savākšana un izvešana ir bezmaksas 
pakalpojums.

Dalīto atkritumu šķirošana Kokneses novadā 21. februārī  
no plkst. 10.00 
līdz plkst.17.00

Koknesē, 
Zaļā tirgus laukumā

MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA

*D vitamīna noteikšana 
6,00 EUR

JAUNUMS: Trīs 
dimensiju (3D) 

automātiskā krūšu 
ultrasonogrāfi ja – 

20.00 EUR

PACIENTU 
PIEŅEMŠANA 

PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR: 

25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas 
kods 0100–64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA: 

Pateicība 
Kokneses sporta centrs un 
Kokneses novada pašvaldība 
pateicas Indulim Asarītim par 
slēpošanas trases sagatavošanu 
Kokneses parkā!


