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KOKNESES
Moto: Jo vairāk darbs notiek cilvēka dēļ, jo svētīgāks tas ir. /Z.Mauriņa/

Esiet sveicināti laikā, kad feb-
ruāris mums dāvājis gan kārtīgu 
ziemu, gan dienas, kad gaisā jau 
vējo pavasara nojausma. Kā dabai 
savs ritums – arī cilvēkam savs 
ceļš ejams. Mūsu novadā rit darbī-
ga dzīve – par visiem notikumiem 
izdevuma lappusēs neizstāstīt. 
Janvāra domes sēdē apstiprināts 
budžets 2017. gadam, un arī šajā 
gadā prioritātes būs izglītība, tū-
risma attīstība un infrastruktūras 
sakārtošana. 

Šis vēl ir īstais brīdis baudīt 
ziemas sporta priekus, kā to jan-
vāra mēneša nogalē darīja aktīvā 
dzīvesveida piekritēji Pasaules 
Sniega dienā Koknesē vai Volde-
māra Jākobsona dzimšanas die-
nas svinētāji Bebros, sekojot izci-
lā skolotāja vēlējumam: „Visi uz 
slēpēm!”. Savukārt novada ama-
tierkolektīvi pirmo reizi satikās 
lustīgajās sporta spēlēs Kokneses 
sporta centrā. Tāpat stāstām arī 
par Kokneses jauniešu veiksmī-
gajiem startiem Latvijas čempio-
nātā. Vienmēr lepnums pārņem, 
uzzinot par talantīgās slēpotājas 
Patrīcijas Eidukas sasniegumiem. 
Kamēr viena daļa jaunatnes kal-
dina uzvaras sportā, citi savu lai-
mes vērdiņu kaļ mūzikā un kopjot 
mūsu zemīti. Man bija patīkami 
iepazīties ar koknesieti Ivo Vēzi 
un pastāstīt arī jums, kas ir „Raiņa 
Iela 11”. „Visu vajag darīt no sirds 
un ar prieku!” – teic Ivo. Tā no-
teikti domā arī bebrēnietis Raitis 
Ungurs, kurš neatlaidīgi turpina 
tēvutēvu iesākto, saimniekojot 
savā zemnieku saimniecībā, un 
labprāt daloties pieredzē ar citiem 
lauksaimniekiem. 

Nerimstoši ar jaunām ide-
jām savus apmeklētājus pārsteidz 
Kokneses pagasta bibliotēka, rosī-
gi darbojas seniori, bet Bebru pa-
matskolas skolēni dodas palīdzēt 
dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
iemītniekiem. Par to visu un vēl 
daudz ko citu šajā februāra numu-
ra ceļasomā!

Šajā mēnesī svinam Svētā Va-
lentīna dienu. Novēlu jums vār-
dus, kas atrodami Gabriela Zevina 
grāmatā „Grāmatnieks, kurš atra-
da dzīvi”: „Mēs kļūstam par to, ko 
mīlam. Mēs esam tas, ko mīlam. 
Mēs neesam lietas, ko iegūstam, 
krājam vai lasām. Mēs, cik vien 
mums ļauts šeit uz pasaules būt, 
esam tikai mīlestība. Tas, ko mī-
lējām. Cilvēki, ko mīlējām. Un tas 
viss, domāju, tas viss turpina dzī-
vot arī pēc mums.”

Sarmīte Rode

Jau otro gadu, gaidot pavasari, uz 

sadziedāšanos koncertā „Dziesmu 

virpulis” Kokneses kultūras nama 

sieviešu koris „Anima” un diriģente 

Lelde Kamzole-Gagaine aicināja savus 

dziesmas draugus. 

Sarmīte Rode

Rolanda Gagaiņa foto

Šoreiz Kokneses kultūras namā 
virmoja sievišķā enerģija – klau-
sītājiem svētkus dvēselei kopā ar 

mājiniecēm dāvāja sieviešu koris 
„Daudzeva”, diriģente Silvija To-
maševska, Jēkabpils tautas nama 
sieviešu koris „Unda”, diriģente 
Sandra Bondare, Kalsnavas pagas-
ta sieviešu koris „Silvita”, diriģen-
te Antra Āboltiņa un arī savējie 
– jauktais koris „Alaine”, diriģente 
Silvija Cīrule. 

„Alaines” trīs brašie kungi no-
teikti jutās pacilāti tik daudz šar-
mantu dāmu sabiedrībā!

„Animas” dziedātāja Ilona Mig-
lāne atgādināja, ka sievišķo enerģi-
ju raksturo vairāki atslēgas vārdi: 
dvēsele, rūpes, mīļums un, pro-
tams, arī dziedāšana un skaistums. 
Jāteic, ka šajā reizē patiesi skais-
tums un dziesma papildināja viens 
otru: katrs koris priecēja ar grez-
niem skatuves tērpiem un izjustu 
dziedājumu. Patīkami pārsteidza, 
ka dziesmu skanējumu pavadīja ne 

tikai klavieres, bet arī akordeona, 
fl autas un vijoles klātbūtne. Kon-
certu atklāja „Animas” dziedātājas, 
vēlreiz apliecinot, ka dziesmā iespē-
jams viss – ticēt, mīlēt un ilgoties. 
Bet, lai klausītājs tam noticētu, ir 
atdots no sirds paveikts darbs.

Ar sieviešu kori „Daudzeva” 
koknesietes saista vairāku gadu 
draudzība. 
Turpinājums 6.lpp. »»»

Mīlot dziesmu, mīlam dzīvi!Mīlot dziesmu, mīlam dzīvi!
Kā mazos Kā mazos 

dziesmu dziesmu 
svētkos svētkos 

dzied dzied 
kopkoris!kopkoris!

Dziesmā izdziedam dzīvi! Kokneses Dziesmā izdziedam dzīvi! Kokneses 
kultūras nama koris "Anima".kultūras nama koris "Anima".

Lai dzīvo prieks un mīlestība! Lai dzīvo prieks un mīlestība! 
Dziesmas draugiem novēl Dziesmas draugiem novēl 

jauktais koris "Aaine".jauktais koris "Aaine".

2017.gada 25.janvāra domes sēdē 
ir apstiprinātas Kokneses novada attīs-
tības programmas 2013.- 2019.gadam 
daļas - Rīcības plāns un Investīciju 
plāns ar Kokneses novada domes plā-
notajiem veicamajiem uzdevumiem 

un aktivitātēm turpmākajiem gadiem. 
Pašvaldība plāno investēt līdzekļus uz-
ņēmējdarbības infrastruktūrā, novada 
grants ceļu un ielu pārbūvē, tūrisma 
un sporta infrastruktūras attīstībā, kul-
tūras mantojuma saglabāšanā, ūdens-

saimniecības attīstībā u.c. Dokumenti 
aktualizēti, ņemot vērā domes budžetu 
kārtējam gadam, nozaru politikas uz-
stādījumus, ES fondu atbalsta iespējas 
un citus plānošanas dokumentus. 

Iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties 

ar aktualizētajām novada attīstības 
programmas daļām Kokneses novada 
domē, Attīstības nodaļā, 11.kab., do-
mes darba laikā vai novada mājaslapā 
www.koknese.lv sadaļā Pašvaldība – 
Attīstības plānošanas dokumenti. 

Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar pašvaldības plānotajiem darbiem 
turpmākajiem gadiem 

Nevienam nav vairs šaubu – glītākie 
un staltākie puiši ir uzauguši Koknesē! 
„Priekš mums viņš ir uzvarētājs!” – 
teic koknesieši, uzzinot par Matīsa 
Pastara panākumiem vienā no pasaules 
prestižākajiem vīriešu skaistumkon-
kursiem „Mister International”, kas no 
4. līdz 14. februārim norisinājās Taize-
mes galvaspilsētā Bangkokā. Vērienīga-
jā konkursā, kurā tika pieteikti 76 val-
stu pārstāvji, bet kvalifi cējās 36 jaunie 

vīrieši, pēc žūrijas vērtējuma 22 gadus 
vecais koknesietis iekļuva deviņu skais-
tāko puiši vidū. 

Pagājušajā gadā Matīss Pastars kļu-
va par nacionālā konkursa „Misters 
Latvija 2016” uzvarētāju un ieguva tie-
sības pārstāvēt Latviju konkursā „Mis-
ter Internationa”. Matīss ir dzimis Kok-
nesē, absolvējis Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolu. Šobrīd jaunietis Rīgas Teh-
niskajā universitātē 3. kursā studē in-

ženierzinātnes. Lai 
arī tagad Matīsu 
var dēvēt par Rīgā 
dzīvojošu kokne-
sieti, viņš atrod lai-
ku pabūt Koknesē 
un piedalīties da-
žādos pasākumos un sporta aktivitātēs. 

„Piedaloties konkursā, Matīss 
ir ieguvis atkal jaunu pieredzi un 
jaunus draugus,” teic viņa tētis 

Andrejs Pastars.  
Sveicam Matīsu ar panākumiem 

konkursā un priecājamies par sasnieg-
to kopā ar viņa vecākiem!

Koknesietis Matīss Pastars – viens no Koknesietis Matīss Pastars – viens no 
skaistākajiem puišiem pasaules mēroga skaistākajiem puišiem pasaules mēroga 
konkursā „Mister International”!konkursā „Mister International”!
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1. Pieņemt zināšanai sagatavoto 
informāciju par Kokneses novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu iz-
pildi (informācija mājas lapā www.
koknese.lv).

2. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.1 
/2017 “Par Kokneses novada pašval-
dības budžetiem 2017. gadam” (in-
formācija mājas lapā www.koknese.
lv).

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

 4. Apstiprināt Kokneses novada 
domes Darba plānu 2017. gadam (in-
formācija mājas lapā www.koknese.
lv).

 5. Apstiprināt aktualizēto Kok-
neses novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam II daļas 2.2.noda-
ļu „Rīcības plāns stratēģisko mērķu 
sasniegšanai turpmākajiem 7 ga-
diem” un III daļu „Investīciju plāns 
stratēģisko mērķu sasniegšanai turp-
mākajiem 3 gadiem” (informācija 
mājas lapā www.koknese.lv).

 6. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.2/2017 “ Grozījumi 2016.
gada 27. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.3/2016„ Par pašvaldības līdz-
fi nansējuma piešķiršanu pirmskolas 
izglītības programmas apguvei pri-
vātās pirmskolas izglītības iestādēs”, 
saskaņā ar 1. pielikumu un pieņemt 

zināšanai paskaidrojuma rakstā mi-
nēto informāciju. 

7. Apstiprināt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu, nosakot 
to no 2017. gada 1. marta līdz 2017. 
gada 31. decembrim 14,26 euro/m3.

8. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.3/2017” Grozījumi Kokneses 
novada domes 2013. gada 30. ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr. 15 
„Par Kokneses novada pašvaldības 
aģentūras „Kokneses Sporta centrs” 
sniegto publisko maksas pakalpoju-
mu cenrādi”.

9.1. No pašvaldības 2017.gada 
budžeta apmaksāt brīvpusdienas no 
2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 
31.decembrim:

9.1.1. Kokneses novada vispāriz-
glītojošo skolu 5.; 6.; 7.; 8. un 9.klašu 
izglītojamajiem;

9.1.2. piecgadīgajiem un sešgadī-
gajiem bērniem, kuri apmeklē Kok-
neses novada izglītības iestādes (iz-
ņemt internātskolas).

9.2. No pašvaldības budžeta ap-
maksāt brokastis un vakariņas tiem 
pamatskolas skolēniem I.Gaiša Kok-
neses vidusskolā, kuri dzīvo skolas 
dienesta viesnīcā.

10. Lai nodrošinātu bērnu ar kus-
tību traucējumiem pārvietošanos pa 
visu Kokneses internātpamatskolu- at-
tīstības centru, Eiropas Savienības pro-
jektā par Dienas centra izveidi paredzēt 
līdzekļus vairāku pacēlāju iegādei.

11. Atcelt Kokneses novada do-
mes 2016.gada 28.decembra lēmu-
mu Nr. 5.7. ”Par nekustamā īpašuma 
dzīvokļa Nr.7 „Liepās”, Kokneses pa-
gasta, Kokneses novadā pārdošanu 
atklātā mutiskā izsolē”.

12.1. Ar 2017.gada 1.februāri iz-
īrēt Kokneses internātpamatskolai- 
attīstības centram Kokneses novada 
domei piederošu nekustamo īpašu-
mu ar kadastra Nr. 3260 900 0539 – 
trīs istabu dzīvokli, platība 71,7 m2 ar 
adresi „Liepas”- 7, Bormaņi, Kokne-
ses pagasts, Kokneses novads.

12.2. Kokneses internātpamat-
skolai - attīstības centram slēgt īres 
līgumu ar SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi”.

13. Atļaut uzsākt un veikt Kok-
neses internātpamatskolas - attīstības 
centra ēkas fasādes vienkāršoto atjau-
nošanu energoefektivitātes uzlaboša-
nai ar kopējām remonta izmaksām – 
61 412,91 euro bez PVN% (sešdesmit 
viens tūkstotis četri simti divpadsmit 
euro 91 cents).

14. Līdz 2017.gada 31.martam 
izstrādāt metodiku, pēc kuras tiek 
apmaksātas brīvpusdienas pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēkņiem. 
Pēc tam runāt par konkrētu summu 
budžetā.

15. Ņemot vērā, ka darba pienā-
kumu apjoms pieaug, lemt par lietve-
ža amata vietu Kokneses novada So-
ciālajā dienestā.

16. Bebru pamatskolas remontam 
papildus piešķirt 2000,00 euro.

17.1. Iesniegt projekta iesniegu-
mu „Dabas pieminekļa aizsargājamā 
dendroloģiskā stādījuma „Kokne-
ses parks” teritorijas labiekārtošana” 
Valsts budžeta programmas „Vides 
aizsardzības fonds” apakšprogram-
mas „Vides aizsardzības projekti” 
aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības 
plānu ieviešana”. 

17.2. Projekta kopējā summa ir 
EUR 57  603,82, t.sk. Latvijas vides 
aizsardzības fonda fi nansējums ir 
85% jeb EUR 48 963,25 un Kokne-
ses novada domes līdzfi nansējums ir 
15% jeb EUR 8 640,57.

17.3. Projekta iesnieguma atbal-
stīšanas gadījumā no Kokneses no-
vada domes budžeta garantēt priekš-
fi nansējumu EUR 46 083,06 apmērā 
(ir iespēja saņemt 20% avansu no 
LVAFA piešķirtā fi nansējuma). 

17.4. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīs-
tības nodaļas vadītāja vietnieci Māru 
Bitāni, pilnvarojot veikt darbības, kas 
saistītas ar projekta realizāciju un uz-
raudzību, kur ir nepieciešams pašval-
dības vārdā parakstīties un saistībā ar 
iepriekš minēto kārtot visas formali-
tātes. 

18.1. Piedalīties Valsts Kultūr-
kapitāla fonda mērķprogrammas 
“Latvijai-100” projektu konkursā un 

iesniegt projekta “Kokneses svētku 
stāsts” (turpmāk – Projekts) iesnie-
gumu.

18.2. Projekta kopējas izmaksas 
ir EUR 11  900,00 tajā skaitā Valsts 
Kultūrkapitāla fonda fi nansējums 
EUR 10 710,00 un Kokneses novada 
domes līdzfi nansējums EUR 1190,00.

18.3. Par projekta vadītāju nozī-
mēt Kokneses novada domes Attīs-
tības nodaļas vadītāju Andu Mikālu, 
pilnvarojot veikt darbības, kas saistī-
tas ar projekta realizāciju un uzrau-
dzību, kur ir nepieciešams pašvaldī-
bas vārdā parakstīties un saistībā ar 
iepriekš minēto kārtot visas forma-
litātes. 

2017.gada 22.februāra domes sēdē tiks 

izskatīti šādi pamatjautājumi:

1) Par Attīstības nodaļas darbu 
2) Par projektu realizācijas gaitu 
3) Par Kokneses pašvaldības 

aģentūras „Kokneses sporta centrs” 
vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2017. – 2019.gadam 

4) Par p/a „Kokneses Sporta 
centrs” Darba plānu 2017.gadam 

5) Par Vecbebru Profesionālo un 
vispārizglītojošo internātvidusskolu 

6) Par p/a “Kokneses Tūrisma 
centrs” darba plānu 2017.gadam 

7) Par nekustamā īpašuma no-
dokļa iekasēšanu 2016.gadā

Sagatavoja domes sekretāre 
Dz.Krišāne

2017. gada 25. janvārī Kokneses novada dome NOLĒMA:

2016. gada 15. decembrī Saeima 
pieņēma grozījumus “Dabas resursu 
nodokļa likumā”, kas paredz, ka no 
2017. gada 1. janvāra tiek būtiski pa-
augstināts Dabas resursu nodoklis, 
nosakot, ka likme par vienas tonnas 
sadzīves atkritumu apglabāšanu pie-
augs no 12,00 euro uz 25,00 euro.

2017.gada 12. janvārī Kokneses 
novada domē saņemta atkritumu 
apsaimniekotāja SIA “ Clean R” vēs-

tule ar normatīvo aktu pamatojumu 
un lūgumu apstiprināt izmaiņas ap-
saimniekošanas maksā Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā, 
nosakot to no 2017.gada 1. marta 
līdz 2017.gada 31. decembrim 14,26 
euro/m3.

Vairāk informācija: www.kokne-
se.lv 25.01.2017. Domes sēdes proto-
kola izraksts - Par atkritumu apsaim-
niekošanas maksas apstiprināšanu

Par atkritumu apsaimniekošanas 
maksas apstiprināšanu

No 3. līdz 5. februārim Rīgā, izstāžu centrā 

Ķīpsalā, notika 24. starptautiskā tūrisma 

izstāde - gadatirgus „Balttour 2017”. Kopu-

mā gadatirgū savus piedāvājumus prezen-

tēja vairāk nekā 850 tūrisma uzņēmumu 

no 40 pasaules valstīm. Nozīmīgākajā 

tūrisma izstādē Baltijā piedalījās arī Kok-

neses Tūrisma centrs.

Daina Liepiņa,

Kokneses tūrisma centra direktore 

Izstādes apmeklētājus aicinājām 
apskatīt Zemgales stendu, kur vienā 
pudurī strādājām ar Skrīveru, Aizkr-
aukles un Pļaviņu novadu kolēģiem. 
Izstādes laikā īpaši aicinājām izbaudīt 
Kokneses novada lieliskos brīvdie-
nu piedāvājumus ar aktīvu atpūtu un 
līdzdarbošanos. Tūrisma cienītājus 
iepazīstinājām ar jaunumu - nakts eks-
kursiju ar lukturīšiem gida pavadībā. 
Interesentiem atpūtai pie ūdens piedā-
vājām Makšķernieku info lapu, kur ap-
kopota informācija par laivu nomu, ēr-

tajām piestātnēm un atpūtu pie Dauga-
vas, Pērses un Lobes ezera. Atzīmējot 
Kokneses 740 gadu jubileju, aicinājām 
doties aizraujošajās ekspedīcijās „Han-
zas ceļi”, „Zudusī Daugava”, piedzīvoju-
mu un pārsteigumu takā „Vienā elpas 
vilcienā” un „Misija Koknesei”.

Savukārt uz lielākajiem pasāku-
miem Kokneses novadā, stenda ap-
meklētājus aicināja Sams, ar kuru dau-
dzi gribēja nofotografēties. 

Likteņdārza veidotāji stenda ap-
meklētājiem prezentēja šī gada plāno-
tos pasākumus, akcijas un piedāvāju-
mu kāziniekiem un laulību ceremoni-
jām.

Jau iecienīto maršrutu: Saldumu 
baudīšana – viduslaiku sajūtas – brau-
ciens vikingu laivā un ceļā redzamās 
gleznainās dabas ainavas, esam izde-
vuši vienotā Vidusdaugavas   kartē ar 
kaimiņu novadiem Daugavas labajā 
krastā. Izstādes apmeklētājus iepazīsti-
nājām ar kāzu piedāvājumiem, nakts-

mītnēm un ēdināšanas iespējām. Vis-
vairāk apmeklētājus interesēja iespējas 
aktīvi baudīt brīvdienas dabā, mak-
šķerēšana, velo maršruti un pasākumi 
Kokneses novadā.

Starptautiskajā tūrisma izstādē 
apmeklētāji iepazīst jaunos tūrisma 
piedāvājumus Koknesē

Gaidām tūristus Kokneses novadā! 
Kokneses tūrisma centra direktore 

Daina Liepiņa un tūrisma 
konsultante Vita Bijikertasa.

Černobiļas atomelektrostacijas 
avā   rijas seku likvidētāji tiek aicināti 
pieteikties apbalvošanai ar Iekšlietu 
ministrijas piemiņas zīmi. 

Apbalvošanai personu var izvirzīt 
arī pēc nāves. Piemiņas zīmi šajā gadī-

jumā saņems ģimene.
Izdrukāt apliecinājumu – iesnie-

gumu var no Iekšlietu ministrijas 
mājaslapas: http://www.iem.gov.lv/
lat/cernobilas_aes_seku_likvidesa-
nas_dalibnieku_godinasanai/

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidētājus aicina saņemt 
piemiņas zīmes

Meteņi latviešiem ir jauna saimnieciskā gada sākums. At-
vadas no ziemas. Tieši tāds laiks bija 5.februārī, kad Kokneses 
"Būnīšos" bija aicināti visi meteņotāji. Bija atnākuši paši labā-
kie, jestrākie un lieliskākie, jo Meteņos ir jālielās, jāspēkojas, 
jābrauc no kalniņa, jāēd cūkas auss un kājas, astes. Tika vārīta 
īpašā Meteņa zupa un cepts slokatnis. Bija ieradies arī pats 
Metenis ar dāvanām. Tika lietas arī sveces un iets rotaļās. To 
visu varēja dabūt gan garšot, gan redzēt Meteņu reizē. Bet - 
kas nebija, tam netika. Nākamgad svinēsim atkal, bet tas jau 
būs pēc gada!

Inguna Žogota, biedrības "Baltaine" priekšsēdētāja
Annijas Blaus foto

Meteņi Kokneses 
„Būnīšos”

Uz tikšanos nākošajos Meteņos!

Bebru pamatskolā 2. martā norisi-
nāsies skolotāja un tēlnieka Voldemā-
ra Jākobsona 118. gadadienai veltītais 
konkurss „Mans lepnums - Bebru 
pagasts” ar moto „Viss vienkāršais un 
neviltotais ir liels un skaists” /Voldemārs 
Jākobsons/ 

Konkursa rīko tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālā māja - muzejs un 
Bebru pamatskola. Jaunrades konkurss 
pēc Voldemāra Jākobsona skolnieka 
Andra Kristona ierosmes jau kļuvis par 
gadskārtēju tradīciju. Šogad  konkursa 
tēma ir „Skaistākā Bebru pagasta ai-
nava”. Darbu autori aicināti sniegt savu 
skatījumu par to, kāda ir Bebru pagasta 
skaistākā ainava, ar mērķi veicināt sko-

lēnu interesi un izpratni par vietu, kurā 
viņi dzīvo, attīstīt radošo domāšanu un  
jaunradi darbos. Dalībniekus vērtēs 1.- 
4 . klašu un 5.- 9. klašu grupās.

Pēc žūrijas balsošanas rezultātu 
apkopošanas, 10. martā Bebru pamat-
skolā notiks uzvarētāju apbalvošana. 
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems nau-
das balvas no mecenāta Andra Kris-
tona ziedojuma Vodemāra Jākobsona 
memoriālajai mājai - muzejam.  Visus 
konkursa darbus, sākoties muzeja se-
zonai, izstādīs tēlnieka Voldemāra Jā-
kobsona memoriālajā mājā - muzejā. 
Godalgotie konkursa darbi paliks tēl-
nieka Voldemāra Jākobsona memoriā-
lās mājas - muzeja īpašumā.

Radīs skaistāko Bebru 
pagasta ainavu
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17. janvārī Koknesē norisinājās seminārs 

un praktiskais treniņš par satura mārke-

tingu, kurā piedalījās Kokneses novada 

tūrisma pakalpojumu sniedzēji, tūrisma 

objektu apsaimniekotāji, novada domes 

attīstības nodaļas un sabiedrisko attiecī-

bu speciālisti. 

Daina Liepiņa

Kokneses tūrisma centra 

direktore 

Semināru vadīja Linda Kimeiša, 
„WIT Berry” vadītāja, bloga „Win 
With Wow” un līdz šim Latvijā vienī-
gās grāmatas par interneta mājaslapu 
saturu „Pārdotspējīgi teksti interneta 
mājaslapām” autore. Semināra dalīb-
niekiem bija iespēja uzzināt par satu-
ra mārketinga un interneta komuni-
kācijas nozīmīgumu, kā arī iepazīties 
ar galvenajām vadlīnijām un tenden-
cēm, kuras būtu jāievēro gatavojot 

informāciju mājas lapām. 
 Semināra praktiskajā daļā dalīb-

nieki iesaistījās diskusijās un dalījās 
pieredzē. Dažādi piemēri no Kokne-
ses tūrisma uzņēmumu mājas lapām 
un pakalpojumu piedāvājumu ap-
rakstiem atklāja, kā dažkārt nelielas 
pārmaiņas var radīt pamanāmu re-
zultātu. 

Seminārā gūtās zināšanas uzņē-
mēji varēs turpmāk izmantot sava 
uzņēmuma popularitātes uzlaboša-
nai un klientu piesaistei, kā arī tas būs 
vērtīgs pamats citu projektu īstenoša-
nai Kokneses attīstībā. 

Semināru organizēja Kokneses 
novada pašvaldība un tas norisinājās 
Centrālās Baltijas jūras reģiona prog-
rammas 2014.-2020.gadam projekta 
Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējī-
gai sadarbībai” ietvaros. 

Likteņdārzs aicina darbā administratoru
Ja Tev patīk darbs ar cilvēkiem, esi komunikabla(-s), 

atvērta(s), nodibinājums „Kokneses fonds” aicina 
pievienoties Likteņdārza īstenotāju komandai 

pozitīvu, enerģisku un atsaucīgu 

ADMINISTRATORU
Galvenie darba pienākumi: 
• sagaidīt un uzņemt Likteņdārza viesus un nodrošināt viesus 
ar informāciju par Likteņdārzu
Prasības:
• uz klientu orientēta attieksme
• labas komunikācijas, organizācijas un sadarbības prasmes
• augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme
• vēlamas angļu, vācu, krievu valodas zināšanas
• pieredze tūrismā tiks uzskatīta par priekšrocību
• var būt studente/-s
Mēs piedāvājam:
• iespēju strādāt vēsturiski nozīmīgā projektā, kas top kā 
dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā
• apmācību
• iespēju gūt unikālu pieredzi un iepazīties ar daudziem 
gaišiem cilvēkiem 
• sadarbību labā komandā

CV un motivācijas vēstuli gaidīsim uz e pastu 
Liktendarzs@koknesesfonds.lv līdz 2017. gada 24.februārim. 
Tuvāka informācija pa tālruni 2549 5544.
Darba laiks:  vasaras sezonā – no aprīļa līdz oktobrim (ieskaitot)
Darba vieta:  Likteņdārzs, Kokneses pagasts, Kokneses novads

Tūrisma nozares pārstāvji 
apgūst satura mārketingu

Laba pārvaldība 
uzliek pienākumu 
valsts un pašvaldības 
iestādei būt pieejamai 
ne tikai formāli, bet 
arī reāli.

Cilvēkam ir tiesī-
bas uz sasniedzamu 
valsts pārvaldi. Minē-
tais nozīmē ne tikai 
fi ziskās vides pieeja-
mību ar vienlīdzīgām 
iespējām, tai skaitā, 
arī personām ar dažā-
da veida invaliditāti, 
bet arī informācijas 
pieejamību un iedzī-
votājiem draudzīgu 
pieņemšanas laiku.

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
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Kokneses PII „Gundega” ir mūsu kai-

miņiene - tieši aiz bibliotēkas loga 

katru dienu mēs dzirdam bērnu balsis, 

reizēm netieši „piedalāmies” arī ārā 

notiekošajos pasākumos! 

Ingrīda Grūbe,

Kokneses pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

Mums prieks par atsaucību un 
sadarbību daudzu gadu garumā - 
šīs iestādes audzēkņi ar audzinātā-
jām ir bieži mūsu viesi - atvērti un 
zinātkāri, ieinteresēti un grāmatas 
mīloši! „Gundegas” praktisko dar-
bu izstādei bibliotēkā ir brīnišķīgs 
iemesls, jo 22.janvārī tā sagaidīja 
savu 50.dzimšanas dienu! Sirsnīgi 
sveicam visus - lielus un mazus, bet 
visus interesentus aicinām izbaudīt 
krāsu, izdomas, radošuma koktei-
li divu mēnešu garumā. Izstādes 
autoru kolektīva vecums tiešām ir 
ļoti dažāds – bērni no 1gada līdz 7 
gadu vecumam, kā arī skatāmi viņu 
vecāku, vecvecāku, audzinātāju un 
dažādu grupu darbi!

Tātad, izstāde apskatāma līdz 
martam! Visi laipni gaidīti!

4.februāra pēcpusdienā Kokneses pagasta 

bibliotēkā tikās 16 drosmīgi un erudīti 

cilvēki, lai mērotos spēkiem krustvārdu 

mīklu minēšanā. 

Ingrīda Grūbe, 

Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre

Uzdevums nemaz nebija tik viegls, 
jo stundas laikā vajadzēja atminēt kla-
sisko krustvārdu mīklu, atrast režģī 20 
putnu nosaukumus un tikt galā ar bilžu 
mīklu! Jāņem vērā, ka jāpaļaujas bija 
tikai uz saviem spēkiem, bez papildus 
palīdzības. Jau sākumā vienojāmies, 
ka šis ir pirmais šāda veida pasākums, 

tādēļ svarīgi saprast, kā tas notiek un 
baudīt kopā būšanu!

Apkopojot rezultātus un saskaitot 
punktus, izdalījām tikai pirmo trīs 
vietu ieguvējus, jo īstenībā jau uzvarē-
tāji ir visi! Tātad, par līderi kļuva Jānis 
Šmits, viņam seko Zigrīda Garkakle 
un Dace Bārda. Ja kādam no dalībnie-
kiem interesē mīklu pareizās atbildes, 
savi un visi rezultāti, tad tie apskatāmi 
bibliotēkā!

Pieaugušo vidū braši turējās arī 
skolniece Elizabete Krastiņa! Kom-
pliments arī mazajam divgadniekam 
Gabrielam, kurš bija brīnišķīgs palīgs 

savai mammai!
Paldies par pieredzi, pozitīvismu 

un milzīgo atsaucību Nanijai Sīpolai, 
Ilzei Kalvišķei, Dzintrai Liepiņai, Mar-
tai Bremzei, Lonijai Brokai, Sarmītei 
Rēķei, Sofi jai Šmitei, Spodrai Briedei, 
Ārijai Pētersonei, Benitai Lagošai, Ras-
mai Rubenei, Dacei Lindei. Visi dalīb-
nieki, Jūs esiet brīnišķīgi!

Paldies Mārim Grūbem par re-
zultātu apkopošanu! Tā bija liela 
atbildība!Pēc sarunām pie kafi jas tases 
nopratām, ka šis pasākums varētu no-
tikt arī turpmāk! Parasti visas labās do-
mas un lielās vēlmes piepildās! Lai top!

Krustvārdu mīklu minētāji Krustvārdu mīklu minētāji 
tiekas bibliotēkā!tiekas bibliotēkā!

Katrs dalībnieks par pazaudētajām nervu šūnām kompensācijā saņēma nelielu 
dāvaniņu - kafi ju, bet uzvarētājs Krustvārdu mīklu žurnāla „Maģiskās Rūtis ” 

abonementu pusgadam!

Kokneses pagasta 
bibliotēkā PII „Gundega” 
praktisko darbu izstāde!

Krāsaini un izdomas bagāti mazo 
mākslinieku darbi!

Aizvadīts darbīgs janvāris Kokneses pagas-

ta bibliotēkas Bērnu nodaļā! 

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļas bibliotekāre

Jau janvāra sākumā uz bibliotēku 
atceļoja Ingunas Radziņas lelles, kuras 
ir apskatāmas vēl visu februāri, bet pēc 
tām krāšņā leļļu izstāde dosies uz Bebru 
pagasta bibliotēku. Lelles skatīt nāk gan 
lieli, gan mazi, izstādi apskatījušas arī 
gandrīz visas PII ”Gundega” grupiņas. 
Bibliotekārajās stundās ir paviesojušās 
dažas Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las klases, lai lelles iepazītu tuvāk caur 
grāmatām un fantāziju.

18. janvārī 135 minūtes bija Vinnija 
Pūka laiks, jo šajā dienā Pūka autoram 
A.A. Milnam atzīmēja 135 gadu jubile-
ju. Svinētāji zīmēja un krāsoja Pūku un 
viņa draugus, pārbaudīja savas zināša-
nas testā par autoru, meklēja spilgtākos 
citātus un skatījās multfi lmas.

Savukārt 30. janvārī Bērnu nodaļā 
valdīja puzles, jo 29. janvāris ir nacio-
nālā Puzles diena, kuru atzīmē salie-

kot puzles. Bērnu nodaļā “puzļošanās” 
notiek jau otro gadu. Visas dienas ga-
rumā, lai tiktu pie datora, bija jāsaliek 
vismaz viena puzle, bet lai tiktu pie sal-
dumiņa - trīs dažādas grūtības puzles. 
Bērni lika puzli arī uz laiku un pieci 
ātrākie licēji ieguva noderīgas balvas. 
Šogad apmeklētāji tika aicināti nest arī 
savas puzles un ļaut citiem tās salikt, kā 
arī no veciem kalendāriem veidot pa-

šiem savas mozaīkas.
Ja esi palaidis garām šos pasāku-

mus, nebēdā, jo bibliotēkā puzles likt 
un galda spēles spēlēt tu vari arī ikdie-
nā, arī grāmatas lasīt klusi vai draugam 
priekšā, zīmēt un krāsot aiz garlaicības, 
tāpat kā pildīt mājas darbus ar encik-
lopēdiju un datoru palīdzību. Esi mīļi 
gaidīts bibliotēkā, kā sevi nodarbināt 
var atrast vienmēr!

Svin Vinnija Pūka dzimšanas dienu.

Lelles, 135 minūtes ar 
Vinniju Pūku un Puzles diena

Februāra spilgtākie notikumi un bib-

liotekāro stundu piedāvājums Bērnu 

nodaļā! 

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļas bibliotekāre

16 . februāris - Vispasaules ska-
ļās lasīšanas diena! “Lasi skaļi, maini 
pasauli”. Skaļi lasīsim un klausīsimies 
stāstus un dzejoļus no latviešu auto-
ru grāmatām. To darīsim iepazīstot 
Nīderlandes lasīšanas veicināšanas 
programmu. Kāda tā ir? Nāc un uz-
zini!

21. februāris - Starptautiskā 

dzimtās valodas diena. Iepazīsim 
Valodu koku, lasot un klausoties Gun-
degas Sējas stāstu “Valodu koks” no 
grāmatas “Kā es ar Opi braucu Latvi-
ju lūkoties”. Pārbaudīt savas prasmes 
dzimtās valodas jautājumos vari at-
nākt arī ar visu klasi, iepriekš piesakot 
jums izdevīgāko dienu un laiku.

28. februāris – “Bērnu, Jaunie-
šu un Vecāku žūrijas 2016 “noslē-
gums! Pasākums žūrijas ekspertiem. 
Lai apmeklētu bibliotēku ar klasi, 
grupiņu vai lielāku domubiedru 
kompāniju, piesakies - klātienē bib-
liotēkā, pa tel. 26309980 vai e-pastu 
bibliotekas@koknese.lv.

Izlasi, atzīmē, piedalies!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas At-
balsta biedrība (Biedrība) aicina lasītā-
jus pieteikt bibliotekārus balvai „Pagas-
ta bibliotekārs – gaismas nesējs“. Līdz 
10. martam Biedrība gaidīs vēstules un 
stāstus par pagastu bibliotekāriem, kas 
ir pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, entuzi-
asma pilni savā darbā un neaizstājami 
savā pagastā.

Konkurss norisināsies desmito 
reizi. Katru gadu tiek apbalvoti četri 
bibliotekāri – viens no katra Latvijas 
reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, 
Zemgales. Konkurss “Pagasta bibliote-
kārs – gaismas nesējs” ir īpaši Latvijas 
mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts 
pasākums, lai novērtētu viņu darbu un 
veikumu savā pagastā un pievērstu visas 

Latvijas uzmanību 
pozitīviem, iedves-
mojošiem notiku-
miem reģionus. Tā ir lasītāju balva un 
atzinība saviem bibliotekāriem. 

Pieteikuma vēstules un fotogrāfi jas 
sūtāmas uz gaisma@gaisma.lv vai LNB 
Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, 
Rīgā, LV1048.

Desmito gadu meklē „Gaismas nesējus“ 
Latvijas pagastos

Valentīndiena būs 
14.februārī!

Vispasaules skaļās lasīšanas 
diena būs 16. februārī!

Viens otram netraucē... 
un dubults neplīst!:))

Abās šajās dienās 
lasīsim 
Viljama Šekspīra 
brīnišķīgo lugu 
"Romeo un 
Džuljeta"! 
Par lomām lemsim, klātienē vienojoties ar 
bibliotēkas apmeklētājiem!
P.S. Būs Džuljetas balkoniņš, tērpi! :))
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Kikerigū! Pēc Austrumu kalendāra 28. 

janvārī sākās Ugunīgā Gaiļa gads. Gailis 

ir saules simbols - tieši ar viņa dziesmu 

no rīta sākas diena. 

Velga Gredzena,

PII „Bitīte” mūzikas skolotāja

Austrumu tautas Gaili saskata kā 
piecu tikumu simbolu. Tas apvieno: 
drošsirdību, labsirdību, uzticību, cie-
ņu un labvēlību.

Arī mēs Bebru pagasta pirmssko-
las izglītības iestādē "Bitīte” aicinājām 
šī gada simbolu – gaili, lai palīdz šīs 
cilvēciskās īpašības vairot mūsos pa-
šos. Gailim (sk. N.Mateša) palīgā, 
protams, steidzās vista (metodiķe 
Dz.Stārastiņa). Bet visas šīs tikumis-
kās īpašības var atrast daudzajās pa-
sakās, kurās galvenā loma paredzēta 
gailim. Ar prieku skolotājas un bērni 
iejutās dažādu pasaku tēlos. Paši ma-

zākie - 1. grupas bērni (vad.I.Vītola, 
M.Čudare) iejutās pasakas "Gailītis 
un vistiņa” tēlos, 2. grupas mazie 
mākslinieki aizveda pasakā "Gailis un 
krāsas” (sk.N.Mateša), bet 3. grupas 
bērni paši kļuva par "Brēmenes mu-
zikantiem” (sk. A.Ādamsone), savu-
kārt 4. grupa atklāja (sk. L.Rudzone, 
J.Miezīte) pasakas "Uzpūtīgais gailis” 
notikumus. Cik krāsains gailis - tik 
krāsaini visi pasaku varoņi!

Gaiļa gadu iesāk ar Gaiļa gadu iesāk ar 
karnevālukarnevālu

Un kā jau karnevālā – bija dziesmas, dejas 
un pārsteigumi!

Janvāra beigās Koknese Mūzikas skolas 

kora klases audzēkņi devās uz Staņislava 

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, 

kur norisinājās Latvijas profesionālās 

mūzikas izglītības iestāžu programmas 

„Vokālā mūzika – kora klase” audzēkņu 

valsts konkursa II kārtā. 

Lelde Kamzole-Gagaine,

Kora klases skolotāja

Konkursā piedalījās 65 audzēkņi 
no 9 Daugavpils reģiona mūzikas sko-
lām (Daugavpils, Aglonas, Jēkabpils 
un Aknīstes, Preiļu, Ilūkstes, Špoģu, 
Viesītes, Pļaviņu un Kokneses).

Konkursa II kārtā mūsu skolu 
pārstāvēja 3 kora klases audzēkņi – 
Haralds Nungurs (2. klase), Krista 
Strazdiņa (5. klase) un Krista Ģēģere ( 
8. klase), kuri tika izvirzīti pēc I kārtas 
norises skolā, kurā piedalījās visi kora 
klases audzēkņi. Haraldam šī bija pir-
mā konkursa pieredze, bet meitenes ar 
labiem rezultātiem sevi apliecināja arī 
jau iepriekšējā kora klases valsts kon-
kursā, kas norisinājās pirms 3 gadiem.

Konkursa priekšnesumu vērtē-
ja žūrija, kuras sastāvā bija SBDMV 
kora klases vadītāja Vanda Drobis – 
Drobiševska, pedagogs Eugenija Dak-
ša, mūzikas skolas vadītāja Kristīne 
Rusakoviča un Aglonas kora skolas 
direktore Ieva Lazdāne. Žūrija atzi-
nīgi novērtēja mūsu skolas audzēkņu 
vokālo sniegumu.

Atzinības raksts tika pasniegts 
Haraldam Nunguram un Kristai Ģē-
ģerei.

Krista Strazdiņa savā vecuma 
grupā starp meitenēm ieguva I vie-
tu un tiesības pārstāvēt Daugavpils 
reģionu Valsts konkursa fi nālā Rīgā, 
kas norisināsies februāra vidū. Lai 
skanīgs dziedājums, izturība un 
drosme Kristai!

Liels paldies audzēkņiem par ie-
guldīto darbu, koncertmeistarei Ilo-
nai Makareni, audzēkņu vecākiem un 
īpaši Judītei Nungurei un skolotājam 
Raitim Kveskam par sniegto atbalstu, 
skolas direktorei un Kokneses novada 
domei.

Kokneses Mūzikas skolas 
audzēkņiem panākumi 
valsts konkursā

Skolotāja Lelde Kamzole-Gagaine ar savām talantīgajām skolniecēm Kristu 
Strazdiņu un Kristu Ģēģeri.

Neziņa. Bailes. Zaudētas dzīvības Lie-

tuvā. Dūmi un uguns. Aukstums. Sals. 

Karsta tēja. Drosmīgi vīri un sievas. 

Runas. Sarunas. Minējumi. Bailes par 

savu valsti un nesen atgūto neatkarību. 

Cerības. Viss tik trausls. Būs vai nebūs? 

Balansēšana uz dzīvības un nāves robe-

žas. Smagās tehnikas straumes. Nocieti-

nājumi. Krāvumi. Ierastā ikdienas dzīves 

ritma pārvēršanās citā realitātē. 

Linda Šmite

Dzintras Sniedzes foto

Grūti pēc 26 gadiem iztēloties 
1991. gada janvāra notikumus, kas 
Rīgā ilga divas nedēļas, vēl grūtāk 

izjust un līdzpārdzīvot tiem, kas dzi-
muši un aug mierā, komfortā. Bet 
iztēloties un izjust jāmēģina. Ir jāie-
klausās 9. klases zēnu sagatavotajās 
ziņās no barikāžu laika hronikas. Īsi, 
bet skaudri skan skaitļi un fakti. Ir jā-
notic reālām atmiņām, kuras piepilda 
gaisu pēc aculiecinieču stāstītā. 

Liesmo atmiņu ugunskurs, deg 
Latvijas valsts aizstāvju piemiņas 
ugunskurs Bebru pamatskolas pagal-
mā kolektīva ielokā. 19. janvāra debe-
sis raud smalkām, sijājošām lietus asa-
rām, un mēs pusstundas laikā pārlie-
cināmies, cik dziļi šī siltā ziemas diena 
kož kaulā. Bet tolaik cilvēki neatgāja 

no stratēģiski svarīgajām vietām arī 
naktīs, daudz aukstākas ziemas naktīs 
palika savās vietās dienu pēc dienas, 
nakti pēc nakts līdz pilnīgai pārliecī-
bai, ka mums pieder mūsu Latvija, ka 
Padomju Savienības militārā pārspēka 
potenciālās briesmas ir garām. 

Silto tēju dzerot un maizīti ar 
medu ēdot, bērniem atmiņā nāk 
pērnais janvāra barikāžu atceres pa-
sākums ar to dienu dalībnieku kuplo 
klātbūtni un pilno zupas katlu virs 
dzīvās liesmas. Tās ir neaizmirstamas 
vēstures stundas, kur vēsturiskie no-
tikumi redzēti, dzirdēti, sasmaržoti, 
izgaršoti. 

Janvāra barikāžu laiku 
atminoties

Savādāka vēstures 
stunda.

Aicinām vecākus uz grupu no-
darbību ciklu „Ceļvedis audzinot 
pusaudzi” – 10 nodarbībās tiks ru-
nāts par dažādām nozīmīgām tēmām 
un problēmām, ar kurām saskaras 
lielākā daļa pusaudžu vecāku. 

Pirmās nodarbības: 3. martā 

pulksten 13 Bebru pagasta pārval-
dē; 6. martā pulksten 15 Ģimenes 
atbalsta dienas centrā Koknesē.

Pieteikšanās līdz 27. febru-
ārim, zvanot Līvai Skābarniecei: T. 
20011290 vai Olgai Balulei-Beļanki-
nai: T. 29550094.

Ģimenē aug pusaudzis?

11. martā pulksten 14 Iršu hallē 
norisināsies gadskārtējais ģimeniski 
sportiskais pasākums „Iršu zelts”!

Pasākumā aicinātas piedalīties 
komandas, kas sastāv no vienas vai 
divu dzimtu apvienotiem dalībnie-
kiem (sacensību nolikums www.
koknese.lv)  „Iršu zelta” programmā: 
tenisa volejbols, futbols, individu-

ālās disciplīnas, dzimtas vai dzimtu 
kopīgās stafetes.

Par dalību pasākumā lūgums 
pieteikties līdz 6. martam pa tāl-
runi 26385064 (Olita) vai tālruni 
26354165 (Dzintars). Rakstiskos pie-
teikumus jāiesniedz pasākuma die-
nā līdz pulksten 13:30.

Uz tikšanos Iršos!

Dzimtu komandas 
tiksies pasākumā 
„Iršu zelts”!

25.februārī pl.18.00 
Kokneses kultūras namā

DEJU KOLEKTĪVU SADANCIS 
„AR MĪLESTĪBU SIRDĪ, CEĻĀ UZ DEJU SVĒTKIEM!”
Koncertā piedalās deju kolektīvi:
„Vēlreiz”(Jūrmala), „Sumulda” (Meņģele), „Kodols” (Jaunjelgava), 
„Kāre”(Vecbebri), „Irši” (Irši), „Liepavots”(Koknese)

Laipni gaidīti! Ieeja brīva
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Tuvojas pavasaris, un līdz ar dabas atmodu, Kokneses kultūras 

namā modušies un aktīvi darbojas Kokneses novada mazo talan-

tu atrastuves dalībnieki, lai 4. martā atklātu savas prasmes un 

talantus pasākumā “KOKNESES KNĪPA UN KNAUĶIS - 2017”.

Inguna Strazdiņa,

Kokneses kultūras nama direktore

Daces Svētiņas foto

Uz skatuves redzēsim septiņas dzīvespriecīgas un  kustī-
gas meitenes, kā arī šogad pirmo reizi trīs brašus un atraktī-

vus puišus.  Šoreiz pasākuma tēma: 
”ABRAKADABRA”, kas gan mazus, 
gan lielus ievedīs burvestību pasaulē.

Mazie mākslinieki jau mācās 
dziedāt un dejot pie skolotājām Mari-
jas Vildes un Ingas Ozoliņas. Mammas  
rūpē tērpus “Nepieradinātās modes skatei” 
un atbalsta savas atvases vēl citās ar pasākumu 
saistītās aktivitātēs. 

Ļoti gaidīsim skatītājus, kas knīpučiem jutīs līdzi un 

Knīpas un knauķi gaida pavasari!

viņus uzmundrinās. Viesos būs arī burvju 
mākslinieki, kas atklās, cik brīnumaina ir burvestību 
pasaulē. Kā tas būs? Atnāciet, tad redzēsiet!

Sendija Puišele, 6 gadiSendija Puišele, 6 gadi

Bruno Zelgalvis, 5 gadiBruno Zelgalvis, 5 gadi

Laura Vilde, 5 gadiLaura Vilde, 5 gadi

Ance Kārkliņa, 4 gadiAnce Kārkliņa, 4 gadi
Vairis Feldmanis, 6 gadiVairis Feldmanis, 6 gadi

Signe Niedre, 5 gadiSigne Niedre, 5 gadi

Kate Āriņa, 5 gadiKate Āriņa, 5 gadi

Amanda  un Danies Briņķi, 5 gadi Amanda  un Danies Briņķi, 5 gadi 

Daina Lauska, 6 gadiDaina Lauska, 6 gadi

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 
29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrā-
dā algotu darbu, neapgūsti arodu pie 
amata meistara un neesi reģistrēts No-
darbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā 
bezdarbnieks, piesakies atbalstam pro-
jektā “PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda fi nansē-
tais projekts “PROTI un DARI!”, 
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka 
katram projektā iesaistītam jaunietim 
tiek sniegts individuāls, tieši viņam 
domāts atbalsts. Balstoties uz jaunie-
ša prasmēm, interesēm, iespējamiem 
attīstības virzieniem un vajadzībām, 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo 
pasākumu programma, piedāvājot pie-
mērotus atbalsta pasākumus, kas var 

ietvert tādas aktivitātes kā neformā-
lās un ikdienas mācīšanās, speciālistu 
konsultācijas (psihologs, karjeras kon-
sultants u. c., izņemot ārstniecības per-
sonālu), dalība pasākumos (nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste 
nevalstisko organizāciju un jauniešu 
centru aktivitātēs, pasākumos un pro-
jektos, profesijas specifi kas iepazīšana, 
tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvē-
lētos iegūt profesionālo kvalifi kāciju 
vai apgūt arodu pie amata meistara, 
iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitā-
tēs, specifi ski pasākumi mērķa grupas 
jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jau-
nietis, īstenojot savu individuālu pa-
sākumu programmu, var tikt iesaistīts 

projektā līdz 9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt 

individuālu atbalstu un piedalīties 
projektā “PROTI un DARI!”, aicinām 
griezties savā pašvaldībā.

Katru jaunieti ikdienas gaitās at-
balstīs programmas vadītāji un mento-
ri – izglītības un jaunatnes lietu speciā-
listi, jauniešu biedrību pārstāvji, dažā-
du izglītības iestāžu darbinieki, karje-
ras konsultanti un citu jomu un nozaru 
pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka 
katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarbo-
ties ar interesantiem un daudzveidī-
giem cilvēkiem, bet arī pārņemt piere-
dzi un sev vērtīgas zināšanas turpmā-
kajiem dzīves panākumiem. Aicinām 
ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri 

var piedalīties projektā, tādējādi palī-
dzot viņiem spert pirmo soli un mainīt 
savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa 
grupas jauniešu prasmes un veicināt 
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē pie amata meistara, Nodar-
binātības valsts aģentūras vai Valsts 
izglītības attīstības aģentūras īsteno-
tajos Jauniešu garantijas projektu pa-
sākumos vai Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodar-
binātības vai preventīvajos bezdarba 
samazināšanas pasākumos, kā arī ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu cen-
tru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu 
“PROTI un DARI!” var atrast aģentū-

ras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.
lv vai sazinoties ar aģentūras Struk-
tūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa 
nr. 67356249).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas 
Savienības fondu 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifi skā atbalsta mērķa 
“Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, NVA īstenotajos pasāku-
mos Jauniešu garantijas ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekts, kuru īsteno 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra sadarbībā ar Latvijas paš-
valdībām.

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā „PROTI UN DARI!” 

««« Sākums 1.lpp.
„Kopā esam dziedājušas arī vienā 

kopkorī Dziesmu un deju svētkos,” 
pastāstīja Lelde Kamzole-Gagaine. 
Arī uz Kokneses kultūras nama ska-
tuves daudzevietes nebija pirmo reizi. 
Akordeona pavadījumā izpildītā Rai-
monda Paula dziesma „Neaizmirsti 
mani” bija kā sveiciens tuvojošos mī-
lestības svētkos.

Jauktā kora „Alaine” diriģente Sil-
vija Cīrule ar sev raksturīgo humora 
izjūtu klātesošajiem sacīja: „Nebīs-
taties vecuma un nebīstaties dziedāt 
senioru korī, jo mēs dziedam kad gri-
bam,  ko gribam un galvenais - kam 
gribam!” 

Slavenākais Džuzepes Verdi ope-
ras „Nabuko” muzikālais fragments 
vergu korim „Lido, doma, zelta spār-
niem” noteikti ir „Alaines” kora „zel-
ta” dziesma. Par to nebija šaubu arī 
šajā koncertā. Pagājušā gada rudenī 
„Alaine” aicināja uz pasākumu, kurā 
skanēja kora dalībnieku un uzaicināto 
draugu koru dziedātāju runātā latvie-
šu dzeja un latviešu komponistu tautā 
iemīļotās dziesmas. Un tāpat kā toreiz 
klausītāji dziedāja līdzi Aleksandra 
Čaka dzejas rindām par liepām, kas 
satumst un Raimonda Paula un Aus-
tras Skujiņas „Vieglprātīgajai sirdij”. 

Koknesē pirmo reizi skanēja Jē-
kabpils tautas nama sieviešu kora 
„Unda” balsis. „Mīlot dziesmu, mī-
lam dzīvi!” par sevi teic koris, kas 
nosvinējis desmito dzimšanas dienu 
un starp klātesošajiem koriem bija 
visjaunākais kolektīvs, bet parādīja 
izcilu sniegumu, izpildot latviešu tau-
tas dziesmu apdares. Kora diriģente 
Sandra Bondare  ar lepnumu teica: „ 
Mūsu pilsētā dzīvojis latviešu klasis-
kās mūzikas pamatlicējs Jāzeps Vītols, 
tāpēc arī godā ceļam viņa tautasdzies-
mu apdares.” 

„Pie Kalsnavas pagasta sieviešu 
kora „Silvita” ciemojāmies pagāju-
šā gadā, un mums ir prieks sadzie-
dāties arī Koknesē!” - sacīja Lelde 
Kamzole-Gagaine. Tautasdziesma 
par dzīves gudrību, cik sūri jānopel-
na maizes rieciens, bija kalsnaviešu 
ciemakukulis.

Koncerta noslēgumā dziedātās 
kopdziesmas apliecināja, ka gatavo-
šanās Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un Deju svētkiem ir sākusies, tāpat 
kā sava dziesmu vara būs jāpierāda 
drīzumā notiekošajās koru skatēs. 
Šovasar, jūlija sākumā, Latvijas sie-
viešu kori tiksies Jēkabpilī, kur dzie-
dās valsts simtgades Dziesmu un deju 
svētku repertuāru.

Mīlot dziesmu, mīlam Mīlot dziesmu, mīlam 
dzīvi!dzīvi!

12. februārī Vecbebros,  vecās Pagastmājas  

2. stāva nelielajā zālē un vēl četrās telpās, 

norisinājās sacensības novusā,  dambretes 

spēlē un šautriņu mešanā. Dalībnieki tika 

sadalīti divās vecumgrupās – spēlētāji līdz 

7. klasei un gadu ziņā vecāki spēlētāji.

Artis Zvejnieks,

sporta pasākumu organizētājs Bebru 

pagastā

Pieredzes bagātākajā vecumgrupā 
novusā uz trīs galdiem spēkojās 8 da-
lībnieki: Ainis Luste, Aleksandrs Su-
hotins, Viesturs Mozga, Gints Vērdiņš, 
Aigars Blitsons, Jānis Rudzītis, Lība 
Zukule, Juris Bitenbinders. Spēle noti-
ka katram ar katru līdz diviem uzvarē-
tiem setiem. Spēles bija sīvas un intri-
ģējošas, katrs iesita laukuma caurumos 
daudzus kauliņus, katrs uzvarēja kādu 
pretinieku, bet dažiem tomēr paveicās 
vairāk. Turnīrā labākos panākumus 
guva Viesturs Mozga - 1. vieta (6 uz-
varas, 1 zaudējums), Gints Vērdiņš - 2. 
vieta (5 uzvaras, 2 zaudējumi), par 3. 
vietu sīvi cīnījās Aigars Blitsons un Jā-
nis Rudzītis, kur papildspēlē izcīnīt 3. 
vietu tomēr izdevās Jānim.

Novusa turnīru uz  diviem galdiem 
iemēģināja arī jaunākā vecumgrupa, 
tomēr drīz noskaidrojās, ka jaunajiem 

spēlētājiem jāļauj brīvi 
trenēties, nosakot iero-
bežotu spēles laiku un 
tad dodot iespēju veidot 
savas iemaņas arī ci-
tiem vienaudžiem.

Jaunākā vecum-
grupa aktīvi cīnījās 
dambretes spēlē, brīžiem pie katra no 
sešiem dambretes galdiņiem bija pa 
pārim dziļās domās nogrimušu pre-
tinieku. Uzvara pār sāncensi tika ie-
skaitīta pēc divām uzvarētām spēlēm. 
Bērnu grupā dambretes spēlē piedalījās 
13 dalībnieki, vairāk spēles izspēlēja 
aktīvākie un atjautīgākie dalībnieki. 1. 
vietu izcīnīja Dāvids Makarovs-Plātiņš, 
2. vietā - Madara Luste, 3. vietu dalīja 
Ritvars Ancāns un Baiba Orlova.

Pieaugušo vecumgrupā dambretē 
sacentās Lība Zukule, Sanija Saturiņa, 
Elīna Suhotina, Elīna Šķerberga, kur 
1. vietu izcīnīja Lība, 2. vietu - Elīna, 3. 
vietu - Egija.

Laikam vispilnīgāk izmēģināta tika 
šautriņu mešana. Tur dalībniekiem tika 
uzticētas piecas šautriņas, lai noskaid-
rotu savu veiksmi un rokas precizitāti. 
Disciplīnas protokolā bija atrodami 25 
dalībnieki, kur bērnu grupā 1. vietu 
izcīnīja Andrejs Tomass Zvejnieks, 2. 

vietu - Baiba Orlova, 3. vietu - Laura 
Maļavko, bet pieaugušo grupā 1. vieta 
Gintam Vērdiņam, 2. vieta - Viesturam 
Mozgam, 3. vieta- Lībai Zukulei.

Paldies visiem dalībniekiem par 
kuplo apmeklējumu! Kuplākais bērnu 
pulciņš bija no Bičenko ģimenes, bēr-
nudārza vecumu pārstāvēja viens da-
lībnieks, skolu vecumu - 19 dalībnieki, 
pieaugušos - 5 dalībnieki. 

Paldies Bebru pagasta pārvaldes 
darbiniekiem par telpu un galdu sa-
gatavošanu dambretes spēlēm, paldies 
Kokneses sporta centram par četriem 
novusa galdiem un novusa inventāru. 

Paldies Daigai Igaunei par šautriņu 
disciplīnas tiesāšanu un protokolēšanu.

Tiekamies nākamajos Bebru pa-
gasta sportiskajos pasākumos.  Labvē-
līgu laika apstākļu gadījumā 12. martā 
pulksten 10 iecerēts brīvs pārgājiena 
veida slēpojums pa Vecbebru tuvējo 
apkārtni.

Dambretes, novusa, šautriņu Dambretes, novusa, šautriņu 
pēcpusdiena Vecbebrospēcpusdiena Vecbebros

Ar gudru prātu Ar gudru prātu 
var visu!var visu!
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Jau otro gadu Bebru pamatskolas kolek-

tīvs ar sirsnību, dāsnumu un labestību 

sarūpē prāvu dāvanu vedumu tiem, kas 

krituši nežēlastībā, proti, piedzīvojuši 

cilvēka vienaldzību, paviršību, nespēju 

būt līdz galam atbildīgam par to, ko 

pieradinājis. 

Linda Šmite

Dzintras Sniedzes foto

Bebru pamat-
skolas skolēni kopā 
ar skolotāju Dzintru 
Sniedzi sniedz atbal-
stu suņiem un ka-
ķiem Rīgas pilsētas 
dzīvnieku patvers-
mē, ko apsaimnieko 
biedrība “Dzīvnie-
ku pansija “Ulube-
le””. Kad bērns ies-
katās acīs patvers-
mes iemītniekiem 
un kā spogulī tajās 

ierauga dziļu izmi-
sumu, lielas skumjas, 

neizsakāmas sāpes un nelaimi, viņa 
sirds lūst. Ir vēlēšanās palīdzēt, glābt, 
bet visus padarīt laimīgus nav un ne-
būs iespējams. Ir kāda cita pievienotā 
vērtība, ko dod šī ciemošanās. Tā ir 
mācība: “Es gan tā nerīkošos, kā cil-
vēki, kuru dēļ bez mājām palikušas šīs 
uzticīgās dzīvības. Es rūpēšos. Es ne-
likšu ciest.” Ir iegūta atziņa: “Cik ļau-
nā, tik labā.” Tā rodama patversmes 

darbinieku attieksmē pret bēduļiem 
un līdzcilvēku palīdzīgajā rokā. Arī 
Bebru pamatskolas skolēni dzīvnieku 
pansijā kļuva ne tikai par dāvanu atne-
sējiem, bet čakliem izpalīgiem. Nebija 
grūti piepildīt maisus ar salmiem un 
nogādāt tos uz dzīvnieku mājvietām, 
lai tiem šajās aukstajās dienās būtu 
siltāk. Pa spēkam bija lielie kartona 
gabali, kas uz dzīvnieka māju nesami 
divatā, trijatā. 

Bērniem, atstājot “Ulubeli”, ir 
mērķis pārliecināt vecākus atbraukt 
uz šejieni vēlreiz un varbūt pat atrast 
ģimenes mīluli tieši “Ulubelē”. 

Īpašs paldies par sarūpētajiem 
ziedojumiem – barību, rotaļlietām, 
segām un citām vajadzīgām lietām 
– Edvarta Mozgas, Kates Kondrātes, 
Amandas Kosmačevskas, Ritvara 
Ancāna, Kristera Karlsona, Evelīnas 
Šleseres, Skaidrītes Ungures, Edgara 
Deņisova ģimenei! Mīļš paldies Bebru 
pamatskolas skolotājiem, darbinie-
kiem un pārējiem ziedotājiem! Otram 
dotais ir neatņemams. 

 Dzīvojam,  Dzīvojam, 
lai palīdzētulai palīdzētu

Kokneses novada nodaļas Beb-
ru pagasta Latvijas Sarkanā Krusta 
(LSK) brīvprātīgie aicina ielūkoties 
savās pūra lādēs un gatavoties modes 
skatei „No retro līdz mūsdienām!”, 
kura notiks Koknesē aprīļa mēne-
sī. Par norises datumu un vietu tiks 

informēts nākamajā pašvaldības iz-
devumā. Modes skatē jau piekrituši 
piedalīties senioru klubiņa „Pīlādzī-
tis” dalībnieces un VPIV audzēkņi. 
Tērpus palīdzēs izvēlēties un ietei-
kumus sniegs  stila konsultants Alla 
Svečikova, T.29121154.

Laiks gatavoties modes skatei!

18. janvārī mēs,  senioru klubiņa „Pīlādzī-

tis” dalībnieces,  viesojāmies Bebru pagas-

tā, kur mūs laipni sagaidīja pensionāru 

padomes „Mārtiņroze” pārstāves. 

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja

Mūsu viesošanās sākās Vecbebru 
profesionālajā un vispārizglītojošajā 
internātvidusskolā, kur apmeklējām 
dabas un vides estētikas studiju. Patī-
kami pārsteidza studijas vadītājas Aijas 
Rimšas stāstījums par ārstniecības me-
todi ar enerģētiski uzsildītām smiltīm. 
Ja sākumā tas šķita neticami, praktis-
kās nodarbības noslēgumā jutāmies 
par desmit gadiem jaunākas! Tāpat kā 
sākumā, kad iebraucot Bebros, mūs 
uz skolu ar busiņu aizvizināja Andrejs 
Karlsons, ar „balto gulbīti” nokļuvām 
nākamajā tikšanās vietā – „Ozoliņos”. 
Paldies bebrēniešiem par viesmīlību! 
Saviesīgo pēcpusdienu sākām pie skais-
ti uzklāta galda un ar kapelas „Aizeze-
res muzikanti” melodijām. Iesākumā 

visi nodziedājām mūsu klubiņa himnu 
„Pīlādžu vīns” un bebrēniešu „Mārtiņ-
rozi”. Mājinieces mums bija sagatavoju-
šas jaukas dāvaniņas ar veselīgu lietoša-
nas pamācību, bet VPIV 2. kursu jau-
nie ēdināšanas speciālisti un  skolotājas 
Nadežda Krēsliņa un Zinaida Bāra mūs 
sveica un cienāja ar gardu, tikko ceptu 
sāļo kliņģeri. Mārīte Andersone, pa-
domes „Mārtiņroze” vadītāja, dalījās 
par kopīgi paveikto pagājušajā gadā. 
Paldies bebrēnietēm par sirsnīgajiem 
radošu ideju un izturības vēlējumiem 
„Pīlādzīša” jaunajai vadītājai. Esot 
Bebros, vietā, kur bitītēm vissaldākais 
medus, nevarējām paiet garām biško-
pes Daces Nebēdnieces „Dravām”. Tur 
nobaudītais un iegādātais dažādu ziedu 
medus būs vislabākās zāles mundruma 
un darbīguma uzturēšanai šajā laikā. 
Pēc pasākuma šoferītis mūs aizvizināja 
uz mājām. Paldies par atsaucību Mudī-
tei Auliņai,  Lībai Zukulei un pārējiem 
bebrēniešiem par lieliski kopā pavadītu 
dienu! Paldies par draudzību!

„Pīlādzītis” pie 
draugiem Bebros

1. februārī Kokneses novada sociālā die-

nesta zālē notika senioru klubiņa „Pīlādzī-

tis”, Bebru pagasta pensionāru padomes 

„Mārtiņroze” un citu interesentu tikšanās 

ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju 

Daini Vingri un tūrisma gidi Daigu Dūniņu. 

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja

Domes priekšsēdētājs Dainis Vin-
gris iepazīstināja ar pašvaldības realizē-
jamiem projektiem. Lai veicas lielo dar-
bu īstenošanā! Vislabākā bija ziņa, ka 
arī šogad seniori savām aktivitātēm sa-
ņems pašvaldības atbalstu – izdevumi 
ekskursiju rīkošanai un par transporta 
pakalpojumiem pasākumu apmeklēša-
nai šī gada budžetā ir apstiprināti.

Asa diskusija izvērtās par Vecbeb-
ru profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas slēgšanu un ceļu 
kvalitāti novadā. Izskanēja nepama-

toti pārmetumi pašvaldībai, bet katrs 
kritiskais jautājums tika izskaidrots un 
rasta savstarpēja sapratne. Manuprāt, 
sabiedrības aizdomīgums neveicina 
darbīgumu. 

Daiga Dūniņa uzklausīja klātesošo 
priekšlikumus par vēlamajiem vasaras 
ekskursiju maršrutiem. Viņa apkopoja 
vēlmes un nobalsojot tika izvēlēti divi 
maršruti. 14. jūnijā dosimies uz Latga-
li, bet 23. augustā uz Vidzemi. Precīza 
informācija būs pēc ceļojuma plāna iz-
strādes. Sociālā dienesta vadītājas viet-
niece Līva Skābarniece informēja par 
sociālā dienesta darbu.

Tikšanās reizē piedalījās 33 iedzī-
votāji no Kokneses un Bebriem. „Pīlā-
dzīša” vadītāja informēja par jaunāka-
jiem statistikas datiem – uz šo brīdi se-
nioru klubiņā „Pīlādzītis” reģistrēti 32 
dalībnieki šādās vecuma grupās: no 65 
- 69 gadiem 28 %; no 70 - 79 gadiem 56 

%; no 80 - 87 gadiem 16%. Regulāri sa-
nāksmes klubiņa telpās apmeklē vidēji 
26  cilvēki, sastāvs ir mainīgs, tas atka-
rīgs no veselības un citiem apstākļiem. 

Informatīvās daļas noslēgumā 
domes priekšsēdētājs Dainis Vingris 
sveica senioru klubiņa „Pīlādzītis” šī 
gada janvāra mēneša jubilāres: Biru-
tu Blauu, Lību Zukuli, Birutu Balogu, 
Margaritu Pušķi, Ainu Siliņu un Ras-
mu Taukuli.

 Saviesīgā daļa notika klubiņa tel-
pās 3. stāvā. Rosīgie seniori sveica ga-
viļnieces un pie kafi jas vai tējas tases 
apsprieda dažādus jaunumus. Pēc Lī-
bas Zukules ierosinājuma tika aizpildī-
tas anketas pārtikas paku saņemšanai. 
Mūsu pulciņš papildinājās ar diviem  
dalībniekiem - Zandu un Pāvilu Kar-
piem.

Būsiet laipni gaidīti nākamajā tik-
šanās reizē 15. februārī!  

Seniori dzīvo aktīvi!Seniori dzīvo aktīvi!

Seniori dzīvo aktīvi un jautājumu viņiem daudz!

„Krāsaini tērpi, puķes un lūpas ir tas, ko 

mēs mīlam visvairāk,” – arī tā var raksturot 

čigāndeju improvizācijas grupas „Javen” 

pirmās jubilejas koncertu 3. februārī Iršu 

pagastā. Kluba zāle bija skatītāju pārpildī-

ta – tik daudzi novadnieki vēlējās baudīt 

ugunīgo čigāndeju ritmus, kā arī citu 

kolektīvu sniegumu. 

Sarmīte Rode

Jāteic, ka šajā reizē ļoti aktīvi pa-
sākuma apmeklētāji bija tieši stiprā 
dzimuma pārstāvji. Un viņiem bija ko 
redzēt!

Jubilāri – grupu „Javen” pirmajā 
dzimšanas dienā sveica un skatītā-
jiem svētku sajūtu dāvāja deju grupa 
„Mantigra”, deju grupa „Oreo”, austru-
mu deju grupa „Leila un Leila”, vidējās 
paaudzes deju korektīvs „Irši” un Iršu 
pagasta sieviešu vokālais ansamblis.

 Ineta Seile, čigāndeju improvizāci-

jas grupas „Javen” vadītāja, kura arī pati 
dejo grupas sastāvā, stāsta: „Grupas iz-
veides sākumā bijām piecas dejotājas, 
bet gada laikā mums pievienojas jaunas 
dalībnieces, un šajā koncertā mēs jau 
bijām desmit čigānmeitenes, un mums 
ir arī viens čigānzēns. Nosaukums „Ja-
ven” tulkojumā no romu valodas nozī-
mē „ejam”- un mēs arī ejam, kur mūs 
aicina! Gada garumā esam snieguši 
priekšnesumus pansionātos, labdarī-
bas un citos pasākumos. Visu darām 
ar prieku, skatītāji to noteikti jūt, un 
rodas abpusēja brīnišķīga enerģijas ap-
maiņa. Arī šajā koncertā mēs guvām 
tik daudz pozitīvas emocijas! Paldies 
visiem mūsu jubilejas koncerta apmek-
lētājiem!”

Arī šogad grupa „Javen” piedalīsies 
dažādos pasākumos, viens no nozīmī-
gākajiem būs eksotisko deju festivāls 
„Maģiskais paklājs” Madonā.

Čigāndeju improvizācijas 
grupa „Javen” nosvinējusi 
pirmo jubileju! 

Tā  Bebru pamatskolas skolēni mācās līdzcietību un 
palīdzēt prieku!

Deja ir prieks, kas Deja ir prieks, kas 
nebeidzas!nebeidzas!



8KOKNESES NOVADA VĒSTIS      NR. 83 370 2017. gada 15. FEBRUĀRIS 8

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā tuvojas 

noslēgumam starptautiskais ERASMUS+ 

projekts “TEACH” jeb “Eiropas mākslu virk-

ne”. Janvāra beigās bija piektā reize, kad 

mūsu skolēni devās uz kādu no projekta 

dalībskolām, un šoreiz tā bija Kopernika 

ģimnāzija Lēningenā, kas atrodas Vācijā, 

diezgan netālu no Brēmenes. Kā parasti, 

tā arī šajā nedēļā projektā veicamie uzde-

vumi bija saistīti ar kādu mākslas jomu, 

bet vācieši iespēju izpausties mākslā bija 

saistījuši ar skaudru mūsdienu aktualitāti 

– bēgļiem Eiropā. Skolēni uzklausīja reālus 

bēgļu stāstus, dalījās pārdomās par to, kas 

notiks nākotnē, un, strādājot starptautis-

kās grupās, veidoja gleznojumus uz stikla 

sienas par māju un rītdienas tēmu. 

Grupu veikumi bija ļoti atšķirīgi satura, 

noskaņas un izmantoto līdzekļu ziņā, taču 

visus vienoja doma par to, ka rītdienai 

jābūt labākai.

Tālāk – pašu projekta dalībnieku stāstī-

jums par spilgtākajiem mirkļiem projekta 

nedēļā Vācijā.

Līvija Reiberga, 

projekta koordinatore

Brauciens uz 
Lēningenu

20. janvāra rīts Koknesē! Mēs, as-
toņi Ilmāra Gaiša Kokneses vidussko-
las skolēni kopā ar divām skolotājām, 
braucam uz Vāciju!

No paša rīta mēs bijām satraukuma 
pilni, un piedzīvojums, kas mūsu bija 
priekšā, vēlējās mūs steidzināt, lai mēs 
to ātrāk iesākam. Bet mēs pārāk neie-
springām ar šo situāciju. Mēs visi bijām 
lielāko daļu mantu un vajadzīgo piede-
rumu salikuši savās bagāžās, vienīgi va-
jadzēja ievietot somās pāris trauslākas 
un citu iemeslu dēļ līdz šim neieliktas 
mantas. Pirms pašas prombraukšanas 
vēl pāris reizes atkārtojām dziesmu, 
kuru bijām domājuši nodziedāt vā-
ciešiem, kā arī citiem projekta dalīb-
niekiem. Tas mums nesagādāja lielas 
problēmas, jo bijām to gandrīz vai ideā-
li iemācījušies no galvas. Kad vajadzēja 
doties ceļā, mēs bijām gatavi it visam! 
Braucot uz Rīgu, skats uz laukiem bija 

apbrīnojams un ļoti skaists. Mazā mig-
la, kas pārklāja laukus, radīja mūsos 
maģisku sajūtu un vēl vairāk: mēs pa-
tiesi jutām, ka braucam ceļojumā! Kad 
jau bijām iebraukuši Rīgā, mēs sapra-
tām, ka mūsu tēvzemi neredzēsim un 
nesajutīsim kādu nelielu laiciņu, taču 
pārāk par to nedomājām, jo mums bija 
svarīgākas domas prātā - par lidojumu.

Lidojums notika ar Ryanair lidma-
šīnu. Lidojums man nebija nekas īpašs, 
jo es biju lidojis jau vairākas reizes, bet 
maniem draugiem-Danielam, Kriste-
ram, Elīzai tā bija pirmā reize lidmašī-
nā! Lidojums ilga tikai nepilnas 2stun-
das, un tad jau nolaidāmies Brēmenē! 
Brauciens gan likās ilgāks, nekā īstenī-
bā bija, tāpēc kļuva mazlietiņ garlaicīgi, 
bet tas nesabojāja priecīgo garastāvokli, 
kas bija radies, braucot no skolas uz 
Rīgu!

Dominiks Teodors Liopa, 8. klases 
skolēns

 Ko redzējām Brēmenē
Apmaiņas programmā ERAS-

MUS+ esmu pirmo gadu, tāpēc ceļo-
jums uz Lēningenu tiešām bija īpaši 
patīkams.

Braucot pa Brēmeni, biju patīkami 
pārsteigts par ielām, kā arī ēkām un to 
izvietojumu. 

Iebraukuši Brēmenē, mēs devāmies 
uz viesnīcu, un tad sekoja Brēmenes 
apskate, kura šķita ļoti izglītojoša un 
jautra, jo bija ļoti laba kompānija.

No sākuma mēs aizgājām paēst, 
tad sākās pastaiga pa pilsētu. Viena no 
pirmajām vietām, ko apskatījām, bija 
Brēmenes muzikantu skulptūra. Jūlija 
mums izklāstīja, kā ir jāglauda muzi-
kanti, lai būtu veiksme un laime: jāpa-
berzē abas kājas un purniņš ēzelim. Va-
rēja redzēt, ka neesam pirmie, kuri to 
dara, jo gan kājas, gan purniņš, daudzu 
roku berzēti, spīdēja kā zelts. 

Tālāk gājām apskatīt Rolanda sta-
tuju. Elīza mums izstāstīja, ka līdzīga, 
tikai mazākā veidolā, atrodas arī Lat-
vijā – Rīgā, jo Rīga, tāpat kā Brēmene, 
ir Hanzas pilsēta un Rolanda statuja 

ir raksturīga Hanzas savienības zīme. 
Viduslaikos šī statuja Brēmenē bija kā 
simbols brīvībai, kā atgādinājums, ka 
Brēmene nav ieņemta. Taču tajā pašā 
laikā skulptūra noderēja arī gluži prak-
tiski, jo attālums starp tās ceļgaliem bija 
precīza mērvienība - Brēmenes olekts.

Pēc tam mēs gribējām noklausīties 
zvanu spēles, kurās izmantoti 30 zva-
ni. Vietu atradām, taču spēles gan, par 
nožēlu, bijām palaiduši garām, jo zva-
nīšanas laiks mājaslapā un norādē pie 
sienas nesakrita, bet Dāniels gan zināja 
pastāstīt, ka, zvaniem skanot, veidojas 
melodijas. 

Tālāk mūsu ceļš veda līdz Ziemas-
svētku veikaliņam, kur Dominiks pa-
stāstīja par veikala vēsturi. Interesantā-
kais ir tas, ka veikaliņš darbojas cauru 
gadu, tātad svečturus vai eglītes rotāju-
mus var nopirkt arī vasarā, tāpat arī, ie-
ejot veikaliņā, jebkurā mēnesī var izjust 
un izbaudīt Ziemassvētku noskaņu.

Vēlāk kārta stāstīt bija man, jo no-
nācām Šnorkvartālā. Tā nosaukums 
radies no darbnīcām un veikaliem, kas 
atradušies šajā ielā: auklu un pinumu 
schnoor un virvju wieren. 

Vakara beigās, kad kļuva pavisam 
tumšs un drēgns, mēs aizgājām uz 
skaisti izgaismoto Cūku ielu iepirkties. 
Kāpēc vienai no centrālajām ielām tāds 
vārds? Tāpēc, ka senos laikos cilvēki pa 
šo ielu dzina ganos šos mājdzīvniekus, 
un, kad cūkas vakaros atgriezās, ļaudis 
izbēruši savus maltītes atkritumus uz 
šīs ielas, lai cūkas apēd.

Otrajā rītā vēl pastaigājām pa vec-
pilsētu, un Otto pastāstīja par Sv. Pētera 
baznīcu, bet Māra – par dzelzceļa sta-
cijas ēku.

Kopumā projekta nedēļa man vien-
mēr paliks atmiņā, jo cilvēki tiešām bija 
lieliski un atsaucīgi. Jebkurā dzīves die-
nā to visu labprāt atkārtotu!

Kristers Saulītis, 
9. klases skolēns

Mājas dzīve Vācijā
Manuprāt, mājas dzīve Vācijā nav 

īpaši atšķirīga no dzīves Latvijā. 

Mani pārsteidza tas, ka ēkas pār-
svarā ir celtas no tumšbrūniem ķie-
ģeļiem, kas pie mums Latvijā nav tik 
raksturīgi, un tās ir lielas un masīvas. 
Ļoti interesanti bija tas, ka neredzējām 
daudzdzīvokļu mājas - ja bija patiešām 
lieli nami, tad tās bija biroju ēkas.

Es dzīvoju pie viesģimenes trīsstā-
vu mājā, kur pirmajā stāvā dzīvoja vec-
mamma, bet atlikušajos divos - mēs. 
Māja bija interesanti iekārtota, katrā 
istabā bija lieli grāmatu plaukti, un vēl 
bija atsevišķa telpa - bibliotēka, kurā 
atradās arī Ziemassvētku bumbu ko-
lekcija, kuras ģimene krāj, braucot ce-
ļojumos un atvedot tās no apmeklētās 
valsts.

Katrs rīts visiem sākās ar vannasis-
tabas apmeklējumu, tādēļ bija sastādīts 
saraksts - grafi ks minūti pa minūtei, lai 
visiem pietiktu laika sagatavoties skolai 
vai darbam.

Skolai beidzoties, devāmies mājās, 
lai baudītu mammas gatavotās pusdie-
nas. Bija interesanti nogaršot pusdienās 
pagatavoto, jo daudzi ēdieni, kurus ga-
tavojam arī Latvijā, garšo un izskatās 
nedaudz citādāk, piemēram, sautēti kā-
posti ar biešu sulu, desiņas, kartupeļu 
pankūkas ar ābolu biezeni.

Dzīvojot draudzīgā vācu ģimenē, 
varējām izjust mājas sajūtu, jo visa ģi-
mene bija kopā - daudz sarunājāmies 
par sportu, vēsturi, manām un viņu in-
teresēm, pilsētu un nākotnes plāniem. 
Visi kopā katru rītu ēdām tipiskās vācu 
brokastis - maizi ar gaļu, arī vakariņas 
pavadījām pie viena galda visi kopā, un 
to laikā mēs apspriedām pavadītās die-
nas notikumus un kuriozus.

Ikdiena un sadzīve, dzīvojot ģime-
nē un vienā istabā ar manu vācu māsu 
Annu, bija ļoti izzinoša un interesanta! 

Asnate Višķere, 10. klases skolniece

Ekskursija uz 
Osnabriku

 Kad visu dienu bijām strādājuši, 
otrdienas vakarā ar diviem autobusiem 
devāmies uz Osnabrikas pilsētu, kas ir 
nepilnas stundas brauciena attālumā 
no Lēningenas.

Sākumā visiem tika dots brīvais 
laiks, un mēs devāmies apskatīt pilsē-

tu. Apmeklējām dažus veikalus un tad 
devāmies uz ātrās ēdināšanas restorānu 
„Pizza Hut”. Kad bijām paēduši, ap-
meklējām pārtikas veikalu, un tad jau 
bija laiks tikties norunātajā vietā pie 
pilsētas rātsnama.

Tad visi 80 projekta dalībnieki - gan 
atbraucēji, gan mājinieki - tika sadalīti 
trīs grupās, jo bija trīs gidi, ģērbušies 
kā viduslaiku naktssargi, un viņi vadīja 
ekskursijas. Mūsu pirmais objekts bija 
Svētās Marijas baznīcas tornis. Mūsu 
gids tikai lika saskaitīt pakāpienus. No-
nākot torņa galā, pavērās skats uz visu 
Osnabriku. Tā kā ārā bija vakars, skats 
ar daudzajām gaismām bija tiešām ie-
spaidīgs. 

Apskatījuši pilsētu no augšas, sa-
pulcējāmies pie kāpnēm. “Naktssargs 
” visiem, kuri nebija skaitījuši pakā-
pienus, lika doties lejā. No latviešiem 
vienīgais, kas skaitīja pakāpienus, bija 
Kristers, tāpēc mēs, pārējie, kāpām lejā. 
Augšā palikušajiem cītīgajiem skaitī-
tājiem tika atklāts kāds noslēpums, ko 
mums neizpauda.

Nākamais objekts bija divas ēkas 
pilsētas centrā, kurām bija savs stāsts. 
Viena ēka bija pārvesta uz tagadējo at-
rašanās vietu no citurienes. Kad mums 
tika pastāstīta māju vēsture, tikai tad 
varēja pamanīt māju atšķirību.

Mūsu nākamais objekts bija nakts-
sargu tornis. Tajā ienākuši, no gida 
stāstījuma iepazinām senlaiku nakts-
sargu ikdienu un vēsturi. Tornī viņi va-
rēja aprunāties, atpūsties, sasildīties un 
arī ieturēties. 

Bija iespēja apskatīt cietumu, kurā 
turēja ieslodzītos. Par cietumu to īsti 
nevarēja saukt, jo tā bija liela baļķu 
kaste ar ļoti mazītiņu lodziņu, un tajā 
kāds dumpinieks pavadījis 7 gadus bez 
iespējām izslieties stāvus!

Pēc ekskursijas pateicāmies gidam 
un devāmies atpakaļ uz autobusiem.
Elīza Matušonoka, 8. klases skolniece

Vakars kopā ar 
bēgļiem

Pirmdienas vakarā projekta da-
lībnieki rādīja izpildītos mājasdarbus 
- sagatavotās prezentācijas par bēgļu 
situāciju viņu valstīs.

Katrai delegācijai šajās prezentāci-
jās bija kas īpašs, ar ko padalīties, - pie-
mēram, itāļi varēja detalizētāk izstāstīt 
par to, kā bēgļi nokļūst Itālijā, somi bija 
sagatavojuši interviju ar Somijā dzīvo-
jošu bēgli, Spānijas prezentācijā bija 
redzami videoklipi saistībā ar slavenību 

Vēl viens turpinājums Vēl viens turpinājums 
mākslu virkneimākslu virknei

Starptautiskā darba grupa Starptautiskā darba grupa 
pie sava gleznojuma.pie sava gleznojuma.

Arī sākumskolas Arī sākumskolas 
audzēkņi palīdz gleznot.audzēkņi palīdz gleznot.



9 NR. 83 370 2017. GADA 15. FEBRUĀRIS      KOKNESES NOVADA VĒSTIS

iesaistīšanos bēgļu situācijā un nīder-
landiešu prezentācija sīki izskaidroja 
bēgļu uzņemšanas procesu. Iespējams, 
Latvijas prezentācija nebija tik plaša kā 
pārējās, jo Latvijā pagaidām bēgļu tēma 
nav tik aktuāla kā pārējās projekta val-
stīs. Kopumā, manuprāt, no visām pre-
zentācijām varēja mācīties un uzzināt 
par bēgļu situāciju citās Eiropas valstīs. 

Pēc prezentācijām mūs uzrunāja 
Klopenburgas apgabala atbildīgais par 
bēgļu jautājumu un izskaidroja mums 
visiem situāciju ar bēgļiem Klopenbur-
gas apgabalā, tostarp arī Lēningenā, 
- kā bēgļu uzņemšanas process sākās 
un cik straujš pieaugums bija, sākot ar 
2015. gadu.

Tad sekoja, manuprāt, visspēcīgākā 
pasākuma daļa: uz šo vakaru bija uzai-
cināti 2 jaunieši - bēgļi, kuri mācās Lē-
ningenas skolā (ne Kopernika ģimnā-
zijā, ar kuru sadarbojamies projektā). 
Meitenei no Irākas bija 18 gadi, bet pui-
sim no Afganistānas tikai 14 gadi. Viņi 
stāstīja par to, kā no savām dzimtenēm 
bēga uz Vāciju - cauri valstīm, pāri eze-
riem un jūrām ar laivām, pārkāpjot no 
vienas mašīnas otrā… Patiesie stāsti 
aizkustināja visus, nu tiešām visus telpā 
esošos cilvēkus. Jauniešu atainotais ceļš 
liekas teju neaptverams: grūti iedomā-
ties, ka arī mūsdienās cilvēkiem, vēl jo 
vairāk bērniem un jauniešiem, kas tāds 
ir jāpiedzīvo. Puisis savā stāstījumā arī 

uzsvēra, kā galvenais visa ceļa mēroša-
nas laikā bija tas, lai viņa mazajai mā-
sai viss būtu kārtībā. Šie stāstījumi bija 
pietiekami detalizēti, lai katrs varētu 
izprast, kā tas tiešām bija. Arī pašam, 
klausoties stāstītajā, asaras saskrēja acīs. 

Pēc abiem stāstiem vācu skolotājs 
jauniešiem ne tikai sirsnīgi pateicās, bet 
arī uzaicināja pievienoties mums nā-
kamo vakaru pasākumos - Osnabrikas 
pilsētas tūrē otrdienā un boulinga spēlē 
trešdienā. 

Daudzi projekta dalībnieki pēc ofi -
ciālās daļas bēgļu jauniešiem personīgi 
pateica paldies, apskāva, paspieda ro-
kas. Tas tik tiešām bija spēcīgi, un tas 
noteikti prasīja no viņiem daudz dros-
mes un spēka - tik atklāti par to visu 
runāt.

Otto Asmuss, 11. klases skolēns

Saplēstie trauki un 
boulings

Visu nedēļu mums bija dažādi uz-
devumi. Vienam no tiem mums jau 
savā ziņā bija jāsagatavojas mājās: kat-
ram bija jāpaņem līdzi kāds saplīsis 
trauks, vai nu tā bija krūze, šķīvis, vai 
pat bļodiņa - galvenais, lai šis trauks 
būtu saplīsis vai saplēsts. 

Kamēr mēs pildījām galveno uz-
devumu, mums paziņoja, ka saplēstie 
trauki ir jānes uz kopīgo klasi un jāat-
stāj tur. To izdarījuši, varējām doties at-

pakaļ uz darba telpām un 
turpināt iesākto.

 Kad bijā pabeiguši 
mūsu galveno uzdevumu, 
uz katras grupas telpu tika 
atnesta kaste ar saplēsto 
trauku lauskām, un mums 
pastāstīja, ka no šīm laus-
kām ir jāizveido kaut kas, 
kas saistās ar vārdu nākot-

ne. Mūsu grupa izvēlējās izveidot sirdi, 
jo sirds ir dzīva jebkuros laikos - gan 
pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē. 

Vēl katram no mums bija jāuzraks-
ta savas pārdomas par nākotni un pašu 
radīto darbu. 

Pēc padarītajiem darbiem mums 
tika sniegta izklaide: devāmies spēlēt 
boulingu. Pie katra celiņa nedrīkstē-
ja būt vairāk par astoņiem cilvēkiem. 
Attiecīgi izveidojās vairākas spēlētāju 
grupas. Lieliski bija tas, ka neviena no 
grupām nebija tāda, kurā būtu tikai 
un vienīgi vienas valsts pārstāvji. Visas 
grupas bija internacionālas, un galve-
nokārt iemesls tādam sastāvam bija 
draudzība. Draudzība, kura izveidoju-
sies projekta nedēļas laikā. Protams, ka 
spēlējot kādam veicās labāk un kādam 
varbūt ne tik labi, bet uzvara šeit nebija 
galvenais. Daudz svarīgāks bija prieks 
un pozitīvās emocijas, kuras mēs snie-
dzām cits citam.
Māra Jēkabsone., 12. klases skolniece

Radošais darbs
 Pirms devāmies uz Vāciju, mums 

bija jāveic mājas uzdevumi; jāsagatavo 
stāstījums par bēgļiem valstī, kā arī jā-
paņem līdzi uz A4 lieluma lapas izdru-
kāta fotogrāfi ja, kurā atainotais saistās 
ar mājām. 

 Lēningenā visi projekta dalībnie-
ki tika sadalīti 7 starptautiskās grupās, 

katrā aptuveni 10 cilvēki. Ikvienas gru-
pas uzdevums bija apzīmēt četrus lo-
gus, kas atradās skolas iekšienē kāpņu 
telpā. Gleznojumu tēma bija “Mājas” 
un tas, kā mēs padarītu nākotni labāku. 
Gleznojumā bija jāiesaista haiku (haiku 
ir japāņu dzejas mākslas paraugs - trīs-
rinde, kuras pirmajā un trešajā rindā 
jābūt 5 zilbēm, bet otrajā rindā jābūt 7 
zilbēm). Trīsrindē turklāt bija jāizman-
to vārds “tomorrow» (latviski – rītdie-
na; nākotne; rīt). Bija tik daudz dažādu 
ideju. Varēja izpausties! un grupu vei-
kumi bija ļoti atšķirīgi satura, noskaņas 
un izmantoto līdzekļu ziņā, taču visus 
vienoja 

Katru dienu mūs apciemoja au-
dzēkņi no kādas sākumskolas, kurā 
mācās bēgļi no dažādām valstīm. Dau-
dzi skolēni bija sagatavojuši mazajiem 
dāvaniņas, piemēram, pildspalvu, kādu 
kartīti vai saldumiņu. Daži pat atļāva, 
ka mazie bērni palīdz gleznot.

 Kad visi darbi bija pabeigti, vie-
nam grupas pārstāvim bija jāprezentē 
darbs un jāpastāsta par tā domu! Klau-
sīties prezentācijas bija arī atnākuši 
vecāki. Mana grupa izdomāja vienā 
no četriem logiem izmantot izkopētās 
fotogrāfi jas. Vienā logā mēs uzzīmējām 
zemeslodi, kurai pa vidu rakstīts vārds 
«home” (mājas). Vienā no augšējiem 
logiem mēs ierakstījām haiku un pē-
dējā, kas bija palicis brīvs, ainavu, kurā 
iesaistījām attēlus, kas mums asociējas 
ar mājām, kā, piemēram, Kokneses 
pilsdrupas, pilsētu Itālijā un bumbvei-
dīgas lampas no Somijas. Es to arī visu 
pastāstīju, kad prezentēju mūsu darbu! 

Galu galā visiem darbi iznāca inte-
resanti, skaisti un labi pārdomāti.

Dāniels Auziņš, 
8. klases skolnieks

Visam labajam reiz 
pienāk beigas

Manuprāt, rīti bija vissmagākie, jo 
bija jāceļas agri. Es dzīvoju 10 minūšu 
braucienā no skolas. Parasti bija jāceļas 
plkst. 6:30, bet vienmēr sanāca aizgu-

lēties. Kad ceturtdien bijām nokļuvuši 
skolā, grupu skolotāji mums izskaidroja 
dienas plānu: pa dienu pabeigt grupu 
darbus un vakara pasākumā tos sekmī-
gi prezentēt. Mēs, kā parasti, sadalījām 
darba pienākumus. Gleznas realizācija 
ritēja visai raiti, jo visi gribēja ātrāk pa-
beigt darbus un būt priecīgi par paveik-
to. Rezultāts mūs ļoti iepriecināja un lika 
justies labi, jo darbs patiešām bija iznācis 
fantastisks. Pēc tam vajadzēja sakopt 
vietu, kurā strādājām. Izdarījuši visu 
nepieciešamo, mēs sameklējām savus 
viesuzņēmējus un devāmies uz mājām. 

Vakarā bija paredzēts pasākums 
skolā ar vakariņām un atvadu ballīte, 
bet pirms tam mums tika dots brīvais 
laiks, ko katrs aizpildīja, kā nu gribēja. 
Es un mana viesuzņēmēja devāmies 
satikties ar citiem projekta dalībnie-
kiem, un mēs visi kopā gājām uz itāļu 
saldējuma kafejnīcu „Coliseo”, kas at-
radās pilsētas centrā. Tur es pirmo reizi 
pagaršoju Spaghettieis, kas ir ļoti tradi-
cionāls vācu deserts. Tas ir gatavots no 
saldējuma, kurš ir noformēts kā spageti 
makaroni un izdekorēts ar putukrē-
jumu un visdažādākajām piedevām. 
Pēc tam aizgājām uz vietējo pārtikas 
veikalu, kur nopirkām cienastus māji-
niekiem. Tad atvadījāmies no pastaigas 
biedriem un devāmies mājās, lai varētu 
sagatavoties vakara pasākumiem. 

Ieradušies skolā, mēs sasēdāmies 
kopā savās nacionālajās grupās un sā-
kām izbaudīt vakariņas, kuras nudien 
bija ļoti garšīgas. Paēduši kārtīgu mal-
tīti, mēs uzņēmām daudz fotogrāfi ju 
atmiņai par šo nedēļu. Kopā ar saviem 
viesuzņēmējiem mēs devāmies uz atva-
du ballītes vietu. 

Ballītes laiks paskrēja ļoti ātri, un 
bija laiks atvadīties no visiem iegūta-
jiem draugiem. Tas bija tik ļoti emo-
cionāls moments, ka pat asaras acīs 
sariesās un dažas asaras nobira, taču es 
ar vislielāko prieku varu teikt, ka šī bija 
vislabākā nedēļa!

Jūlija Laurinaviča, 10. klases 
skolniece
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 Latviešu prezentācija 
visiem patika.Tā tapa haiku.Tā tapa haiku.

No lauskām “jāsalīmē No lauskām “jāsalīmē 
nākotne”.nākotne”.
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Kokneses sporta centra apmeklētāji jau 

atzinīgi novērtējuši fi tnesa zālē uzstādītos 

jaunos un modernos trenažierus. Piepildī-

jies arī sen lolots sapnis –  vasaras sezonā 

āra laukumos līdzjutēji sporta sacensības 

varēs vērot  pārvietojamajās tribīnēs. 

Jaunieieguvumi – fi tnesa zāles ap-
rīkojums, līdzsvara trenažieri, volejbola 
inventārs un tribīnes Kokneses sporta 
centrā nonākuši, īstenojot biedrības 
„Kokneses sporta veterānu klubs” pro-
jektu, kas atbalstīts Aizkraukles rajona 

partnerības rīkotājā un Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
„LEADER” fi nansētajā konkursā. Bied-
rībai projekta īstenošanai ieguva 19 398 
eiro, bet 10 % līdzfi nansējumu piešķīra 
Kokneses novada dome.  

Informācijai: Trenažieru zāles ap-
meklējuma viena reize maksā 2 EUR 
pieaugušajiem, par 1,10 EUR zāli var 
apmeklēt atlaižu grupa, kurā ietilpst - 
bērni līdz 18 gadu vecumam, skolnieki, 
studenti, pensionāri un invalīdi. Iespē-

jams iegādāties arī mēneša abonemen-
tu (neierobežots skaits apmeklējuma 
reižu), pieaugušajiem 20 EUR, 
pārējiem 11 EUR.

Dāvis Kalniņš, Kokneses 
sporta centra direktors, stāsta, 
ka pavasarī stadionā par Kok-
neses sporta centra līdzekļiem 
tiks veikti labiekārtošanas darbi  
- laukumu bruģēšana un taciņu 
sakārtošana piemērotai tribīņu 
novietošanai.

Laba ziņa Kokneses sporta centra apmeklētājiem!Laba ziņa Kokneses sporta centra apmeklētājiem! Domāsim par savu Domāsim par savu 
veselību un skaistumu, veselību un skaistumu, 

apmeklēsim Kokneses apmeklēsim Kokneses 
sporta centru!sporta centru!
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Mīloša māte, gādīga vecmāmiņa, latvis-

kas sētas kopēja, prasmīga rokdarbniece, 

lieliska stāstniece, dziesmu kamola 

tinēja – tik daudzas lomas uz dzīves ska-

tuves pieder Ainai Grīvai, kura 23. janvārī 

sagaidīja 80. dzimšanas dienu. 

Sarmīte Rode

Bagātos dzīves gadus viņa nes kā 
krāšņu dzīves balvu visiem saviem mī-
ļajiem labu vēlot. Bērnības un jaunī-
bas laiks kā ar krustdūrieniem piešūts 
Iršu un Bebru pagastam. 

„Nākot šajā pasaulē, mēs katrs 
saņemam savu uzdevumu,  kas dzī-
ves laikā jāizpilda,” ir pārliecināta ar 
apbrīnojamu enerģiju apveltītā Ainas 
kundze. Bez rosīšanās sētā un vakaros 
bez izšūšanas vai ņirbot adāmadatām, 

viņa savu ikdienu nevar iedomāties. 
Un ja vēl līdzās ir dziesma, kuru kopā 
ar draudzeni Viju vai ansambli „Pīlā-
dzītis” izdziedāt, dzīve ir tikpat krāsai-
na kā pašas izrakstīta villaine.

Vispirms pagājušā gadsimta 30. 
gadu beigās no Latgales, pašas piero-
bežas, uz Iršiem, vienu no vācbaltu 
kolonistu atstātajām mājām, atnāk 
dzīvot Ainas vectēvs ar ģimeni. Trīs 
gadu vecumā Aina zaudē tēvu,  māte 
paliek viena ar trīs bērniem, tāpēc 
meitēns no tālās Latgales tiek atvests 
pie vecvecākiem. Vēlāk arī māte ar pā-
rējiem bērniem kļūst par iršēniešiem. 
„Mana bērnība Iršos bija ļoti jauka, 
blakus mums dzīvoja manas trīs vēl 
neprecētas tantes, kuras mani mīlē-
ja un lutināja. Pēc Pērses pamatsko-

las beigšanas gribēju 
mācīties tālāk, bet 
patēvs pateica: „Ne-
kur tu neiesi,  strā-
dāsi fermā.” Manu 
izmisīgo raudāšanu 
izdzirdēja viena no 
tantēm un mani 
mierināja: „Palī-
dzēsi sazāģēt baļ-
ķus, dabūsi skolas 
naudu!” Vecbebru 
lauksaimniecības 
tehnikumā noliku 

iestājeksāmenus, bet 
nekur tālu nebūtu tikusi - par laimi, 
kad biju divus mēnešus nomācījusies, 
skolas naudu atcēla. Tā pēc četriem 
skaistiem un aizraujošiem gadiem 
ieguvu diplomu, un Bebru kolhozā 
sāku darba gaitas kā agronome un 
daiļā dārzniece. Protams, biju jauna 
un smuka. Manī ieskatījās viens stalts 
un iznesīgs puisis Andrejs, kurš strā-
dāja par šoferi. Kad ballēs neizrādīju 
viņam uzmanību, apsēdās blakus uz 
manas kuplās kleitas, lai es ar citiem 
neietu dejot. Bija ļoti neatlaidīgs. Vie-
nā februāra vakarā Andrejs pie manis 
ieradās ar vēl vienu pazīstamu puisi 
- Jāni, kurš arī man izrādīja uzmanī-
bu. Andrejs teica: „Izvēlies, ar kuru 
no mums paliksi kopā.” Andrejs bija 
pievilcīgs, vārdi kabatā nebija jāmek-
lē, un es izšķīros par viņu. ” atmiņās 
kavējas jubilāre. Iesākumā jaunā ģi-
mene dzīvo turpat Bebros, tad Iršos, 
kur Aina turpina strādāt par uzskai-
tvedi un iecirkņa priekšnieci, bet vēl 
pēc laika Grīvas pārceļas uz Liepkalni. 
Sausnējas ciema padomē Ainas kun-
dze 17 gadus sekretāres darbā iemīlē-

jusi tās puses ļaudis, priecājusies par 
viņu atsaucību rīkojot dažādus pasā-
kumus un izstādes. No pavasara līdz 
vēlam rudenim uz darbu braukusi ar 
motociklu, sauktu par „āzīti”. Kopā ar 
vīru izaudzināts dēls Pēteris un mei-
ta Gunta, jau lieli izauguši mazbērni 
Zane un Lauris. Dzīvesbiedrs pirms 
vairāk kā 20 gadiem pavadīts mūžī-
bā, bet „Griķīšu” sētā joprojām valda 
saimnieces darbīgums. „Man vienmēr 
patikusi visa dzīvā daba – puķes dārzā 
un pļavās, kūtī – dzīvība,” teic liepkal-
niete, jo  izlolotās puķes dāvā klusu un 
vienkāršu prieku, bet lopiņu saime jau 
pēc soļiem pazīst savu kopēju.

Dziesma skaisto gadu gaviļniecei 
ir visdzidrākais spēka avots. Jau vairāk 
kā 15 gadus viņas balss skan ansamblī 
„Pīlādzītis”. Kopā ar dziesmas drau-
giem ar koncertiem apbraukāti tuvā-
ki un tālāki pagasti. Vairākkārt Aina 
Grīva un Vija Vilmane savu dziesmu 
pūru atdarījušas Bebru pagasta pen-
sionāru un citos kultūras pasākumos. 
Starp dziesmām ar aplausiem skatītāji 
uzņēmuši Ainas runātās humoreskas, 
kas izlasītas grāmatās vai trāpīgi no-
skatītas dzīvē.

Bet patika uz rokdarbiem radu-
sies jau bērnībā, kad no savām tantēm 
apguvusi pirmās prasmes izšūšanā. 
„Mācoties Vecbebros, šuvu sev blū-
zes un brālim izrakstītus kreklus. Cik 
gan zeķu un cimdu ir noadīts pa šiem 
gadiem! Esmu adījusi arī šalles, dari-
nājusi mazus sienas paklājiņus, tapis 
arī liels grīdas paklājs. Kad mazmeitai 
Zanei vēl skolas laikā vajadzēja izšūt 
dekoratīvu spilvenu, sākās aizraušanās 
ar spilvenu šūšanu,” stāsta rokdarb-
niece. Pirms desmit gadiem Ainas 

kundzes radītie rokdarbi aizceļojuši 
uz izstādi Zviedrijā, bet pēc mazmei-
tas Zanes kāzām arī uz Bangladešu. 
Cimdi ar latvju rakstiem aizvesti uz 
Vāciju un Kanādu, citām pasaules ma-
lām. Par rokdarbnieces bagāto krāsu 
izjūtu pārliecinājušies ļaudis izstādēs 
Liezērē, Aronā, Rūdolfa Blaumaņa 
muzejā „Brakos” un vēl cituviet. „Es 
nevaru dīkā vakaros sēdēt pie tele-
vizora, rokdarbi ir kā atkarība. Tas 
ir tāds azarts - atrast žurnālā jaunu 
rakstu vai izdomāt to pašai un ļauties 
krāsu priekam!” – atzīst viņa.  Izšūts 
spilvens vai silts cimdu pāris ir vis-
labākā dāvana. Skaisto darbu autore 
savus darinājumus dāvina sev tuviem 
un labiem cilvēkiem, jo tikai tā spēj ie-
domāties savu dzīvi – dalīties ar citiem 
savā sirds bagātībā.

Kamolā dziesmas un gadus tin

Koknesiete Biruta Baloga 10. janvārī tuvi-

nieku un draugu lokā svinēja 70. dzimša-

nas dienu. Jau gandrīz 45 gadus par savām 

mājām viņa sauc Koknesi un dzīvo Lāčplēša 

ielā 1. Birutas kundzi var dēvēt par šīs ielas 

vārda krustmāti, jo tieši pēc viņas ierosmes 

1972. gadā šī iela nosaukta latvju varoņa 

vārdā. 

Sarmīte Rode

Daudzus gadus strādājot par skait-
ļotāju, janvāra jubilārei piemīt fenome-
nāla atmiņa attiecībā uz skaitļiem, bet 
viņas maģiskais skaitlis ir 13. 

„Esmu dzimusi skaistajā Taurkalnē, 
mežu ielokā. Pirmos divus skolas gadus 
gāju mazā skoliņā Mežvidos, turpināju 
Taurkalnes pamatskolā, bet no 5. klases 
mācījos Jaunjelgavas vidusskolā. Pagā-
juši 52 gadi kopš aizvērām vidusskolas 
durvis, bet ik pēc pieciem gadiem sa-
tiekamies klases salidojumos. Pēc sko-
las beigšanas gribēju mācīties tālāk, bet 
sliktās redzes dēļ, tur kur vēlējos, iestā-
ties nevarēju. Mans papiņš, pēc tautības 
vācietis, strādāja par vecāko mehāniķi 
vietējā krautuvē, kur arī mani pieņēma 
darbā par sekretāres palīdzi. Iemācījos 
rakstīt ar rakstāmmašīnu, pabeidzu 
skaitļošanas kursus. Tad nokļuvu darbā 
par telefonisti Taurkalnes pasta noda-
ļā,” stāsta Birutas kundze. Taurkalnes 
pastā jaunajā meitenē ieskatās puisis 
no Ukrainas, kurš bija atbraucis darba 
meklējumos un jau strādāja celtniecībā. 
„Ar Vasiliju iepazināmies 13. februārī, 
13. jūlijā bija pirmais skūpsts, bet kāzas 
gribējām rīkot 13. septembrī, tās gan 

notika divas nedēļas vēlāk. Vecākais 
dēls Igors piedzima 13. aprīlī.  Skaitlis 
13 ir mans laimīgais skaitlis! ” – atklāj 
jubilāre. 

Kad Taurkalnes pastā telefoniste 
vairs nebija vajadzīga, jo sācies moder-
nais laikmets, jaunā sieviete dabūjusi 
darbu bibliotēkā. Reiz, šķirstot avīzes, 
izlasīts sludinājums, ka Koknesē ir 
vajadzīgi strādnieki Kūku purvā. „At-
braucām uz Koknesi, ieraugot lielo 
un pamatīgo tehniku, vīrs sabijās, ka 
netiks galā, bet priekšnieks teica, ka jā-
raksta būs iesniegums! Šajā darbavietā 
Vasilijam pagāja gari darba gadi, ku-
ros viņš iemantoja darbabiedru cieņu 
un atzinību. 1971. gada rudenī māja 
Lāčplēša ielā 1 vēl bija nebija uzcelta.  
Iesākumā vīrs dzīvoja barakā, bet es 
paliku Taurkalnē. 1972. gada 9. maijā 
saņēmām dzīvokļa atslēgas. Biju klāt 
sarunā, kad tika runāts par jaunās ielas 
nosaukumu, ierosināju to nosaukt par 
Lāčplēša ielu. Priecājos, ka šajā vārdā 
to arī nosauca. Mūsu jaunākais dēls 
Eduards ir dzimis koknesietis. 80. gadu 
sākumā viņš gāja bērnudārzā „Bitīte” 
Bebros. Kad pagājušos valsts svētkos 
Koknesē sveica jauno Goda pilsoni 
Dzintru Sniedzi, biju ļoti aizkustināta, 
jo arī viņa noteikti ir audzinājusi manu 
dēlu,” teic koknesiete.

Pirmās darba gaitas Koknesē Bi-
rutai saistās ar jaukām atmiņām strā-
dājot pasta nodaļā kopā ar Viju Liopu: 
„Man patika telefonistes darbs, pazinu 
cilvēkus pēc telefona numura un balss, 
kaut vaigā nebiju redzējusi. Ir numuri, 

kurus atceros vēl līdz šai dienai. 1975. 
gadā notika tas pats, kas Taurkalnē – 
tika uzlikta automātika un mani darba 
pienākumi beidzās. 25 gadus nostrādā-
ju valsts apdrošināšanas iestādē Aizkr-
auklē, bet pēc tam sekoja darba gadi 
apdrošināšanas fi rmās AAS „Balta” un 
„Baltikum”.

Visu mūžu jubilāre bijusi liela ce-
ļotāja. „Esmu ekskursijās pabijusi no 
Vladivostokas līdz Murmanskai. 1990. 
gada maijā no darbavietas izdevās aiz-
braukt uz Vācijas Demokrātisko repu-
biku. Ļoti gribēju satikt tēvu, kurš no 
1976. gada dzīvoja Federatīvajā Vācijā. 
Latvijas valstij nozīmīgo 1990. gada 4. 
maiju sagaidīju Berlīnē kopā ar tēvu. 

Kopā nofotografējāmies pie Berlīnes 
mūra, pabijām arī televīzijas tornī. Arī 
Maskavā Ostankinas televīzijas tor-
nī esmu bijusi, bet nav sanācis pabūt 
Rīgas radio un televīzijas tornī, bet to 
es noteikti izdarīšu!” -teic uzņēmīgā 
ceļotāja. 

Bet, turpinot par maģisko skaitli 13 
jubilāres dzīvē, braucienā ar lidmašīnu 
uz Maskavu viņas ceļasomai bijis 13. 
numurs, bet pavisam nesen, pagājušā 
gada nogalē kopā ar senioru klubiņu 
„Pīlādzītis” viesojoties pie draugiem 
Daudzevā,  ticis dāvanu maisiņš ar 
skaiti 13! Tikpat lielu prieku kā pieda-
līšanās „Pīlādzīša” pasākumos, sagādā 
arī darbošanās Neredzīgo biedrības 

aktivitātēs un projektos. Lai arī dzīves-
biedrs pavadīts mūžībā, Biruta nejūtas 
viena, jo ik dienu sajūt dēlu atbalstu un 
līdzās ir labi cilvēki.

Dzimšanas dienas svinībās kafej-
nīcā „Rūdolfs” jubilārei sveicēji teica 
paldies par siltu sirdi un dāvāto mī-
lestību. „Par šo sirsnīgo tikšanās brīdi 
es pateicos kafejnīcas kolektīvam, mu-
zikālajai Skuju ģimenei, īpašs paldies 
Inesītei par pasākuma vadīšanu, kā 
arī paldies par atbalstu Lībai Zukulei, 
maniem dēliem Igoram un Eduardam, 
radiem, draugiem, kaimiņiem, biju-
šajiem kolēģiem un senioru klubiņam 
„Pīlādzītis”!” – visiem saviem tuvajiem 
teic Biruta Baloga.

Laimi atnes skaitlis 13!

Aina Grīva jaunības dienās un kopā ar savām atvasītēm.

Jubilāre dzimšanas dienas svinībās.

Biruta Baloga (vidū) kopā ar savējiem no seniora klubiņa Biruta Baloga (vidū) kopā ar savējiem no seniora klubiņa 
„Pīlādzītis” sirsnīgajā jubilejas pasākumā.„Pīlādzītis” sirsnīgajā jubilejas pasākumā.
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Eiropas tirgū arvien vairāk tiek novērtēts 

kaņepju audzētāju piedāvājums. Arī mūsu 

novada Bebru pagasta zemnieku saimniecī-

bā „Rosmes” jau trešo gadu tika audzēts šis 

vērtīgais augs. 20. janvārī Zemkopības mi-

nistrijā notika Latvijas Industriālo kaņepju 

asociācijas (LIKA) rīkotā konference, kurā 

par kaņepju audzēšanas priekšrocībām un 

riskiem pieredzē dalījās arī Raitis Ungurs, 

zemnieku saimniecības „Rosmes” īpašnieks. 

Sarmīte Rode

Lai uzzinātu vairāk par kaņepēm 
un kādas ir tās audzēšanas perspek-
tīvas, uz sarunu aicināju bioloģiskās 
zemnieku saimniecības „Rosmes” 
īpašnieku Raiti Unguru, kurš gan 
Bebru pagastā gadu ziņā ir viens no 
jaunākajiem lauksaimniekiem, bet ar 
savu pārliecinošo darbošanos ir pie-
rādījis, ka vairs nav nekāds iesācējs. 
Saimniecībā bez kaņepju audzēšanas 
nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu 
un graudkopību. 

Kas noteica izvēli pievērsties kaņ-
epju audzēšanai?

Raitis Ungurs: Pirms četriem ga-
diem šajā nozarē iesaistīties piedāvāja 
viens no Latvijas šķirņu turētājiem, 
kaņepju audzēšanas entuziasts Uldis 
no Kurzemes puses. Parēķināju, kāds 
būs ieguvums un ražība, un nolēmu 
sekot Ulda aicinājumam, kurš, iedo-
dot sēklas, vienkārši teica: „Pamēģini!” 
.Pagājušajā gadā kaņepes iesējām jau 

40 hektāru platībā – gana nopietni, lai 
būtu interesanti. Domājam platības vēl 
palielināt. Ja pareizi audzē, pareizi no-
vāc, izžāvē un uzglabā, tas kaņepes ir 
izdevīga kultūra.

Pastāsti par savu devumu LIKA 
konferencei?

LIKA vadītājs Guntis Vilnītis, kurš 
vairakkārt ir viesojies manā saimnie-
cībā, uzaicināja konferencē pastāstīt 
par savu pieredzi, jo tajā piedalījās arī 
lauksaimnieki, kuri tikai plāno uzsākt 
kaņepju audzēšanu. Daudziem vilinoša 
šķiet cena un ražība, bet ir šķēršļi, kas 
to visu nepadara tik saldu – par to arī 
runāju šajā konferencē. Labprāt dalos 
ar savu pieredzi un zināšanām par teh-
niskiem jautājumiem kaņepju novāk-
šanā. Grūtības kaņepju kulšanā ir viens 
no iemesliem, kāpēc neuzdrošinās au-
dzēt šo kultūru. Uzskatu, ka ir jāzina 
ne tikai virspusēja informācija par ka-
ņepēm, bet jāsniedz precīzas zināšanas 
par procesu, par niansēm, kā to darīt. 
Tāpēc dalos ar savu pieredzi kaņepju 
audzēšanā. 

Vai Latvijas dabas apstākļi ir pa-
teicīgi kaņepju audzēšanai?

Latvijas šķirnes ir piemērotas mūsu 
klimatiskajiem apstākļiem. Diemžēl 
vietējām šķirnēm nav sertifi kāta. Mēs 
audzējam sertifi cētu rumāņu šķirni, 
bet esam pārliecinājušies, ka tā nav tik 
vērtīga kā mūsu pašu kaņepes. Viena 
no tēmām, ko apspriedām konferencē, 

bija vietējo šķirņu sertifi -
kācija. No apmēram des-
mit vietējām šķirnēm, par 
vienu no labākajām ir atzī-
ta šķirne „Pūriņi”. Pašreiz 
sertifi kācijai tiek gatavota 
„Adzelviešu” kaņepes. Ir 
arī šķirnes bez nosauku-
ma, bet ar augstvērtīgāku 
ēterisko eļļu saturu nekā 
rumāņu šķirnei, kuru au-
dzējam mūsu saimniecībā 
un eksportējam uz Vāciju. 
Kokneses pagastā vien ga-
dus 10 atpakaļ bija 3 dažā-
das kaņepju šķirnes. Tās 
tika nodotas Viļānu izmē-

ģinājumu stacijai. Pašreiz notiek pro-
cess, kad tiek apzinātas vietējās kaņepju 
šķirnes, pārbaudītas gēnu līmenī un 
nodotas gēnu bankai. Kā arī kāda šķir-
ne tiks sertifi cēta un zemnieki varēs sēt 
savu šķirni un saņemt par to arī Platību 
maksājumus. Šī ir iepriecinoša ziņa.

Mūsu saimniecībā tiek audzētas 
sēklas kaņepes, no kurām tiek iegūti 
riekstiņi. Šķiedras ražotāji atzīst, ka vi-
ņiem labāk patīk sēklas kaņepju šķied-
ra, nevis šķiedras, jo tā ir rupja un ne-
izturīga, šīm mazākajām kaņepēm, kas 
ir paredzēta riekstiņiem, tā ir smalkāka 
un labāka. 

Kaņepes cilvēks saimnieciskām 
vajadzībām izmanto vismaz 10000 
gadu. Pirmie kaņepju izstrādājumi 
tiek datēti ar 8000 gadu pirms mūsu 
ēras. Kaņepes, uzskata, ka dzimušas 
Himalaju piekājē, Eiropā tās plaši au-
dzēja no 16. līdz 18. gadsimtam. Lat-
vijā vēl pirms simts gadiem kaņepju 
produkcija daudzās saimniecībās bija 
būtisks atspaids. Tās tiek dēvētas arī 
par latviešu nacionālo augu. Var at-
zīmēt, ka Latvijā 1923. gadā kaņepes 
audzēja 371 ha platībā.

Jā, kaņepes ir bijis ļoti vērtīgs augs, 
kas mūsu senčiem palīdzēja izturēt 
grūtus laikus - uzturvielām bagātie ka-
ņepju riekstiņi spēja aizstāt gaļu. Mūsu 
senči no kaņepju riekstiņiem gatavoja 
pienu ar ko aizstāja govs pienu. Tas ir 
ļoti vērīgs un mūsdienās ir kā labs govs 

piena aizstājējs alerģiskiem bērniem. 
No kaņepju riekstiņiem iegūst augst-
vērtīgu eļļu, gatavo dažādu produktus 
gan no grauzdētām gan negrauzdētiem 
riekstiņiem. Tāpēc pret šo augu ir cieņa 
un arī mūsdienās lauku sētās ir saglabā-
tas kaņepju audzēšanas tradīcijas. Kaņ-
epju riekstiņi dēļ savas augstās uztur-
vērtības ir klasifi cēta Superfood kate-
gorijā. Par laimi interese par kaņepēm 
pēdējos gados palielinās un sociālajos 
tīklos katrs var atrast informāciju par 
kaņepju vērtību.

Vadoties no pieredzes, kādi ris-
ki kaņepju audzētājiem būtu jāņem 
vērā?

Ja kaņepes aug trūdvielām bagātā 
augsnē un labvēlīgos apstākļos, tās var 
izaugt četru metru augstumā. Esmu 
guvis mācību, ka tām nevar ļaut izaugt 
garākām par pusotru metru. Braucot ar 
kombainu, tā daļa, kas tiek nogriezta, 
nedrīkst būt garāka par metru. Ir risks, 
ka pāraugusī šķiedra aplieksies ap rotē-
jošām detaļām un raus klāt nākamās, 
izraisot kombaina aizdegšanos. Man 
pašam arī pagājušajā vasarā pa kombai-
na aizmuguri krita degošas šķiedras, Tā 
ir pieredze, no kuras mācamies. Kom-
bains neaizdegās, bet bija ļoti daudzas 
reizes jātīra no šķiedrām, kas bija pie-
ķērušās. Ja kaņepes izaugušas par garu, 
tās nav lemts nokult. Tādos gadījumos 
atliek rīkoties kā piemājas saimniecībās 
– jāatsauc atmiņā roku darbs. Arī žāvē-
šana un uzglabāšana ir jāveic atbildīgi. 
Mums ir laba sadarbība ar kaimiņiem 
un varam kvalitatīvi izžāvēt nokulto 
ražu. Cenšamies nodrošināt ļoti augstu 
sēklu tīrību, uzticot šo tīrīšanas procesu 
speciālistiem.

Vai var sacīt, ka „Rosmēs” kaņ-
epēm ir nākotne?

Jā, šogad plānots apsēt vēl vairāk 
hektāru. Kaņepes uzskatu par perspek-
tīvu un cieņas vērtu augu. Viss augs ir 
izmantojams. Bez pārtikas kaņepes var 
izmantot un izmanto ļoti daudz noza-
rēs. Bet, domājot par kaņepju audzēša-
nas perspektīvām Latvijā, esmu piekri-
tis darboties LIKA. Savulaik, trīs gadus 
vadot Jauno zemnieku organizāciju, 

bija iespēja sadarboties ar Lauksaimnie-
cības organizāciju sadarbības padomi 
(LOSP), kas arī strādā ciešā sadarbībā ar 
LIKA. Ir pietiekami daudz laika jāveltī 
arī aktivitātēm Zemnieku saeimā. 

Kokneses novada lauku attīstī-
bas konsultantes Inetas Sproģes ko-
mentārs. Esmu ļoti priecīga, ka mūsu 
novadā tiek jau pietiekami nopietni 
audzētas kaņepes. Paldies Raitim par 
to. Uzskatu šo kultūru par ļoti svarīgu 
un vērtīgu. Man ir prieks, ka tas notiek 
profesionāli, kas dod zināmu garantiju, 
ka kaņepju audzēšana paplašināsies un 
cilvēkiem šī produkcija būs ar vien pie-
ejamāka. Es varu tikai cerēt, ka apziņai 
pieaugot, cilvēki izvēlēsies ēst mazāk, 
bet vērtīgāk un tad kaņepes nebūs nišas 
produkts, bet ikdienas produkts. Arī 
man ir zināma pieredze ar kaņepēm. 
Šo interesi par kaņepēm neesmu zau-
dējusi, ar tām iepazīstinu ekskursantus. 
Ja kādam ir interese par kaņepju audzē-
šanu domāju, ka droši lūdziet padomu 
Raitim, arī es labprāt dalos ar savām zi-
nāšanām par kaņepju vērtību, kaņepju 
staku un pienu un citām lietām. 

LIKA  valdes loceklis Uldis Šau-
ers velta Raitim Unguram atzinīgus 
vārdus: „Esam iepazinuši Raiti Ungu-
ru kā jauno zemnieku, kurš jau sestajā 
paaudzē saimnieko Kokneses novada 
Bebru pagastā. Viņš ar saviem darbiem 
ir apliecinājis, ka spēj atrast  inovatīvu 
pieeju jebkuras situācijas   risināšanā. 
Raitim Unguram piemīt fenomenāla 
uzņēmība un darba spējas. Par šādiem 
ļaudīm mēdz teikt, ka “iet kā atspole”. 
Attīstot savā saimniecībā jaunu nozari 
- kaņepju audzēšanu, to dara ar vislielā-
ko atbildības sajūtu. Raitis ir apkopojis 
informāciju gan par šīs nozares attīs-
tības tendencēm   Eiropā, gan dalījies 
ar savu kaņepju audzēšanas pieredzi 
LIKA organizētajā konferencē un pār-
ņēmis asociācijas biedru pieredzi. Ka-
mēr Latvijas laukos dzīvo un saimnie-
ko tādi cilvēki kā Raitis Ungurs,  varam 
teikt, ka valsts lauksaimniecības nākot-
ne ir drošās rokās.”

Paldies par palīdzību intervijas 
sagatavošanā Inetai Sproģei.

No 2017. gada Kokneses sporta centrs 

uzsāk jaunu rakstu sēriju, kurā tiks atspo-

guļoti spilgtākie mēneša sporta notikumi 

Kokneses novada sportistu sniegumā. 

Tāpēc, katra mēneša izskaņā atskatīsimies 

uz mūsu sportistu veikumu un izcelsim 

labākos. 

KSC preses nodaļas sporta 

notikumu apskatnieks Teo Rakstītājs

Janvārī, kā jau ierasts, savu ziemas 
sacensību sezonu uzsāka vieglatlēti. 
sacensības notika arī ziemas sporta 
veidu pārstāvjiem – distanču slēpotā-
jiem un biatlonistiem, kārtējās spēles 
LČ fl orbolā aizvadīja Kokneses fl orbola 
komanda. Latvijas čempionāta spēles 
uzsākusi arī U-16 volejbola komanda, 
bet vietējās amatierkomandas futbolā 
un basketbolā noslēdza savus turnīrus.

Janvāra mēnesī nav lielu turnīru 
un sacensību, bet notiek intensīva gata-
vošanās sezonas galvenajiem startiem 
– dažāda mēroga čempionātiem. Ne-
skatoties uz to,  8.janvārī Rīgas sporta 
manēžā norisinājās Latvijas čempio-
nāts soļošanā telpās. Šajās sacensībās 
koknesiešiem izdevās izcīnīt arī vienu 

čempiona nosaukumu, jo U-14 grupā 
meitenēm 1000 metru distancē labā-
kā bija Estere Vingre. Sudraba medaļu 
U-18 grupā ieguva Līna Gražule, bet 
trešās vietas Natālijai Zeicai U-16 gru-
pā, Evelīņai Vitenbergai U-14 grupā un 
Dominikam Liopam U-18 grupā.

Arī citi vieglatlēti no Kokneses 
janvārī uzsāka savu ziemas sacensību 
sezonu. Pieaugušo konkurencē jāizceļ 
Mārtiņš Broks un Ilmārs Kalniņš, kuri 
14.janvārī ar atzīstamiem rezultātiem 
izcēlās LVS Sportland kausa 1.posmā. 
Mārtiņam 2.vieta ar rezultātu 15.11, 
piekāpjoties vien Mārim Urtānam, 
bet Ilmārs palika ceturtais tāllēkšanā 
ar sezonas sākumam labu rezultātu – 
6.65m, bet nesen notikušajā Latvijas 
Universiādē Ilmāram jau 6.74, bet ie-
ņemtā vieta – septītā, savukārt Mārtiņš 
turpināja ar otro vietu un 15.61 metru.

Startus uzsāka arī jaunāko grupu 
sportisti. U-12 grupas audzēkņi atrā-
dījās sacensībās Madonā, kur iegūta arī 
viena pirmā vieta – Henrijam Kalni-
ņam 60 metru barjerskrējienā ar rezul-
tātu 10.7 sekundes, bet pašā jaunākajā 
U-10 vecuma grupā pirmās ofi ciālās 

sacensības šosezon bija Elizabetei Kal-
niņai, kurai labākais sasniegums - 
8.vieta 300 metru skrējienā sacensībās 
Ogrē. Februārī vieglatlētikas sacensību 
kalendārs ir būs piesātinātāks un rezul-
tātu būs daudz, bet tos apskatīsim mar-
ta mēnesī.

Janvāra vidū, tepat netālu Vie-
talvā, norisinājās FIS mēroga (starp-
tautiskas sacensības, kurās iespējams 
nopelnīt reitinga punktus) sacensī-
bas, kurās godalgotajās vietās iekļuva 
distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka. 
5km brīvā stila distancē Patrīcijai 
augstā 2.vieta, uzvarētājai no Igauni-
jas zaudējot vien nepilnas 9 sekundes, 
bet 5km klasiskajā slēpojumā trešā 
vieta. Paralēli FIS sacensībām, tur-
pat Vietalvā, norisinājās arī Latvijas 
čempionāta posms, kur V14 grupā 
Edijam Eidukam 2.vieta 2,5km brīvā 
stila distancē un  3.vieta 2,5km kla-
siskajā solī. Edijs arī paspēja atbalstīt 
vietējo slēpošanas un biatlona pasā-
kumu “Pasaules sniega dienu Kokne-
sē”, kur uzvarēja distanču slēpošanas 
sacensībās. Februārī gaidāmi vairāki 
nozīmīgi starti abiem Eiduku ģime-

nes sportistiem, un mēs ar prieku se-
kosim līdzi viņu startiem.

Kārtējo sezonu LČ fl orbolā aizva-
da Kokneses fl orbola komanda, kura, 
kā jau ierasts, atrodas turnīra tabulas 
augšējā daļā. Tieši janvārī tika aizva-
dītas spēles pret principiālajiem preti-
niekiem no Valkas un Limbažiem un 
tika izcīnītas svarīgas uzvaras. Tiesa, 
piedzīvots arī zaudējums pret Kalsna-
vu, bet tā kā arī citas komandas zaudēja 
punktus, tad šobrīd Koknese ir tā ko-
manda, kas zaudējusi vismazāk punk-
tus, un uzvarot visās atlikušajās spēlēs, 
mums ir iespēja noslēgt regulāro turnī-
ru pirmajā vietā, kas dotu relatīvi vājā-
ku pretinieku izslēgšanas spēlēs. Šobrīd 
Koknesei palikušas vairs tikai 3 spēles 
izbraukumā pret Rēzekni, Rubeni un 
Pēdu nav, bet vairāk statistikas var at-
rast rezultātu sadaļā.

Latvijas jaunatnes volejbola čem-
pionātu uzsākusi Kokneses U-16 ve-
cuma grupas komanda, kas pirmajā 
sabraukumā tika pie 2 uzvarām. Tikpat 
spēlēs – pārspētas Kuldīgas un Jēkab-
pils komandas. Koknesiešiem pirmajā 
posmā atlikušās divas spēles, kuras 

notiks 18.februārī Rīgā. Pēc gūtajiem 
rezultātiem būs zināms fi nālposma 
komandu sastāvs, kurā notiks cīņa par 
medaļām. Koknesieši šogad ir vieni no 
galvenajiem favorītiem uz zelta meda-
ļām.

Visbeidzot gada pirmo apskatu no-
slēgsim ar piezemētākiem sporta meis-
tarības rādītājiem. Janvārī ar 3.vietu 
basketbola komanda Koknese noslēdza 
Aizkraukles novada čempionātu bas-
ketbolā. Vispirms pusfi nāla nācās atzīt 
Policijas pārākumu, bet spēlē par trešo 
vietu tika pārliecinoši apspēlēti Vete-
rāni. Telpu futbola čempionātā Kok-
nese beidzot izcīnīja uzvaru regulārajā 
turnīrā piecu komandu vērtējumā. 
Koknesei šajā gadā 6 uzvaras 8 spēlēs. 
Vēl atlikusi arī kausa izcīņa, pēc kuras 
notiks arī sacensību uzvarētāju apbal-
vošana. Par turnīra rezultatīvāko spēlē-
tāju kļuva Ilmārs Kalniņš ar 12 gūtiem 
vārtiem.

Nākamajā mēnesī atskatīsimies uz 
vieglatlētu un slēpotāju startiem, turpi-
nāsim sekot fl orbolistiem un vēl citiem, 
kuri būs mūs priecējuši ar lieliskiem 
rezultātiem.

Nozīmīgākie sporta notikumi janvārī

Kaņepju audzēšanai Latvijā ir nākotne
"Ģimenes draudzene Ragne Mandri no Igaunijas "Ģimenes draudzene Ragne Mandri no Igaunijas 
atbraukusi aplūkot, kā pie mums  aug kaņepes," atbraukusi aplūkot, kā pie mums  aug kaņepes," 

par šo foto teic Raitis Ungurs.par šo foto teic Raitis Ungurs.
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Kokneses novada amatierkolektīvi 28. 

janvārī Kokneses sporta centrā Ugunīgā 

Gaiļa gadu sagaidīja ar lustīgām sporta 

spēlēm „Viens par visiem, visi par vie-

nu!”. Pasākumu, kurā novada pašdarb-

nieki apliecināja, ka ir ne tikai lieliski 

dziedātāji, dancotāji un teātra spēlētāji, 

bet viņos mājo arī sportisks gars, organi-

zēja Kokneses kultūras nams sadarbībā 

ar Kokneses sporta centru. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Inguna Strazdiņa, Kokneses 
kultūras nama direktore, stāsta: 
„Sācies jauns gads, bet pirms lie-
lā skrējiena – skatēm un gatavo-
šanos lielajiem Dziesmu un deju 
svētkiem vēl ir mazs atelpas brīdis 
– īstais laiks uzkrāt spēkus, tāpēc 
nolēmām, ka jāsatiekas lustīgās 
sporta spēlēs, kurās galvenais ir 
uzrādīt nevis augstus rezultātus, 
bet sportot tā – jo lustīgāk, jo la-
bāk! Šo izvēli noteica arī tas, ka 
mums ir ļoti labs sporta centrs, 
kas piedāvā plašas iespējas ve-
selīgi atpūsties. Liels paldies 
par atsaucību spēļu rīkošanā 
Dāvim Kalniņam, Kokneses 
sporta centra direktoram. No-
vēlu visiem novada pašdarbniekiem 
radošu, piepildītu un panākumiem 
bagātu gadu!”

Pirmajās Kokneses novada ama-
tierkolektīvu lustīgajās sporta spēlēs 
piedalījās: amatierteātra komanda, 
sieviešu kora „Anima” dalībnieces un 
viņu atbalstītāji, vidējās paaudzes deju 

kolektīvu „Liepavots” un „Irši” danco-
tāji, Kokneses kultūras nama jauniešu 
deju kolektīva stiprākie spēki un ka-
pelas „Aizezeres muzikanti” pārstāvji. 
Katra komanda bija izdomājusi savu 
nosaukumu un moto, par ko saņēma 
sirsnīgus līdzjutēju aplausus. Pavisam 
droši var sacīt, ka mūsu novadā aug 

nākamā paš-
darbnieku paaudze – lustīgi sportot 
vecākiem līdzi bija ieradušies mazi un 
pavisam mazi ķipari. Inguna Strazdiņa 
teic, ka nākamajās sporta spēlēs noteik-
ti padomās par aktivitātēm bērniem.

Vispirms spēļu dalībnieki tika ai-
cināti pārbaudīt savu veiklību indivi-

duālās sacensībās: 
daudziem labi vei-
cās šautriņu me-
šanā, citi izrādījās 
stiprāki uz laiku 
turot izstieptās ro-
kās improvizētas 
pudeles, bet uzlie-
kot uz acīm īpašas 
brilles - bolacis, 
bija jātrāpa piecas 
reizes basketbola 
grozā. Jauni dejo-
tāju talanti atklājās 
pieturvietā, kur 

bija jādejo lambada. Līksmība nerima, 
vērojot, kā dalībnieki, rāpojot uz vēde-
ra, centās aizpūst kārtis līdz fi nišam. 
Bet, lai saliktu puzli, bija jāatpazīst lat-
viešu tautas tērpi. Komandas sacentās 
spēlējot čību bolu, aklo volejbolu un 
jautrajās stafetēs. Komandu spēlēs uz-

varas laurus plūca Kokneses jauniešu 
deju kolektīva komanda, otro vietu ie-
guva teātra spēlētāji, bet trešie labākie 
bija „Liepavota” komandas dalībnieki. 
Arī saskaitot punktus jautrajās stafe-
tēs, uzvarētāju titulu ieguva jauniešu 
komanda, otrā vieta „Liepavota” bra-
šajiem dancotājiem, bet trešajā vietā 
sumināja deju kolektīva „Irši” lustīgos 
sportistus.

Godalgoto vietu ieguvēji saņēma 
Kokneses kultūras nama sarūpētos 
greznos kausus, bet iepriecinājuma 
balvas tika visiem lustīgo spēļu dalīb-
niekiem.

Inguna Strazdiņa atklāj: „Jau 
esam nolēmuši, ka nākamā gada jan-
vāra pēdējā svētdienā atkal uz lustīga-
jām sporta spēlēm aicināsim novada 
amatierkolektīvus, lai tikpat jaukā 
gaisotnē kā šajā reizē, smeltu pozitī-
vas emocijas visam gadam!”

Pašdarbnieki tiekas Pašdarbnieki tiekas 
lustīgajās sporta spēlēslustīgajās sporta spēlēs

 Ja esam lustīgi, tad  Ja esam lustīgi, tad 
būsim kustīgi!būsim kustīgi!

Patīkams pārsteigums pirmo trīs Patīkams pārsteigums pirmo trīs 
vietu ieguvējiem bija kausi ar vietu ieguvējiem bija kausi ar 
māksliniecisko dizainu.māksliniecisko dizainu.

Nav tik viegli Nav tik viegli 
kā izskatās!kā izskatās!

2.februārī Jēkabpilī norisinājās Jēkab-

pils zonas atlases sacensības uz Latvijas 

čempionātu U-14 vecuma grupai, kurās 

piedalījās arī seši vieglatlēti no Kokne-

ses. Trīs no viņiem iekļuva piecu labāko 

skaitā savās disciplīnās un ieguva iespē-

ju piedalīties Latvijas čempionātā telpās 

šajā vecuma grupā, kas notika 12.febru-

ārī Rīgas sporta manēžā.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Vislabāk veicās Gustam Doni-
kam, kurš lodes grūšanā ierindojās 
otrajā vietā, uzstādot jaunu perso-
nisko rezultātu – 9.49 metri. Gusts 

piekāpās vien Ņikitam Kaseckim no 
Ludzas, kurš pārliecinoši uzvarēja ar 
10.81 metrus tālu grūdienu. Tāpat fi -
nālsacensībām Rīgā kvalifi cējās Alens 
Paļskis, kurš startēja 60 metru barje-
rotajā distancē un iekļuva B fi nālā, 
kur ieņēma 3.vietu. Kopā tas Alenam 
deva 7.vietu, bet tā kā priekšā bija arī 
divi pārstāvji no Lietuvas, tad Alens 
kā piektais kvalifi cējās fi nālam. Alena 
rezultāts – 11.66 sekundes. Pavisam 
nedaudz līdz fi nālsacensībām pietrū-
ka Ritvaram Dekterim, kurš 60 met-
ru skrējienā B fi nālā palika trešais ar 
rezultātu 9.15. Uzvarai skrējienā, kas 
dotu iespēju startēt Rīgā, pietrūka 4 

sekundes simtdaļas. Visus trīs spor-
tistus sacensībām gatavoja vieglatlē-
tikas treneris Dāvis Kalniņš.

Sacensībās piedalījās arī vairākas 
vieglatlētikas trenera Viktora Ņuhti-
ļina audzēknes. Vislabākās sekmes 
Evelīnai Vitenbergai, kam 8.vieta 
60 metru sprintā, bet 1000 metru 
distancē izcīnīta 4.vieta ar 3:57.93 
minūtēm. Tas Evelīnai deva iespēju 
startēt arī fi nālsacensībās Rīgā. 1000 
metru distancē startēja arī Sandija 
Barone un Elizabete Bērzkalna, ku-
ras attiecīgi ieguva 10. un 12. vietu, 
uzrādot rezultātus 4:19 minūtes un 
4:21 minūtes.

Vairāki U-14 vecuma vieglatlēti no Kokneses 
piedalījās Latvijas čempionātā

Kārtējā “Koknese sporto” pasākumā pie 

mums bija ieradušies viesi no Rīgas un 

Jelgavas, kas speciāli atvēlēja savu laiku, 

lai pirmdienas vakarā atbrauktu uz Kok-

nesi un iepazīstinātu koknesiešus ar jaunu 

sporta veidu – krosmintonu. 

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Diemžēl vien 7 interesenti bija ie-
radušies izmēģināt šo interesanto un 
spraigo spēli, bet visi pēc pasākuma 
bija ļoti apmierināti – gan ar sportisko 
slodzi, gan gūtajām emocijām.

Bijušie IGKV skolnieki Mārtiņš 
Žogots un Edgars Rēķis ar krosmin-
tonu nodarbojas jau vairākus gadus 
un tieši Mārtiņš bija tas, kurš piedāvā-

ja iepazīstināt ar krosmintonu. Aprīlī 
Koknesē notiks arī krosmintona līgas 
sacensības, kurās piedalīsies dalībnieki 
no visas Latvijas, bet “Koknese sporto” 
ietvaros notika vietējo iedzīvotāju iepa-
zīstināšana ar šo sporta veidu.

Pasākuma sākumā pieredzējušie 
krosmintonisti iepazīstināja visus ar 
spēles pamatnoteikumiem un demons-
trēja īsu paraugspēli, lai būtu iespējams 
saprast spēli. Pēc tam visi sanākušie ie-
sildījās un izmēģināja šo sporta veidu un 
pēc aptuveni 15 minūtēm sākās arī mini 
turnīrs, kurā piedalījās kopā 9 dalībnieki 
– Mārtiņu un Edgaru ieskaitot. Katram 
dalībniekam divu stundu garumā bija 
jāaizvada 8 spēles, spēlējot katram ar 

katru. Pirmās divas vietas šoreiz sadalīja 
krietni pieredzējušākie – Edgaram Rē-
ķim pirmā vieta, bet Mārtiņam Žogo-
tam otrā vietā. Trešais šoreiz Dāvis Kal-
niņš, kas zaudēja divas spēles, bet tālā-
kās vietās Niklāvs Vingris, Jurģis Rēķis, 
Mareks Koļesņikovs, Edgars Kalnozols, 
Ralfs Eihentāls un Andis Benuševics.

Liels paldies Mārtiņam un Edga-
ram par izrādīto interesi popularizēt 
krosmintonu Koknesē un veltīto laiku. 
Tāpat arī paldies visiem, kas atnāca iz-
mēģināt. Kokneses sporta centra rīcībā 
tika atstāti arī daži inventāra komplekti, 
kuri būs pieejami apmeklētājiem kros-
mintona prasmju izkopšanai. Tiksi-
mies nākamajos pasākumos!

„Koknese sporto” pasākumā izmēģina jaunu 
sporta veidu - krosmintonu

Janvāra izdevuma numurā stāstījām, ka 

distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka pieda-

līsies Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē, 

kas no 11. līdz 18. februārim norisināsies 

Turcijas pilsētā Erzurumā. 

Sarmīte Rode

Diemžēl sakarā ar nestabilo drošī-
bas situāciju Turcijā, Latvijas Olimpis-
kā komitejas (LOK) izpildkomiteja pie-
ņēmusi lēmumu atteikt Latvijas jaunat-
nes olimpiskās komandas piedalīšanos 
šajā olimpiādē. Ingus Eiduks, Patrīcijas 
tētis un treneris komentē šo lēmumu: 
„LOK lūdza komandas sastāvā eso-

šo sportistu vecākus aizpildīt anketu, 
kurā bija jānorāda, vai mēs vēlamies 
doties uz Turciju vai uzskatām, ka tas 
nav iespējams. Patrīcijai šīs būtu no-
zīmīgākās sacensības šajā sezonā, bet, 
zinot situāciju, ka 15 valstis atteikušās 
piedalīties vai piedalās tikai ar dažiem 
sportistiem, domāju, ka pieņemts pa-
reizs lēmums. Tomēr labā ziņa ir tā, ka 
Patrīcija šomēnes startēs pasaules čem-
pionātā Lahti, Somijā. Pasaules reitingā 
sieviešu konkurencē pēc punktiem dis-
tancē Patrīcija ir labākā un trešā labākā 
sprintā, tāpēc viņai ir tiesības piedalī-
ties pasaules čempionātā.

Patrīcija Eiduka dosies Patrīcija Eiduka dosies 
uz pasaules čempionātuuz pasaules čempionātu

Patrīcija ir pārliecināta – tikai 
mērķtiecīgs darbs atnes panākumus!
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Nu jau trešo gadu pēc kārtas Koknesē nori-

sinājās Pasaules sniega dienas pasākums, 

kurā dalībniekiem bija iespēja piedalīties 

stafešu skrējienos, distanču slēpošanā un 

biatlonā. 

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Pirms pasākuma radās nelielas 
bažas par sniega kvalitāti, jo iepriek-
šējā dienā paslēpot bija praktiski ne-
iespējami un lietus smidzināja arvien 
stiprāk, bet nelielais sals naktī trasi 
padarīja stingru un ātru. Bija arī divi 
palīgi - sniega mašīnas, kas paveica ļoti 
labu darbu un lielākās bedres aizbēra 
ar lāpstām, lai slēpošana būtu kaut cik 
pieņemama.

Vispirms gan pasākumu iesākām 
ar iesildīšanos un kopīgām stafetēm, 
kur šoreiz piedalījās vien kādi 20 cil-
vēki, bet izskrieties dabūja visi un par 
to tika atalgoti ar saldām balvām. Pēc 

tam interesenti tika aicināti piedalīties 
distanču slēpošanas sacensībās. Pavi-
sam 11 slēpot gribētāji izgāja uz starta. 
Vispirms 800 metru distancē piedalījās 
5 dalībnieki – 3 zēni, 1 meitene un 1 se-
niore. Vislabāk šoreiz veicās Andrejam 
Zvejniekam - pirmā vieta, otrais bija 
Kristers (kurš pieteicās bez uzvārda), 
bet trešajā vietā Kristers Gražulis. Tā 
kā meitenēm un seniorēm bija tikai pa 
vienam dalībniekam, tad abām arī pir-
mās vietas – Laurai meiteņu grupā un 
Lībai Zukulei senioru grupā.

Vēl seši dalībnieki sacentās 2 km 
slēpojumā. Šeit labākais izrādījās Edijs 
Eiduks, kurš ar ļoti tehnisku un vien-
mērīgu slēpojumu distanci veica 5:45 
minūtēs. Otrais labākais laiks šoreiz Ul-
dim Spullem, kurš, pat neskatoties uz 
kritienu, uzrādīja 6:26 minūtes. Aigars 
Asarītis ilgu laiku turējās otrajā vietā, 
bet aptuveni 500 metrus pirms beigām 
zaudēja tempu un bija spiests atkāpties 

uz trešo vietu ar 6:38 minūtēm. Tālākās 
vietās ierindojās Artis Zvejnieks (6:46), 
Edgars Glāznieks (8:04) un Raivis Bite 
(9:53). Pie apbalvošanas gan visus da-
lībniekus sadalījām divās vecuma gru-
pās un līdz ar to visiem sanāca pa kādai 
no medaļām.

Vispopulārākais šoreiz bija biat-
lons, kam pieteicās 16 dalībnieki un 
pēc individuālajiem braucieniem no-
tika arī stafetes sacensības. Individu-
ālajā vērtējumā absolūti labākais laiks 
Aigaram Asarītim, kurš iztika bez soda 
apļiem un slēpoja ļoti ātri, kas kopumā 
1,2 km garo distanci un divas šaušanas 
ļāva veikt 6:01 minūtē. Vēl tikai viens 
dalībnieks spēja iekļauties laikā zem 7 
minūtēm un tas bija Aigara tētis Indu-
lis Asarītis, kam arī perfekta šaušana 
un kopējais distances laiks 6:54. Trešajā 
vietā šoreiz pērnā gada uzvarētājs Nau-
ris Noreiks, kam neveiksme pirmajā 
šautuvē (3 soda apļi) ļāva uzrādīt rezul-

tātu 7:23. No ceturtās līdz sestajai vietai 
šoreiz trīs Kalniņi un visi pie tam radi-
nieki. Šoreiz vislabākās sekmes piere-
dzējušajam Aigaram Kalniņam, kurš ar 
gandrīz perfektu šaušanu (0 soda apļi 
un tikai dažas rezerves patronas) spēja 
distanci pievarēt 7:33 minūtēs, bet pa 
3 sekundēm atpalika Dāvis Kalniņš, 
kam kopā divi soda apļi. Visbeidzot 
sešinieku noslēdza Ilmārs Kalniņš jau-
nākais, kam 7:45 ar 0 soda apļiem. Vēl 
zem 8 minūtēm spēja iebraukt Edgars 
Glāznieks, kam 1 soda aplis, Edijam Ei-
dukam šoreiz nesekmējās ugunslīnijā 
un 5 soda apļi ierindoja Ediju astotajā 
vietā. Ļoti sīva cīņa bija par 9. – 11.vie-
tu, kur trīs dalībnieki iebrauca ar 2 se-
kunžu atstarpi. 9.vieta ar 8:46 Artim 
Zvejniekam, 10.vieta ar 8:47 Viktoram 
Ņuhtiļinam un 11.vieta ar 8:48 Uldim 
Spullem. Tālākās vietās ierindojās In-
gus Spulle, Raivis Bite, Aigars Luste, 
Raivis Čīma un Daiga, kas bija vienīgā 

dāmu konkurences pārstāve.
Ļoti interesanta bija arī komandu 

stafete, kur komandu sastāvus noteica 
lozējot. Vislabāk veicās komandai Ai-
gars Asarītis, Ilmārs Kalniņš un Edgars 
Glāznieks, kuriem 1.vieta, pie tam visa 
komanda iztika bez soda apļiem. Otra-
jā vietā komanda Edijs Eiduks, Uldis 
Spulle un Aigars Kalniņš, bet trešā bija 
komanda kurā startēja Viktors Ņuhti-
ļins, Artis Zvejnieks un Dāvis Kalniņš, 
kopā nopelnot 6 soda apļus. Pavisam 
sacensībās piedalījās 5 komandas.

Paldies visiem dalībniekiem par 
piedalīšanos un pasākuma apmeklēša-
nu. Paldies arī visiem palīgiem – Ed-
garam, Ralfam, Armandam, Ilmāram, 
Indulim, Aigaram un Broņislavai, kā 
arī Irēnai par bildēm. Tiksimies nāka-
majos pasākumos Koknesē un, ja laika 
apstākļi atļaus, noteikti uztaisīsim vēl 
vienu biatlona un slēpošanas maču 
Koknesē.

Koknesē aizvadīta Pasaules sniega diena 2017

Bebru pagasta jaunā paaudze par dižā 

novadnieka – tēlnieka, skolotāja un spor-

tista Voldemāra Jākobsona dzīves gaitām 

var uzzināt memoriālajā mājā - muzejā 

„Galdiņi”, kur joprojām goda vietā ir viņa 

slēpju pāri, ar kuriem savulaik mesti loki 

krietni tālāk par Bebru pakalniem. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

No 1944. līdz 1968. gadam, strā-
dājot par fi zkultūras skolotāju Bebru 
astoņgadīgajā skolā, sniegiem bagātajās 
ziemās viņš savus skolēnus rosināja: 
„Visi uz slēpēm!” Jau astoto gadu izci-
lā skolotāja vārds tiek atsaukts atmiņā, 
viņa dzimšanas dienu sagaidot spor-
tiskā pasākumā, par moto ņemot reiz 
teiktos vārdus: „Visi uz slēpēm!” 27. 
janvārī Voldemāram Jākobsonam ap-
ritēja 118. mūža gadskārta. 28. janvārī 
Mežaparkā pulcējās mazi un lieli zie-
mas prieku baudītāji. Pasākumu atklā-
ja sporta pasākumu organizētājs Artis 
Zvejnieks, Bebru pagasta pārvaldes va-
dītāja Ilze Pabērza, tēlnieka Voldemāra 
Jākobsona memoriālās mājas – muzeja 
vadītāja Justīne Pastore.

Tāpat kā iepriekšējos gadus pa-
sākuma dalībnieku vidū bija Andrejs 

Muraško, skolotāja Voldemāra Jākob-
sona bijušais skolnieks. Daloties savā 
atmiņu stāstā par skolas gadiem Beb-
ros, Andrejs Muraško uzsvēra sava sko-
lotāja prasīgumu un rakstura stingrību: 
„Jākobsons mēdza teikt, ka uz sporta 
sacensībām drīkst neierasties tikai di-
vos gadījumos: vai esi miris vai ceļā 
uz slimnīcu! Vienu gadu viņš bija arī 
mans klases audzinātājs. Vienmēr at-
cerēšos, kā mēs devāmies pārgājienā uz 
Kokneses appludinātajām pilsdrupām, 
ziemā ar vaļēju bortu mašīnu braucām 
uz slēpošanas sacensībām Koknesē un 
uz Pļaviņām. Mums visiem šie kopīgie 
pasākumi ļoti patika. Pateicoties savam 
skolotājam, pēc skolas beigšanas nāka-
mos 30 gadus es pavadīju aktīvi spor-
tojot, bet savā pedagoga darbā ievēroju 
viņa audzināšanas principus.”

Artis Zvejnieks ar palīgiem bija 
parūpējušies par pasākuma veiksmīgu 
izdošanos. Visiem bija prieks, ka laika 
apstākļi aizvien bija saglabājuši nelielu 
sniega kārtiņu un dāvāja siltu dienu, 
bet ikviens varēja arī sasildīties ar kar-
stu tēju pie ugunskura.

Piedalīties slēpošanas sacensībās 
bija iespējams arī tiem, kuriem nebija 

slēpju, jo pasākuma rīkotāji bija sagā-
dājuši trīs slēpošanas komplektus pie-
augušajiem un bērniem no Kokneses 
sporta centra, kā arī lieti noderēja slē-
pes no sporta pasākumu organizētāja 
krājumiem. Slēpotāji tika aicināti arī uz 
slēpju maiņu, lai ikviens sportot gribē-
tājs izmēģinātu savus spēkus.

Par sportiskās dienas norisi plašāk 
stāsta Artis Zvejnieks: „Pasākumā pie-
dalījās vairāk kā 30 ziemas prieku svi-
nētāji, kuri ļoti aktīvi piedalījās slēpo-
jumā, bumbiņu biatlonā un atrakcijās. 
Daudziem šī bija viena no pirmajām 
vai ļoti retajām slēpošanas reizēm, kas 
pasākumam piešķīra ļoti draudzīgu un 
patīkamu noskaņojumu, slēpju maiņa 
notika ļoti redzami un varēja teikt, ka 
tā bija pasākuma „nagla”, tikt uz slēpēm 
un paslēpot. Arī biatlons bija labi ap-
meklēts, kaut arī tas bija salīdzinoši lē-
nāka disciplīna, jo trasē vienlaicīgi tika 
laists tikai pa diviem slēpotājiem. Slē-
pošanas sacensībās piedalījās un fi nišu 
sasniedza 16 dalībnieki. Biatlona proto-
kolos fi ksēti 17 dalībnieki, daži nefi ni-
šēja, bet piedzīvojums tika visiem.

Slēpošanas sacensībās startēja Jānis 
Liepiņš, Artis Zvejnieks, Lība Zukule, 

Ramona Bičenko, Marta Mikāla, Laura 
Elizabete Maļavko, Anita Auziņa, Kris-
ters Karlsons, Rūdolfs Emīls Zvejnieks, 
Andrejs Tomass Zvejnieks, Kristiāns 
Bičenko, Linda Dumpe, Elīna Deņi-
sova, Daiga Igaune, Daniels Bičenko, 
Kristers Paļčevskis, Juris Bitenbinders, 
Mihails Priļepiševs, Lauris Bičenko, 
Agita Dumpe un Sanita Priļepišova. 
Bija arī slēpotāji, kas protokolos neie-
rindojās, bet atjaunoja savas senās ag-
rāko laiku atmiņas, tāpat vien paslēpo-
jot pa estrādes pļaviņu.

Pie jautrajām atrakcijām jāpiemin 
sniega nešana 5 minūtēs, kurā pieda-
lījās divas komandas, katrā pa četriem 
dalībniekiem. Pirmo vietu ieguva ko-
manda „Lēdijas”, sanesot 150 kg snie-
ga, uzvarot pretiniekus - komandu 
„Nažus” ar sanestajiem 99 kg sniega. 
Līksmību izsauca atrakcija ar četrvie-
tīgajām slēpēm, kurā startēja četras 
komandas. Šajā reizē uzvarēja koman-
da „Naži” (kapteinis Andrejs Tomass 
Zvejnieks ar komandas biedriem Juri 
Bitenbinderu, Kristeru Karlsonu, Ed-
garu Deņisovu), uzvarot savus konku-
rentus “Slēpotājus” (Kristers Bičenko, 
Mihails Priļepiševs, Laura Elizabete 

Maļavko, Sanita Priļepiševa) un sīvās 
sāncenses “Lēdijas” (kapteine Daiga 
Igaune, komandā startēja Linda Dum-
pe, Elīna Deņisova, Agita Kosmačevs-
ka). Sacensību noslēgumā pievienojās 
komanda „Skaistums+Pieredze” un ar 
dažu milisekunžu atšķirību guva uzva-
ru (kapteinis Artis Zvejnieks, komandā 
- Justīne Pastore, Daila Riekstiņa, Ra-
mona Bičenko).

Pasākuma noslēguma tika izpildīti 
vairāki ledus blīkšķi, iepriekš sagatavo-
jot tam īpašu vietu. Šīs aktivitātes slepe-
nais elements bija sausais ledus. Paldies 
par piedalīšanos visiem pasākuma at-
saucīgajiem dalībniekiem, organiza-
toru komandai un palīgiem - Justīnei, 
Dailai, Ilzei. Paldies Daigai par pārstei-
gumiem - ledus blīkšķi un tējas glāzēm 
ar miglas dūmiem. Paldies komunālās 
nodaļas darbiniekiem par sarūpētajiem 
izejmateriāliem četrvietīgajām slēpēm 
un viegli iekurināmu ugunskuru!”

Svinēt Voldemāra Jākobsona dzim-
šanas dienu sportiskā noskaņojumā 
ir vislabākā tradīcija, par ko visvairāk 
priecātos pats jubilārs!

Astoto gadu pasākums 
„Visi uz slēpēm!”

Sporta pasākumu organizētājs Artis 
Zvejnieks, Bebru pagasta pārvaldes 

vadītāja Ilze Pabērza, tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona memoriālās 

mājas – muzeja vadītāja Justīne Pastore 
pasākuma dalībniekiem sirsnīgi sveica 
mazus un lielus pasākuma dalībniekus.

3. un 4. februārī Ērgļos norisinājās Latvijas 

skolu ziemas Olimpiskais festivāls, kas 

iepriekš bija pazīstams kā Latvijas skolu 

ziemas Olimpiāde, kurā piedalās labākie 

Latvijas jaunie ziemas sporta veidu pār-

stāvji. 

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Lieliski šajā gadā nostartēja Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolas 
audzēknis Edijs Eiduks, kurš izcīnīja 
uzvaru distanču slēpošanā un tika 
pie otrās vietas biatlonā.

Distanču slēpošanā zēniem bija 
jāveic 3km gara distance brīvajā stilā. 
Edijs distanci veica 6 minūtēs un 27 

sekundēs, kas bija par 8 sekundēm āt-
rāk nekā otrās vietas ieguvējam Gus-
tavam Luksiņam no Rīgas. Arī trešajā 
vietā Rīgas pārstāvis Bruno Krampe.

Biatlonā Edijam šoreiz otrā vie-
tā, bet līdz pirmajai vietai pietrūka 
vien 2 sekundes. Abās šautuvēs Edi-
ja bija precīzs, tāpat kā uzvarētājs 

Imants Maļina no Dau-
gavpils, bet par mata tiesu 
ātrāks šoreiz bija daugav-
pilietis. Trešais palika Re-
inis Volbergs no Alūksnes. 
Ediju sacensībām gatavoja 
viņa tētis un treneris Ingus 
Eiduks.

Edijam Eidukam zelta un sudraba godalgas ziemas olimpiādē Edijs uz uzvarētāja 
pjedestāla.
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Dusi, mans bērniņ, dusi.
Vēl tu mazs, vēl miedziņš salds.
Sapnītī pie tevis klusi
atnāks Dieviņš balts.
/A.Krūklis/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
JANVĀRĪ REĢISTRĒTI 2 
JAUNDZIMUŠIE:
KARMENA, MIHAILS. 

Sveicam bērniņu
vecākus!

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
JANVĀRĪ REĢISTRĒTA 1 
LAULĪBA, KAS NOSLĒGTA 
KOKNESES EV. LUTERISKAJĀ 
DRAUDZĒ.

LĪDZJŪTĪBA
Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
(N. Dzirkale)

Izsakām dziļu līdzjūtību Albertam 
Žvaginam un tuviniekiem,
no tuva cilvēka atvadoties.

Iršu pagasta senioru klubiņš 
"Vālodzīte"

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS

Ar ko izmērīt dzīvi?
Ar cilvēcību.
/L.Brīdaka/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā janvārī reģistrēts 1 
mirušais.

Aizsaulē pavadīts:

JĀNIS PAŠKO (1936.G.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

Es liktenim un laikam pateicos
Par to, cik gaiši manas dienas zied.
/S.Rode/

Laimes vēlējumi februārī 
dzimušajiem jubilāriem:

Ģertrūdei Višņevskai, Helēnai 
Fedotovai, Birutai Butānei, Vilnim 
Grigānam, Edgaram Vilānam un 
Antonam Naglim. 
Kokneses novada politiski represēto 

nodaļas biedri

Kokneses 
kultūras namā 
22. februārī no 
pulksten 
10 – 13
Valsts asinsdonoru 
centrs rīkotā
DONORU DIENA

Pateicība
Sirsnīgs paldies visiem – kolēģiem, draugiem, bijušajiem audzēkņiem – par 
man veltītu laiku 60. dzimšanas dienā. Bet šoreiz īpaši gribu pateikties 
maniem mīļajiem pensionētajiem skolotājiem, kurus ikdienā tik bieži 
negadās satikt. Biju patiesi pagodināts un aizkustināts, tiekoties ar jums tik 
kuplā pulkā. 
Paldies Tev, Aija, kas jūs visus manā vārdā uzrunāja ar uzaicinājumu 
pavadīt dažas stundas kopā ar manu ģimeni, maniem kolēģiem un 
draugiem!
Paldies visiem, kas atnācāt!
Paldies visiem, kas nevarējāt būt klāt, bet savās domās un laba vēlējumos 
bijāt ar mani!
Tas ceļa posms, ko es ar katru no jums kādu laika sprīdi esmu gājis kopā, 
ir viens no mana mūža nozīmīgiem ieguvumiem. Jūsu zināšanas, pieredze, 
dzīves prasme un kopīgi vienotais un koptais mūsu skolai tik raksturīgais 
gaišums joprojām ir enerģijas avots darbam.
Lai jums ir vēl daudz skaistu, prieka piepildītu mirkļu, kas liek mirdzēt 
acīm, starot sirdij un ceļ dvēseli!
Jūsu Māris Reinbergs,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktors

15. februārī pulksten 15 
Koknesē, 

Ģimenes atbalsta 
dienas centra telpās, 

uz tikšanos aicināti Kokneses 
novada politiski 

represēto nodaļas biedri, 
lai kopīgi apspriestu 

25. marta atceres pasākuma 
organizēšanu un 
citus jautājumus.

Pateicība
Bebru pagasta pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Bitīte” 2. grupas 
kolektīvs izsaka pateicību Roberta 
tētim Armandam Zeilānam par 
atbalstu grupas materiālās bāzes 
pilnveidošanai.Aktuālie kultūras pasākumi

No 
6.februāra 

līdz 
31.martam

Ģimenes atbalsta dienas centra dalībnieku radošo darbu 
izstāde.

Kokneses 
novada 
Sociālā 
dienesta 

foajē

17.februāris 
plkst.20:00

VALENTĪNDIENAI veltīts svētku koncerts. 
Piedalās: Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās 

internātvidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Kāre”, Kokneses 
kultūras nama līnijdejotāju grupa, vidējās paaudzes deju 

kolektīvi “Liepavots”, “Irši”, Pērses sākumskolas skolēni, Iršu 
pagasta sieviešu vokālais ansamblis.

Iršu klubs

17.februāris 
plkst.22:00 Balle. Muzicēs Pēteris Leiboms,  ieejas maksa 3 EUR. Iršu klubs

23.februāris
plkst.19:00

Komēdija “SILVIJA” pēc A.Ramsdela Henrija lugas 
motīviem, režisors Voldemārs Šoriņš. Ieeja 6 EUR, 

pensionāriem un Silvijām (uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu) 5 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana no 10. 

janvāra.

Kokneses 
kultūras 

nams

25.februāris 
plkst.18:00

Deju kolektīvu sadancošana “Ar mīlestību sirdī, ceļā uz 
deju svētkiem”, piedalās VPDK “Liepavots” un draugu 

kolektīvi.

Kokneses 
kultūras 

nams

4.marts 
plkst.14:00

“KĀ SUDRABA UPE”. Visi laipni gaidīti uz kopābūšanas 
stundu dzejā un mūzikā veltītu Sievietei! Ar savu jauno 
dzejas grāmatu “Kā vaļā palaists rīta vējš” iepazīstinās 

dzejniece Maija Stepēna.

Kokneses 
pagasta 

bibliotēka

4.marts 
plkst.12:00

Mazo talantu atrastuves “Kokneses Knīpas un Knauķi 
2017”,  noslēguma pasākums

Kokneses 
kultūras 

nams

4.marts 
plkst.22:00

Balle. Muzicē grupa: “BRUĢIS”, ieejas maksa 5 EUR, 
pasākuma dienā 6 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana un 

galdiņu rezervēšana pa tālr. 29822781.
Bebri, 

VPIV zāle

10.marts 
plkst.19:00

Kokneses novada amatierkolektīvu koncerts “TU ESI 
TRAUSLA PUĶE” 

Kokneses 
kultūras 

nams

16.marts 
plkst.17:00

Organizācijas “Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas 
biedri aicina uz latviešu karavīriem veltītu piemiņas brīdi.

Pie 
Kokneses 
kultūras 

nama

17.marts 
plkst.21:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “GALAKTIKA”, ieeja 5 
EUR, pasākuma dienā 6 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana un 

galdiņu rezervēšana kultūras namā, tālr.65161100.

Kokneses 
kultūras 

nams

20.marts 
plkst.6:00

LIELĀ DIENA,  kursim uguni, būs spēles, rotaļas, olu 
ripināšana, šautriņu mešana. Līdzi jāņem pīnītes, zīda 

lakats, pūpoli, apaļi rauši, dzērvenes.

Baznīcas 
kalns, 

Koknese

24.marts 
plkst.19:00

Starptautisko Teātra dienu sagaidot, Kokneses 
amatierteātra pirmizrāde: F.Arnoldsa, E.Baha komēdija 

“TRAKS NUMURS”, ieeja 2 EUR.

Kokneses 
kultūras 

nams

24.marts 
plkst.12:40

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts atceres 
brīdis.

Pie 
Piemiņas 
akmens 
Bebros

KOKNESES SPORTA 
CENTRA PASĀKUMU 
KALENDĀRS
16.februāris  plkst. 10:00 - 
ANSS reģionālās skolu sacensības 
tautas bumbā 

20.februāris plkst. 18:30 - 
“Koknese sporto” 26.pasākums – 
sporta veids tiks paziņots

22.februāris  plkst. 18:30 - 
IELU SACENSĪBAS 2017, 
telpu futbols

28.februāris  plkst. 10:00 - 
“Lāses kauss 2017”, 
1.atlases kārta, KSC, 

18.marts  plkst. 10:00 - 
Kokneses Zolmeistars 

25.marts  plkst. 10:30 - 
Kokneses novada ģimeņu sporta 
diena un IELU 
SACENSĪBU 
2017 -  stafetes 

30.marts 
plkst. 10:00 - 
PII “Gundega” 
sporta spēles, 
KSC

KOKNESES NOVADA DOMES 
DARBA LAIKS
PR: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
OT, TR, CE: 
8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
PK: 8.00 – 15.00

www.koknese.lv LU 
U 
tes

-
a”

s, 
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Februāra pirmās nedēļas nogalē Kuldīgā 

savā starpā sacentās labākie Latvijas viegl-

atlēti U18 un U20 grupās. Uz Kuldīgu devās 

arī Kokneses jaunie sportisti un pierādīja, 

uz ko ir spējīgi. No Kuldīgas koknesieši 

atveda pilnu medaļu komplektu, kas ir 

teicams rezultāts, ņemot vērā to, ka uz 

Kuldīgu devās tikai pieci Kokneses jaunie 

sportisti.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Pirmais no koknesiešiem uz startu 
devās veiklais skrējējs Ingars Kļaviņš 
(U-20 grupa). Par spīti treniņā iegūta-
jai kājas traumai, Ingars devās uz starta 
līnijas un 60 m distanci spēja pievarēt 
7,75 sekundēs, un rezultātā tas Inga-
ram deva 34. vietu no 47 sportistiem. 
Pēc skrējiena Ingars savu sniegumu ko-
mentēja šādi: „Skrējiens bija ļoti grūts, 
trauma lika par sevi manīt, un sāpes 
bija pamatīgas, bet tajā brīdī nekas cits 
neatlika, kā sakost zobus un skriet.’’ 
Ingaram bija paredzēts piedalīties arī 
tāllēkšanā, taču satraumētās kājas dēļ 

sacensības nācās vērot no malas. Inga-
ru sacensībām gatavoja treneris Igors 
Lulle.

Personīgo rekordu lodes grūšanā 
(16.48 m) uzstādīja Reinis Nungurs.  
Uzdodot jautājumu, vai viņš ir apmie-
rināts ar savu sniegumu, viņš sacīja 
šādus vārdus: "Ar rezultātu esmu ap-
mierināts, mans 2017. gada mērķis 
bija lodi aizgrūst tālāk par 16 met-
riem, esmu priecīgs, ka tas izdevās jau 

pirmajās sacensībās.’’ Reiņa lieliskais 
grūdiens gan nebija labākais rezultāts, 
tāds padevās Laurim Kaufmanim no 
Bauskas, kurš lodi aizgrūda 18,07 met-
rus tālu, kas ir jauns Latvijas rekords 
telpās U-20 vecuma grupā. Taču Reiņa 
medaļu plauktiņu pēc šīm sacensībām 
papildināja veselas divas medaļas, jo 
Reinis, pārstāvot Aizkraukles sporta 
skolu, piedalījās arī 4×200 m skriešanā, 
kur komanda izcīnīja bronzas medaļas 

ar rezultātu – 1:35,91.
Paralēli lodes grūšanas sacensībām 

savā starpā sacentās arī 800 metru skrē-
jēji U-18 vecuma grupā. Šajā disciplīnā 
piedalījās koknesietis Nauris Seļiver-
stovs. Nauris pirms došanās uz startu 
vēlreiz domās pārskrēja pāri trenera 
Viktora Ņuhtiļina padomiem un pēc 
savu skriešanas kurpju nospodrināša-
nas devās uz skriešanas sektoru. Nauris 
distanci veica 2 minūtēs un 11 sekun-
dēs (2:11,32), kas pēc visu dalībnieku 
startiem bija 12. labākais rezultāts 25 
dalībnieku vidū. Jāpiebilst, ka Naurim 
bija paredzēts starts arī 3000 metru 
skrējienā, taču šīs distances sacensības 
norisinājās bez viņa līdzdalības.

Otrajā sacensību dienā, pēc kārtī-
gas atpūtas, lidot gatavs bija trīssoļlēcējs 
Ralfs Eihentals. Runājot par lidošanu, 
tad šķiet, ka Ralfam tas gandrīz pat iz-
devās. Ar vienreizēji ātro ieskrējienu un 
eksplozīvajiem atspērieniem, Ralfs aiz-
lēca 13,77 metrus tālu. Pēc lēciena Ralfs 
vēl nesaprata drauga Reiņa Nungura 
uzsaucienu: „Tu brauksi uz Minsku!”  

Ralfs pārliecinoši izcīnīja zelta godalgu. 
Un runājot par Reiņa skaļo saucienu: 
„Tu brauc uz Minsku!”  - ir zināms, ka 
pirmo vietu ieguvēji katrā disciplīnā 
25. februāri pārstāvēs Latviju Minskā 
notiekošajās International Match U20 
sacensībās.

Kā pēdējā no Kokneses delegācijas 
savus spēkus pierādīt bija gatava Līna 
Gražule, kura bija vienīgā meitene 
starp Kokneses sportistiem. Līna pie-
dalījās 2000 metru skriešanā ar kavēk-
ļiem. Līna, kā jau kārtīgām meitenēm 
pieklājas, nedarīja neko lieku, kas va-
rētu izmainīt viņas rezultātu uz slikto 
pusi, bet tieši otrādi, veica nepiecieša-
mos vingrinājumus, lai uz startu varētu 
iziet savā labākajā formā. Pēc skrējiena 
skaļruņos atskanēja balss, kas ziņoja, ka 
Līnas rezultāts ir 8:17,62. Tas bija 5. la-
bākais rezultāts 7 dalībnieču vidū.

Ļoti lepojamies ar sportistu sasnie-
gumiem! Novēlam veiksmi Ralfam 
gaidāmajās sacensībās, kā arī novēlam 
izturību, veselību un visu to labāko pā-
rējiem sportistiem!

Koknesieši no Latvijas čempionāta atved pilnu medaļu komplektu

Ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus 

ar uzņēmēju un amatnieku  ražoto 

produkciju un sniegtajiem pakalpo-

jumiem, kā arī  veicināt informācijas 

apmaiņu uzņēmējdarbības vidē un 

tūrisma, izglītības un sabiedrisko 

aktivitāšu jomā, Aizkraukles novada 

pašvaldība jau 6. reizi Aizkrauklē 

rīko “Pārnovadu uzņēmēju dienas 

2017”, kas notiks 17. un 18. martā.

Pasākuma koordinatore 

Ieva Erdmane T:27717311, 

e-pasts: ieva.erdmane@inbox.lv

Uzņēmēju diena Aizkrauklē 
ik gadu kļūst arvien populārāka. 
2016.gadā tajā piedalījās 179 dalīb-
nieki no visas Latvijas. Kopā tika 
aizpildīti 390 tirdzniecības metri. 
Piedalījās 35 skolēnu mācību uz-
ņēmumi, kopskaitā 71 jaunietis 
no 15 dažādām Latvijas skolām. 

Dalībnieki Aizkrauklē ieradās no 
Rīgas, Jēkabpils, Lielvārdes, Ma-
donas, Viesītes, Ogres, Krāslavas, 
Jelgavas, Gulbenes, Bauskas, Do-
beles pat no Liepājas, Valmieras,   
Rēzeknes un no citiem Latvijas 
novadiem. Protams kupls pulks arī 
no kaimiņu - Skrīveru, Kokneses, 
Jaunjelgavas un Pļaviņu novadiem, 
arī sadarbības partneri no Biržiem 
Lietuvā. Pasākumu apmeklēja vai-
rāki tūkstoši apmeklētāju.

 Šogad pasākums notiks 2 die-
nas. 17. martā ikviens aicināts 
piedalīties Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras organizē-
tajā “Izaugsmes dienā 2017”, kas ir 
platforma un domnīca uzņēmēju, 
NVO, jauniešu un citu iesaistīto 
grupu izaugsmes, domāšanas un 
jaunrades veicināšanai ar mērķi 
pilnveidot ikdienā veicamos darba 

procesus uzņēmējdarbībā, izglītī-
bā, kultūrā un sabiedriskajā dar-
bībā. Šīs dienas mērķis ir provocēt 
domāšanu un veidot atziņas kopī-
gai līdzdarbībai pašvaldības izaug-
smes veicināšanā. “Izaugsmes die-
nas” ietvaros tiks rīkotas paralēlas 
meistarklašu, semināru un lekciju 
sesijas četrām dažādām mērķaudi-
torijām: Uzņēmēji un NVO; paš-
valdības darbinieki un iestāžu va-
dītāji; izglītības un kultūras darbi-
nieki, pedagogi un vidusskolēni un 
jaunieši.   “Izaugsmes diena 2017” 
notiks Aizkraukles novada vidus-
skolā, Lāčplēša ielā 21, no plkst. 
10:00 līdz 17:00.

  Otrajā dienā, 18. martā Aiz-
krauklē sporta centrā no plkst. 
9:00 līdz 15:00 notiks jau tradicio-
nālā  “Izstāde - gadatirgus 2017", 
kurā aicināti piedalīties uzņēmēji, 

amatnieki, lauksaimnieki, NVO, 
Tūrisma informācijas centri,   sko-
lēnu mācību uzņēmumi un paš-
valdības no visas Latvijas. Dienas 
gaitā dalībniekus aicinām prezen-
tēt savus produktus un pakalpoju-
mus, sniegt konsultācijas, organi-
zēt konkursus, loterijas, degustā-
cijas un produkcijas tirdzniecību. 
Izstāde - gadatirgus ir vieta, kur 
notiek pieredzes apmaiņa un jaunu 
kontaktu dibināšana. Atraktīvā-
ko stendu īpašnieki tiek apbalvoti 
ar specbalvām. Pasākumā uzņē-
mēji saņem pateicības balvas no 
Aizkraukles novada pašvaldības 9 
nominācijās. Iedzīvotāji līdzīgi kā 
iepriekšējos gadus aicināti noteikt 
uzvarētāju nominācijā “Draudzī-
gākais klientam 2017”, izvirzot sev 
tīkamāko Aizkraukles uzņēmēju 
un balsojot kultūras namā un "IGA 

centrā". Sekojiet līdzi citām balso-
šanas iespējām www.aizkraukle.lv

  Uzņēmējiem, kuri piedalīsies 
pasākuma abās dienās, būs iespē-
ja iegūt ielūgumus uz tradicionālo 
neprofesionālo dziedātāju kon-
kursa “Klusie ūdeņi” koncertu un 
balli 17. marta vakarā Aizkraukles 
pilsētas kultūras namā. Aizkrauk-
les TIP palīdzēs jums noorganizēt 
naktsmītnes Aizkrauklē, vai tās 
apkārtnē.

  Lai pieteiktu dalību “Izaug-
smes dienā 2017”  līdz 15. martam 
aizpildiet pieteikumu  šajā sai-
tē:  http://ej.uz/IDAizkraukle. Lai 
pieteiktu dalību “Izstādē – gada-
tirgū”,   lūdzam aizpildīt pieteiku-
ma anketu un nosūtīt uz e-pastu 
dome@aizkraukle.lv vai iesniegt 
to Aizkraukles novada pašvaldības 
kancelejā līdz 7. martam.

„PĀRNOVADU UZŅĒMĒJU DIENAS 2017” 
Aizkrauklē 17. - 18. martā

IK “Sertifi cēts mērnieks A.Bērziņš” 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai apakšpasākuma “Darbību īste-

nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 

“Vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas” ir uzsācis īstenot projektu Nr. 

16-04-AL08-A019.2101-000039 “Mērnie-

cības un ar to saistīto pakalpojumu attīs-

tīšana Aizkarukles partnerības teritorijā”.

Projekts tiek īstenots Nacionālā 
attīstības plāna 2020 ietvaros ar Zem-
kopības ministrijas, Lauku atbalsta 
dienesta un biedrības “Aizkraukles 
rajona partnerība” atbalstu.

Zemes reformas sākumā lauku 
apvidos mērniecības darbos tika pie-
lietota zemes robežu ierādīšanas dar-
bu metode, kas tobrīd bija vienīgais 
tehnoloģiski iespējamais mērniecības 
darbu izpildes veids, ņemot vērā iz-
pildāmos zemes robežu ierādīšanas 
apjomus un apzinoties mērnieku 
kvalifi kāciju un daudzumu valstī. 
Laika gaitā mērījumu izpildes me-
todes valstī pateicoties modernajām 

tehnoloģijām ir ievērojami attīstījušās 
un šobrīd mērniecības darbos tiek 
izmantota instrumentālās uzmērīša-
nas metode, ar kuru iespējams iegūt 
daudz augstākas precizitātes datus par 
robežu un citu objektu izvietojumu 
apvidū. Lai nodrošinātu profesionālo 
darbību un iespēju klientiem sniegt 
augsti kvalifi cētus pakalpojumus, 
mērniecības darbos nepieciešams iz-
mantot mūsdienīgus datorizētus un 
automatizētus mērniecības instru-
mentus un tehnoloģijas, kas paaugsti-
na darba produktivitāti un efektivitāti 
un nodrošina augstas precizitātes dar-
bu jebkādos vides apstākļos ar plašām 
pielietojuma iespējām.

Pateicoties Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai fi -
nansiālam atbalstam, IK “Sertifi cēts 
mērnieks A.Bērziņš” ir iegādājies ro-
botizētu tahimetra komplektu Leica 
TS16 I, kas pašlaik ir visjaunākās un 
visprogresīvākās paaudzes elektronis-
kais tahimetrs pasaules mērniecības 
instrumentu tirgū. Tahimetra mērī-
šanas tehnoloģija pēc optimizācijas 5 

paaudzēs sniedz līdz šim vēl nebijušu 
precizitāti, rezultātu uzticamību un 
automatizācijas izpildījumu nākama-
jā, pašlaik visprogresīvākajā līmenī. 
Tahimetra komplektā ietvertas Leica 
Captivate programmas aplikācijas ar 
neizmērojami plašu pieredzi un funk-
cionalitāti. Robotizētais tahimetrs 
nodrošina visoptimālāko diapazona, 
precizitātes, uzticamības, lāzerstara 
redzamības, lāzerpunkta izmēra un 
mērījuma laika attiecību. Robots ne 
tikai mēra, bet pēc attēla atsauces ar 
platleņķa pārskata kameru nodroši-
na automātisku panorāmisko attēlu 
uzņemšanu. Jaunā 3D kartes skata ie-
spēja atvieglo uzmērīto 3 dimensiālo 
objektu apskati un pārvaldi.

Mērniecības darbu precizitāte 
īpaši būtiska un svarīga ir būvniecī-
bas darbos, jo no ģeodēziskajā izpētē 
iegūtajiem un uzmērītajiem topogrā-
fi skās informācijas datiem ir atka-
rīgas gan būvniecības metodes, gan 
izmantotās tehnoloģijas un resursi. 
Būvniecības procesa laikā nereti ne-
pieciešams veikt dažādus augstumu 

un būvobjektu novērošanas (moni-
toringa) mērījumus, inženierkomu-
nikāciju izpildmērījumus, nospraust 
izbūvējamās konstrukcijas un dot 
slēdzienu par novirzēm no projekta 
dokumentācijas.

Ņemot vērā to, ka IK “Sertifi cēts 
mērnieks A.Bērziņš” mērniecības 
darbus jau ilgstoši veic arī Kokneses 
novada teritorijā, arī Kokneses nova-
da iedzīvotājiem, nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, uzņēmējiem, projektu 
attīstītājiem, arhitektiem un būvnie-
kiem turpmāk būs iespēja saņemt jeb-
kurus zemes kadastrālās uzmērīšanas 
vai ģeodēzisko darbu pakalpojumus 
visaugstākajā kvalitātē un precizitātē.

Augstas precizitātes mērījumu 
dati nodrošinās lai dažādu infrastruk-
tūras objektu plānošanas un realizā-
cijas gaitā iedzīvotājiem un pašvaldī-
bām pieejamie resursi tiktu izmantoti 
maksimāli efektīvi.

Pateicoties šādam ieguldījumam 
mērniecības instrumentu aprīkojumā 
un personāla kvalifi kācijas paaugsti-
nāšanā, Aizkraukles rajona partnerī-

bas teritorijā turpmāk tiks pilnvērtīgi 
attīstīti mērniecības un ar to saistītie 
pakalpojumi, nodrošināti kvalitatīvi 
darba apstākļi un kāpināta darbinieku 
produktivitāte.

Ja klientiem nepieciešams, mēr-
niecības un ar to saistītos pakal-
pojumus IK “Sertifi cēts mērnieks 
A.Bērziņš” sniedz kompleksā risi-
nājumā, apvienojot topogrāfi skās 
uzmērīšanas, zemes ierīcības, zemes 
kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēzis-
kos darbus vienā kopējā pasūtījumā, 
tādejādi samazinot kopējās darbu iz-
maksas un izpildes termiņus.

ROBOTI ARĪ MĒRNIECĪBĀ

Brīdis no 
apbalvošanas ceremonijas.
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Uz viena viļņa ar savējiem
Uzcītīgākie radio SWH klausītāji mūzi-

kas raidījumā Priekšnams noteikti būs 

dzirdējuši grupas „Raiņa Ielas 11” dzies-

mu „Manis Te Nav”. Dziesmas vārdu un 

mūzikas autors ir koknesietis Ivo Vēzis. 

Sarmīte Rode

Pagājušā gada sākumā Ivo ar 
diviem saviem domubiedriem – arī 
koknesieti Juri Baltiņu un Dmitri-
ju Goļenkovu no Ogres nodibināja 
grupu „Raiņa Iela 11”, kas rada sa-
vas orģināldziesmas latviešu valo-
dā, izpildot tās post-punk stilā. 

Ivo ir uzaudzis Koknesē, pēc Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidusskolas absolvē-
šanas studējis Daugavpils Universitātē, 
tagad turpina studijas maģistrantūrā. 
Viņa darbadienas paiet Skrīveros – 
LLU zemkopības institūtā strādājot par 
biologu, bet nedēļas nogalēs viņa mājās 
skan ģitāras, taustiņi un bungas.

Biologs, topošais galdnieks un zob-
ārsts – tik dažādas ir jauno cilvēku iz-
vēlētās profesijas, bet mūzikas pasaulē 
viņi ir uz viena viļņa. Lai uzzinātu ko 
vairāk par grupu, kas dzimusi Kok-
nesē, uz sarunu aicināju Ivo Vēzi un 
guvu apliecinājumu – kāds negaidīts 
notikums var pavērt ceļu jauniem izai-
cinājumiem.

Viena dziesma atver 
ceļu uz mūziku

Kāpēc grupai dots tieši šāds no-
saukums?

Ivo Vēzis: Nosaukumam ir sava 
jēga un izskaidrojums ir vienkāršs - es 
ar savu ģimeni dzīvoju Koknesē, Raiņa 
ielā 11. Tur notiek grupas mēģinājumi 
un ir mūsu ierakstu studija, kur pagā-
jušā gada rudenī ierakstījām dziesmu 
„Manis Te Nav”.

Katrai dziesmai ir savs vēstījums. 
Kāds tas ir jūsu dziesmai?

Ar šo dziesmu mēs cenšamies atri-
sināt iekšēju, „eksistenciālu jautājumu”. 
Par to, ka mēs esam, mēs eksistējam, 
un tas ir svarīgi tikai mums pašiem. 
Katram mums. 

Vai aizraušanās ar mūziku sākās 
skolas gados?

 Mūzikas skolā neesmu gājis, arī 
skolas korī nedziedāju. Ar mūziku 
sāku nodarboties 12. klasē, kad pašmā-
cības ceļā sāku apgūt ģitāras spēli. Tas 
bija kā „klikšķis” – ar tēti un krusttēvu 
braucām vienā mašīnā. Krusttēva ie-
slēgtajā raidstacijā izdzirdēju dziesmu, 
kas man ļoti iepatikās. Tā bija izteikta 
panku mūzika. Ienāca prātā, kāpēc 
man aprobežoties tikai ar klausīšanos, 
es varētu iemācīties un pats sākt spēlēt. 
Cilvēki taču to dara -  iemācās un spēlē. 
Ir pagājuši apmēram septiņi gadi, un 
mūzika manā dzīvē ir ļoti svarīga.

Man tomēr šķiet, ka jebkurš nevar 
iemācīties spēlēt ģitāru un komponēt. 
Vai mūzikas izjūta nav mantota no 
vecākiem?

Jā, mēs esam muzikāla ģimene. 
Mans vectēvs ir nodarbojies ar mūziku, 
mamma ir mācījusies mūzikas skolā, 
tētis jaunībā spēlējis bungas, viņam vēl 
joprojām ļoti patīk spēlēt. Varbūt no vi-
ņiem esmu mantojis to labāko!

Tad jau jums varētu būt ģimenes 
orķestris! Vai esiet muzicējuši kopā?

Kad sāku mācīties ģitāras spēli, 

drīz vien radās grupa, kurā es, 
tētis, vectēvs un vectēva draugs spēlē-
jām rokmūziku – mums tīkamus un 
populārus skaņdarbus. 2013. gada va-
sarā kopā ar divām citām grupām uz-
stājāmies Kokneses brīvdabas estrādē. 
Tomēr grupas mūžs nebija ilgs. Esam 
muzicējuši arī ģimenes godos, kad 
mamma ir bijusi galvenā soliste. Pirms 
divām vasarām mēģinājām spēlēt lat-
viešu estrādes repertuāru, teorētiski to 
varam, bet tā lieta neaizgāja. 

Vai pēc tam radās „Raiņa Iela 
11”?

Nākamā grupa bija „Piektdienas 
parlaments”, kurā muzicēju kopā ar 
Juri un vēl vienu puisi no Kokneses. 
Pāris reizes uzstājāmies, ierakstījām 
dažas dziesmas. Dotajā brīdī šajā grupā 
nedarbojos, jo gribēju uzsākt ko jaunu, 
sāku rakstīt jaunas dziesmas savādākā 
stilā. Un atkal palūdzu savu iepriek-
šējās grupas biedru Juri ar mani kopā 
uzspēlēt, tad vēl pieaicinājām trešo da-
lībnieku, Dmitriju, kurš strādāja kopā 
ar manu mammu. Viņa ir zobārsta 
asistente un ar Dmitriju bija kolēģi. 
Viņš spēlē gan bungas, gan taustiņins-
trumentus. Juris, arī grupas „Raiņa Iela 
11” dibinātājs, ir basģitārists un šobrīd 
Cēsīs mācās galdniecību.

No sākuma līdz 
beigām radīt savu 
darbu

Radio SWH raidījums Priekšnams 
ir ļoti laba iespēja iesācējiem mūzikā.

Tas ir dziesmu konkurss, kurā sa-
vas dziesmas klausītāju vērtēšanai var 
iesniegt ikviens izpildītājs – gan iesācēji 
kā mēs, kā arī Latvijā pietiekami pazīs-
tami mūziķi. Piemēram, Priekšnamā 
skan Kristapa Pujāta, „Elektrofolk” un 
citu populāru mākslinieku kompozīci-
jas. Bet iesācējiem tā patiesi ir lieliska 
iespēja parādīt sevi, jo gluži kā citos 
dziesmu topos, labākajām dziesmām ir 
radio aprite. Mūsu dziesma sāka skanēt 
februāra sākumā un pēc pirmās nedē-
ļas tā uzkāpa trešajā vietā. 

Kā klausītāji var noklausīties jūsu 
dziesmu?

Dziesmu var noklausīties radio 
SWH mājaslapā vai ierakstot interne-
ta meklētājā  www.google  Raiņa Iela 
11- tā noteikti atradīsies. Arī www.you-
tube. un starptautiskā mājaslapā www.
soundcloud.com

Sapratu, ka jūs savas dziesmas ie-
rakstāt tikai saviem spēkiem.

Jā, mēs savā studijā veicam dziesmu 
ierakstīšanu, aranžēšanu, miksēšanu 
un māsterēšanu, un tā simtprocentīgi 
ir mūsu interpretācija. Reiz es apmek-
lēju Alda Dobenberga mākslas studiju. 
Toreiz skolotājam lūdzu, lai viņš iedod 

man savu gleznu, no kuras iedvesmo-
joties es mēģinātu uzrakstīt skaņdar-
bu. Bet viņš gudri atbildēja,  ka var jau 
mēģināt, bet īsti labi nesanāks, jo to 
vislabāk var izdarīt tikai tas, kurš pats 
šo darbu ir uzgleznojis. Tas būtu divu 
cilvēku konfl ikts - katrs to interpretē pa 
savam. Es šo ideju uztvēru un nolēmu,  
ka visu vajag darīt pašam un tas pilnībā 
būs mans radītais. Tomēr, gleznas attē-
lu paturēju dziesmas noformējumam. 
Protams, pieņemts, ka mūziķi ierakstī-
šanu uztic profesionāļiem. Laika gaitā 
mums ir sakrāts nepieciešamais studi-
jai,  lai iegūtu to, kas šobrīd skan radio 
SWH un izklausās konkurētspējīgi. 

Mūzika kā mājās 
gatavots ēdiens

Vai esiet domājuši par uzstāšanos 
koncertos?

Dmitrijs  ir uzņēmies grupas me-
nedžera pienākumus un šobrīd meklē 
šīs iespējas, bet ļoti necenšamies tiek-
ties, ka jāuzstājas tikai uzstāšanās pēc. 
Šobrīd, cik laiks mums atļauj,  tiek ie-
rakstīts albums. 

Esmu vienmēr uzskatījis, ka mūzi-
ku, tāpat kā ēdiena kultūru, var ieda-
līt divās kategorijās: ir mājās gatavots 
ēdiens un ir ātrās ēdināšanas iestādes. 
Tāpat ir arī mūzikā -  ir laba mūzika kā 
mājās gatavots ēdiens, kas ir baudāma 
un netiecas pēc komerciāliem panāku-
miem, un ir otra, kas tieši uz to tiecas. 
Mani interesē mūzikas radīšana, kur 
nav runa par naudu.  Slava ir kaut kas 
cits. Ir tāda latviešu grupa „Pienvedē-
ja piedzīvojumi”, es neesmu liels viņu 
fans, bet esmu viņu cienītājs. Viņi ne-
kad nav saņēmuši lielas balvas un atzi-
nības Latvijas mūzikas pasākumu cere-
monijās, bet ir tautā iemantojuši cieņu. 
Manuprāt, vislielākā nozīme ir tam, 
ko tu dari, nevis citu atzinībai. Ir baļ-
ļu grupas, kuras ar muzicēšanu pelna, 
bet viņi dara to, kas viņiem patīk. Bet, 
runājot vairāk par ārzemju grupām,  ir 
grupas, kas iesāk ar to, ko dara, tad tiek 
parakstīti līgumi, un izdevējs pieprasa: 
lai varētu sagatavot albumu, ir jāsa-

raksta tādas un tādas dziesmas noteiktā 
laikā un stilā. Tas ierobežo mākslinieku 
radīt kaut ko jaunu, jo viņš ir spiests ra-
dīt to, lai patiktu lielām cilvēku masām. 
Ja mākslinieks rada no brīvas izpaus-
mes, viņš var ierakstīt veselu albumu, 
kas varbūt nevienam nepatiks, bet viņā 
nebūs zudusi šī brīvības sajūta.

Vai ir viegli jaunām grupām Latvijā 
sevi parādīt pēc iespējas lielākam klau-
sītāju lokam?

Jaunajai paaudzei, pateicoties mūs-
dienu tehnoloģijām,  ir iespēja klausī-
ties pasaules mūziku jebkurā žanrā, 
mācīties no labākajiem mūziķiem, ra-
dīt savas grupas. Tomēr Latvijā ir ļoti 
daudz jaunas grupas, kas ir zināmas 
tikai šaurā lokā, noteiktā subkultūras 
daļā, bet viņas ir. Tu nevari zināt to, ko 
tu nezini. Uz paplātes nonāk tikai rek-
lāma. Radio SWH Priekšnamā, ja seko 
līdzi šim konkursam, ir ļoti laba iespēja 
par tādām grupām uzzināt. 

Varbūt Koknesē būtu vajadzīga 
kāda muzikāla kafejnīca vai mūzikas 
klubiņš, kur jauniešiem pavadīt brīvo 
laiku?

Dzīvojot uz vietas, es reizēm nepa-
manu tās labās lietas, kas notiek apkārt 
un tad kolēģi Skrīveros mani sarāj, jo 
viņiem atbraucot ciemos uz Koknesi 
šeit ir daudz interesantu lietu, ko var 
izbaudīt. Viņiem Koknese ļoti patīk! 
Katru nedēļu ir pasākumi, kurus ap-
meklēt Kokneses sporta centrā, kultū-
ras namā vai Radošajā mājā. Tādu vie-
tu, kur vismaz reizi nedēļā skan dzīvā 
mūzika noteikti vajadzētu. Varbūt par 
to var padomāt kāda no mūsu kafejnī-
cām Koknesē. Ģimenes atbalsta dienas 
centrs piedāvā pasākumus bērniem un 
skolēniem, bet jauniešiem īsti tādas 
vietas nav. Katrs vēlas savu īpašo vieti-
ņu, it īpaši šajā vecumā. Varbūt varētu 
veikt jauniešu aptauju un uzzināt viņu 
viedokli.

Visu darīt ar prieku
Maizes darbs ir saistīts ar bioloģi-

jas zinātni. Kāpēc tieši bioloģija?
Kad mācījos vidusskolā, bija jāiz-

vēlas priekšmeti, kuros kārtot eksāme-
nus līdzās obligātajiem mācību priekš-
metiem. Es izvēlējos bioloģiju, jo biju 
ieņēmis galvā, ka eksaktās zinātnes ir 
perspektīvākas darba tirgū. Bioloģija 
šķita saistoša un interesanta. Skolotāja 
Sandra Māliņa man palīdzēja sagatavo-
ties vidusskolas gala eksāmeniem. Iztu-
rēju konkursu Daugavpils universitātē, 
jo vēlējos studēt tieši šajā augstskolā, 
kas tiek augstu vērtēta ar ļoti attīstītām 
laboratorijām un citām mācību iekār-
tām. Turpinu studijas maģistrantūrā, 
agri vai vēlu to pabeigšu. Laiks ir rela-
tīvs, labāk, protams, ātrāk, bet es nekad 
neiespringstu, tas bojā tikai nervus. 
Domāju, ka pēc tam studēšu dokta-
rantūrā. Ja es savu dzīvi gribu saistīt ar 
zemkopības zinātni,  nebūs kur likties 
-  doktora grāds būs jāiegūst. 

Kas mūzikā un dzīvē  ir vissvarī-
gākais?

Man ir svarīgs komandas darbs, 
lai ir jautri - būt kopā uz viena viļņa. 
Mums ir ļoti saskaņots kolektīvs, pā-
rējiem nav iebildumu pret manis radī-
tiem vārdiem un mūziku. Lielākoties 
grupās ir ambīcijas, katrs velk uz savu 
pusi, bet vislabākais, ja katrs dod savu 
ieguldījumu un tiek rasts kompromiss, 
lai visiem patīk. Mēs gribam radīt savu 
oriģinālmūziku sava prieka pēc, nevis 
kaut ko darīt tehniski, tāpēc, ka ar to 
jāpelna nauda. Tu nopelni naudu, bet 
pazaudē savu laiku. Un ar laiku saproti, 
ka esi zaudējis laiku, kurā varēji izdarīt 
to, ko gribi, bet to vairs nevar atgriezt. 
Man personīgi ir svarīgi, ka es aizeju uz 
darbu, nopelnu, un esmu laimīgs par 
to. Un tad es aizeju uz grupu un daru, 
ko vēlos, un arī tad es esmu laimīgs. 
Tāpat kā esmu laimīgs savā ģimenē, kas 
mani atbalsta.

Vai ir kāds īpašs dzīves moto, ar 
kuru iet pa dzīvi?

Vienkārši, katrs darbs jāizdara go-
dīgi. Un tad -  ne labāk vai sliktāk, bet 
viss notiks. Vienmēr dzīvē būs problē-
mas, bet tās pāries un būs labi -  dzī-
vē nekas nenotiek konstanti pa taisnu 
līniju. 
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