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KOKNESES
Dzīvot ir mīlēt, un vissvarīgāk ir mīlēt dzīvi. /B.Pjērsone/

Esiet sveicināti februārī, gada 
visīsākajā mēnesī un kurā mēs jau 
domās esam ceļā uz pavasari. Pal-
dies janvārim, ka varējām izbaudīt 
kaut īsu brīdi, bet tik skaistu, snie-
giem bagātu ziemu! To noteikti ilgi 
atcerēsies Pasaules Sniega dienas 
dalībnieki Koknesē un Voldemāra 
Jākobsona dzimšanas dienas svinē-
tāji Bebros.

"Latvija piedzima barikādēs", tā 
par 1991. gada janvāra liktenīgajām 
dienām teikusi Marina Kosteņecka. 
Šajā avīzes numurā arī mēs atska-
tāmies uz vēsturiskajiem notiku-
miem pirms 25 gadiem un to, kā 
mūsu novadā atceres pasākumos 
pie atmiņu ugunskura sildās to die-
nu aculiecinieki. 

Mūsu novada lielākais lepnums 
ir mūsu cilvēki. Radoši, idejām ba-
gāti, talantīgi un sportiski! Koknesē 
tikko atvērta Gitas Tenisas dizaina 
darbnīca, kurā kā mazā mākslas 
valstībā taps oriģinālas lietas. Kok-
neses Mūzikas skola sākusi savas 
25. jubilejas koncertu sēriju. Pirma-
jā – klavierkoncertā skolas bijušie 
absolventi ar savu uzstāšanos aplie-
cināja, cik svarīga viņiem ir vieta, 
kur sākuši savu pirmo ceļu mūzikas 
pasaulē. Jaunā distanču slēpotāja 
Patrīcija Eiduka ar Kokneses vārdu 
devās uz Pasaules čempionātu biat-
lonā un pašreiz piedalās Pasaules 
Jaunatnes olimpiādē Lillehamerē, 
bet Jānis Višķers gatavojas Pasaules 
čempionātam pusmaratonā Liel-
britānijā. Savukārt Ģirts Ločmelis 
ar saviem radītajiem veselīgajiem 
produktiem atgriezies no starptau-
tiskās izstādes Berlīnē "Zaļā nedē-
ļa". Gads patiesi iesācies ar lielis-
kiem jaunumiem, bet jebkuram no 
tiem pamatā ir ielikts liels darbs un 
mīlestība.

Februārī – sveču mēnesī svi-
nam gan latviskos Meteņus, gan 
visu Mīlētāju dienu. Šoreiz mūsu 
stāsts par Valdu un Bernhardu 
Bērzkalniem, kuriem kopā dzīves 
ceļš aizvijies jau vairāk kā 40 gadu 
garumā. Esam nolēmuši sākt stāstu 
sēriju par mūsu lasītāju vaļasprie-
kiem. Kā iepriecināt vienam otru 
šī mēneša Mīlestības svētkos, jums 
noderēs ieteikumi no koknesietēm, 
kuras zina, kas ir vissaldākais un 
prot radīt šos saldos brīnumus!

Lai sirsnīgiem notikumiem ba-
gāts februāris!

Sarmīte Rode

Kokneses novada domes or-

ganizētajā biznesa ideju konkur-

sā novada iedzīvotājiem "Esi uz-

ņēmējs!" aizvadītajā gadā trešo 

vietu un naudas balvu 700 eiro 

ieguva koknesiete Gita Tenisa 

par biznesa ideju – dizaina tek-

stilizstrādājumu izgatavošana. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

29. janvārī Koknesē, Blaumaņa 
ielā 8–1, Gita Tenisa uz savām un 
dizaina darbnīcas dzimšanas die-
nas svinībām aicināja atbalstītājus, 
draugus un sadarbības partnerus.

Veiksmi radošo ideju īstenošanā 
viņai novēlēja Kokneses novada do-
mes priekšsēdētājs Dainis Vingris, 
izpilddirektors Ilmārs Klaužs un 
Kokneses novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Māra Bitāne. "Gita 
ir pierādījusi, kā ar mērķtiecīgu dar-
bošanos, nebaidoties no grūtībām, 
var sasniegt iecerēto un kaldināt ar-
vien jaunas ieceres," uzsvēra Dainis 
Vingris. Sveicēju vidū bija arī vietē-
jie uzņēmēji, kuri ar prieku sacīja: 
"Sveicam uzņēmēju pulkā!" 

Par iegūto naudas balvu jaunajā 
dizaina darbnīcā goda vieta ierādīta 
profesionālai šujmašīnai un šūšanas 
procesu aprīkojumam. 

Gita Tenisa savā 
svētku dienā darb-
nīcas apmeklētājiem 
pastāstīja: "DIZAINA 
DARBNĪCA, kā vieta, 
kur rodas un realizējas 
idejas, ir sena iecere, 
kas nu ar Kokneses 
domes pamudinājumu 
un atbalstu ir realizē-
jusies dzīvē. Paldies 
par šo iespēju!

Esmu dizaineris 
pēc izglītības, brīv-
domātājs pēc pārlie-
cības, amatnieks pēc 
profesijas un pedagogs 
pēc aicinājuma. Šo visu apvienojot, 
DARBNĪCĀ tiks radītas idejas, vei-
doti izstrādājumi no visdažādāka-
jiem materiāliem, apgūtas prasmes 
katram savas ieceres realizēšanai. 

Trešdienās, laikā no 12.00 
–18.00, būs DIZAINA DARBNĪCAS 
atvērto durvju dienas, kad katrs in-
teresents var nākt konsultēties par 
savas ieceres realizēšanas iespējām 
vai vienkārši iepazīties." 

Darbnīcas atklāšanas dienā tika 
aizsākta jauna iecere – KOKNESES 
JOSTA veidošana. Tādēļ aicināts 
ikviens koknesietis atnākt uz darb-
nīcu izveidot savu jostas posmu– 

rakstu. 
Dizaina darbnīcas saimniece 

atklāja: "Kopīgas sadarbības veido-
šanai, īpaši aicinu rokdarbniekus 
un amatniekus pastāstīt par savām 
prasmēm, iemaņām un iespējām. 
Vēlos apzināt novada dažādu amatu 
meistarus un veidot sadarbību di-
zaina izstrādājumu ražošanā.

Trešdienu vakaros tiks organi-
zētas praktiskās nodarbības grupā 
(līdz 8cilvēki). Interesējošo tēmu 
loks tiek apzināts, tādēļ precīzāka 
informācija sekos. Dalībai nodarbī-
bās nav ne dzimuma, ne vecuma, ne 
iepriekšējas sagatavotības ierobežo-

jumu. Nodarbību maksa – ziedoju-
mi. 

Ar laiku darbnīcā varēs iegādā-
ties dažādus roku darba izstrādāju-
mus. 

Vēlos pateikties cilvēkiem, kas 
man palīdzēja darbnīcas iekārtoša-
nā un atklāšanā: Henrikam Ločme-
lim un Vilnim Bērziņam mēbeļu iz-
gatavošanā un uzstādīšanā, Gusta-
vam Grīslim un viņa draugiem par 
muskuļu spēku, mammai Gaidai 
par cienasta gādāšanu un māsai Da-
cei par būšanu līdzās. Paldies visiem 
viesiem, kas atsaucās ielūgumam un 
vēlēja izdošanos. Gaidu ciemos!"

Lai veicinātu sadarbību, tuvāk 
iepazītos un pateiktu paldies par ie-
guldījumu novada attīstībā Kokneses 
novada dome aicina novada darbīgos 
ļaudis un uzņēmējus uz kopīgu tik-
šanos uzņēmēju pasākumā 1.aprīlī. 
No plkst. 17:00 līdz 18:30 aicinām 
uzņēmējus uz Vitas Brakovskas ra-
došo lekciju “Praktiskais radošums 
manai konkurētspējai – lai ko Tu 
domā, domā citādi" (lekcijas norises 
vieta tiks precizēta), savukārt no plkst. 
19:00 Kokneses novada domes zālē 
uzņēmēju godināšanas ceremonija, 
uz kuru aicinām uzņēmējus ar otra-
jām pusītēm.

Īss ieskats pasākuma vakara prog-
rammā:

• iepazīstināšana ar novadā pa-
veikto pēdējo gadu laikā; 

• novada uzņēmēju apbalvošana 
dažādās nominācijās; 

• Kokneses novada iedzīvotāju 
biznesa ideju konkursa dalībnieku go-
dināšana;

• grupas "Zāle" muzikālais priekš-
nesums;

• pasākuma neformālā daļa ar 
mūziku un vieglām vakariņām;

• Pēc ofi ciālās daļas muzicē grupa 
"Defi cīts".

Laipni aicinām visu nozaru uzņē-
mējus: pašnodarbinātos un darba de-
vējus, pakalpojumu sniedzējus, lauk-
saimniekus, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus. 

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 
24.martam pie Daces Svētiņas, tālr. 
28355381, 65128571, dace.svetina@
koknese.lv 

Dalības maksa pasākuma vakara 
daļai – EUR 7.00 no personas (t.sk. 
PVN), tajā iekļauts: vieglas vakari-
ņas. Pēc pieteikšanās dalības maksu 
iemaksāt Kokneses novada domes 
kasē, Bebru pagasta vai Iršu pagas-
ta pārvaldes kasē, vai ar pārskaitīju-
mu Kokneses novada domes kontā 
– AS "Swedbank", konts LV94HA-
BA0551003424462, obligāti norādot 
maksājuma mērķi: "Dalības maksa 
uzņēmēju pasākumam". 

Uz tikšanos uzņēmējiem veltītajā 
pasākumā!

1. aprīlī aicinām uz 
pasākumu novada 
uzņēmējus 

Dzīvokļa Izsole renovētā mājā
Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

tai piederošu nekustamo īpašumu – trīs istabu dzīvokli renovētā 
mājā ar kadastra Nr. 32609000541 "Liepas"–19, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 2600,00 (divi tūkstoši 
seši simti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2016.gada 21.mar-
ta plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības 
maksas EUR 50,00 un nodrošinājuma naudas EUR 260,00 nomak-
su. Objekta izsole notiks 2016.gada 22.martā plkst.10.30 Kokneses 
novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kance-
lejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē Objekta apskati iepriekš saskaņot pa 
tālruni 65128575.

Zemesgabala Izsole 
 Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli tai piederošo zemes gabalu (starpgabalu) ar kadastra Nr. 3260 014 
0256 platība 1106 m2 Ievu iela 2, Kokneses pagastā, Kokneses nova-
dā. Izsoles sākumcena EUR 1132,– (viens tūkstotis viens simts trīs-
desmit divi euro). Blakus esošo īpašumu īpašnieki var pieteikt pirm-
pirkuma tiesības līdz 2016.gada 28.februārim. Lai piedalītos Objekta 
izsolē līdz 2016.gada 21.marta plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku 
pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksas EUR 50,00 un 
drošības naudas EUR 113,00 nomaksu. Objekta izsole notiks 2016.
gada 22.martā plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru 
ielā 1, Koknesē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā paš-
valdības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13. 
kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati 
iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri  pa tālruni 65133634. 
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Svinību brīdī nevarēja iztikt arī bez šujmašīnas daudzveidīgo funkciju nodemonstrēšanas!

Koknesē atvērta dizaina Koknesē atvērta dizaina 

darbnīcadarbnīca
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1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.1 
"Par Kokneses novada pašvaldī-
bas 2015.gada budžetu izpildi" (in-
formācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv).

2. Apstiprināt Kokneses no-
vada domes saistošos noteikumus 
Nr.2 /2016 “Par Kokneses novada 
pašvaldības budžetiem 2016.ga-
dam" (informācija pašvaldības mā-
jas lapā www.koknese.lv).

3. Apstiprināt amata vietas un 
darba algas Kokneses novada do-
mes, tās iestāžu un struktūrvie-
nību darbiniekiem un amatperso-
nām.

4. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes Darba plānu 2016.gadam 
(informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv).

5.1. Apstiprināt aktualizēto 
Kokneses novada attīstības prog-
rammas 2013.–2019.gadam II daļas 
2.2.nodaļu "Rīcības plāns stratē-
ģisko mērķu sasniegšanai turp-
mākajiem 7 gadiem" un III daļu 
"Investīciju plāns stratēģisko mēr-
ķu sasniegšanai turpmākajiem 3 
gadiem".

5.2. Publicēt paziņojumu "Par 
Kokneses novada attīstības prog-
rammas 2013.–2019.gadam rīcības 
plāna un investīciju plāna aktua-
lizāciju" Kokneses novada domes 
tīmekļa vietnē www.koknese.lv un 
vietējā laikrakstā "Kokneses Nova-
da Vēstis".

5.3. Publicēt aktualizēto Kok-
neses novada attīstības program-
mas 2013.–2019.gadam II daļu "Rī-
cības plāns" un III daļu "Investīciju 
plāns" Kokneses novada domes tī-
mekļa vietnē www.koknese.lv.

5.4. Piecu darba dienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas iesniegt 
domes sēdes protokola izrakstu un 
aktualizētās Kokneses novada at-
tīstības programmas 2013.–2019.
gadam daļas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un 
Zemgales plānošanas reģionam.

5.5. Atbildīgā par lēmuma iz-
pildi Attīstības nodaļas vadītāja 
p.i. Māra Bitāne.

6.1. Izdarīt šādus grozījumus 
Kokneses novada domes 2015.gada 
27.maija lēmumā Nr.6.9 "Par dalī-
bu Centrālās Baltijas jūras reģiona 
programmā 2014.–2020.gadam" 
(protokols Nr.7):

6.1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu 
šādā redakcijā: 

"1.Piedalīties kā projekta part-
neris Centrālās Baltijas jūras reģio-
na programmas projektā jeb "Han-
zas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai" 
("Hanseatic Approach to New Sus-
tainable Alliances – HANSA") par 
kopējo summu EUR 104  883,65 
no kuras 85% jeb EUR 89  151,10 
ir Centrālbaltijas programmas 
(ERAF) finansējums, 5% jeb EUR 
5244,18 ir valsts dotācija un 10% 
jeb EUR 10 488,37 – Kokneses no-
vada domes līdzfinansējums."

6.1.2. Izteikt lēmuma 2.punktu 
šādā redakcijā:

"2.Projekta 2.kārtas atbalstīša-
nas gadījumā Dome garantē priekš-
finansējumu EUR 104  883,65 ap-
mērā."

7.1. Izdarīt šādus grozījumus 
Kokneses novada domes 2015.gada 
25.februāra lēmumā Nr.6.2. "Par 
dalību projekta "PROTI un DARI" 
īstenošanā" (protokols Nr.3):

7.1.1. Izteikt lēmuma ievaddaļu 
šādā redakcijā: 

"Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra īsteno Eiropas 
Savienības fondu 2014.–2020.
gada plānošanas perioda darbī-
bas programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā 
atbalsta mērķa "Attīstīt NVA ne-
reģistrēto NEET jauniešu prasmes 
un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos Jau-
niešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā" projektu “PROTI 
un DARI!" (turpmāk – projekts). 
Projekta mērķis ir motivēt, profi-
lēt un aktivizēt jauniešus vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu. Pašvaldībām kā sadarbības 
partneriem ir būtiska loma projek-
ta īstenošanā, tādēļ aģentūra plāno 
projektā iesaistīt visas Latvijas paš-
valdības. 

8.1. Noteikt koplietošanas me-
liorācijas sistēmas, kurām ir liet-
derīgi un nepieciešams piešķirt 
pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas meliorācijas sistēmas statusu, 
apstiprinot meliorācijas sistēmu 
sarakstu un to attēlojumu kartē. 
(1.pielikums).

8.2. Uzdot Komunālās nodaļas 
vadītājai Benitai Peciņai līdz 2016.
gada 15.martam:

8.2.1. apzināt tos zemes īpaš-
niekus vai tiesiskos valdītājus, 
kuru zemes robežās atrodas kop-
lietošanas meliorācijas sistēmas 
posms un noskaidrot viņu viedokli 
par pašvaldības plānoto darbību; 

8.2.2. izvērtēt no zemes īpaš-
niekiem vai tiesiskajiem valdītā-
jiem saņemtos viedokļus un ie-
sniegt domei priekšlikumu par 
koplietošanas meliorācijas sistē-
mām, kurām piešķirams pašvaldī-
bas nozīmes koplietošanas melio-

rācijas sistēmas statuss. 
8.3. Kontroli par lēmuma izpil-

di uzdot domes izpilddirektoram 
I.Klaužam.

9.1. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.3/2016 "Par pašvaldības 
līdzfi nansējuma piešķiršanu pirm-
skolas izglītības programmas ap-
guvei privātās pirmskolas izglītības 
iestādēs", saskaņā ar pielikumu un 
pieņemt zināšanai paskaidrojuma 
rakstā minēto informāciju. 

9.2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to publi-
cēšanas Kokneses novada laikrakstā 
“KOKNESES NOVADA VĒSTIS" 
un tie publicējami pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv

10.1. Apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr.4/2016 "Par Kokneses 
novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu", saskaņā ar pieli-
kumu un pieņemt zināšanai paskaid-
rojuma rakstā minēto informāciju. 

10.2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to publi-

cēšanas ofi ciālajā izdevumā “Lat-
vijas Vēstnesis" un tie publicējami 
pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv .

11.Nosūtīt biedrībai "Atvēr-
tās pārvaldības partnerība Latvijā" 
Kokneses novada domes 2015.gada 
25.februāra lēmumu Nr.6.6. "Par pa-
rakstu vākšanu".

12.1. Piekrist, ka Kokneses inter-
nātpamatskola – attīstības centrs lai-
kā no 2016.gada jūnija līdz 2016.gada 
augusta mēnesim veic Skolas–centra 
galdniecības darbnīcas vienkāršo re-
novāciju Skolai centram piešķirtās 
valsts mērķdotācijas ietvaros.

12.2. Centralizētajai iepirkumu 
komisijai uzsākt un veikt iepirkuma 
procedūru.

13. Apstiprināt pielikumu 2015.ga –

da 30.decembra līgumam Nr.2015/11 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv). 

14. Sākot ar 2016.gada 1.februāri 
no pašvaldības budžeta apmaksāt 
brokastis un vakariņas tiem pamat-
skolas skolēniem I.Gaiša Kokneses 
vidusskolā, kuri dzīvo skolas dienesta 
viesnīcā.

15.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu nekustamo īpašumu ar ka-
dastra Nr. 3260 900 0541– trīs istabu 
dzīvokli, platība 73,4 m2 ar adresi 
"Liepas"– 19, Bormaņi, Kokneses pa-
gasts, Kokneses novads. 

15.2. Noteikt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 3260 900 0541 dzīvok-
ļa ar adresi: "Liepas"– 19, Bormaņi, 
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
izsoles sākumcenu 2600,00 euro 
(divi tūkstoši seši simti euro 00 centi). 

15.3. Noteikt, ka 
izsolei var reģistrē-
ties līdz 2016.gada 
21.marta plkst.10.00 
un izsole notiks 
2016.gada 22.mar-
tā plkst.10.30, Kok-
neses novada domes 
administrācijas ēkas 
telpā Nr.1(apspriežu 
zālē), Meliorato-
ru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā.

15.4. Apstipri-
nāt nekustamā īpa-

šuma ar kadastra Nr. 3260 900 0541 
dzīvokļa ar adresi "Liepas"– 19, Bor-
maņi, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads, izsoles noteikumus.

16.1. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada domei 
piederošu Kokneses pagasta nekus-
tamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 
014 0256 zemes gabalu (starpgabalu) 
1106 m2 platībā ar adresi: Ievu iela 2, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā

16.2. Noteikt nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr. 3260 014 0256, Ievu 
iela 2, Koknesē, Kokneses pagastā, 
Kokneses novadā, nosacīto izsoles 

sākumcenu 1132,00 euro( vienu 
tūkstoti vienu simti trīsdesmit divus 
euro), veicot samaksu divu nedēļu 
laikā vai 3(trīs) gadu laikā ar likumis-

kiem 6% gadā.
16.3. Noteikt, ka izsolei var re-

ģistrēties līdz 2016.gada 21.martam 
plkst. 10.00. Izsole notiks 2016.gada 
22.martā plkst. 10.00, Kokneses nova-
da domes administrācijas ēkas 1. telpā 
(apspriežu zālē) Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokne-
ses novadā.

16.4. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr. 3260 014 0256 
zemes gabala (starpgabala) 1106 m2 
platībā ar adresi: Ievu iela 2, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā 
izsoles noteikumus (pielikumā).

16.5. Izsoli rīko Kokneses novada 
domes izsoles komisija.

17.1. Izveidot dzīvokļa Nr.27 īpa-
šumu, Parka ielā 16, Koknesē, Kokne-
ses pagasta, Kokneses novadā.

17.2. Pasūtīt dzīvokļa Nr.27, Parka 
ielā 16, Koknesē, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā inventarizācijas lie-
tu.

17.3. Reģistrēt dzīvokļa Nr.27 īpa-
šumu, Parka ielā 16, Koknesē, Kokne-
ses pagasta, Kokneses novadā, zemes-
grāmatā uz Kokneses novada domes 
vārda.

17.4. Veikt dzīvokļa Nr.27, Parka 
ielā 16, Koknesē, Kokneses pagasta, 
Kokneses novadā, novērtēšanu, pieai-
cinot sertifi cētu vērtētāju.

18. Ar 2016.gada 1.februārī at-
brīvot Anitu Igauni no Centralizēto 
iepirkumu komisijas locekles pienā-
kumiem.

Nākošā novada domes sēde no-
tiks 2016.gada 24.februārī plkst. 14.00 
Kokneses novada domē, Melioratoru 
ielā Nr.1, Kokneses pagastā, Kokneses 
novadā un tajā tiks izskatīti šādi pa-
matjautājumi:

1.Par Attīstības nodaļas darbu
2.Par projektu realizācijas gaitu
3.Par p/a "Kokneses Sporta centrs" 

Darba plānu 2016.gadam
4. Par p/a “Kokneses Tūrisma 

centrs" Darba plānu 2016.gadam
5. Par balvu piešķiršanu par sa-

sniegumiem sportā
6. Par nekustamā īpašuma no-

dokļa iekasēšanu 2015.gadā
Domes sekretāre Dz.Krišāne

2016. gada 27. janvārī Kokneses novada dome NOLĒMA:

Kokneses novada pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!" 

īstenošanai pieejamais fi nansējuma apmērs un sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota

2015. 

gadā

2016. 

gadā

2017. 

gadā

2018. 

gadā

Projektā 

kopā

Sasniedzamā iznākuma rādītāja 

kvota vai projektā iesaistāmo 

mērķa grupas jauniešu skaits 

(jauniešu skaits)

0 8 9 9 26

Kopējais pieejamais fi nansējums 

(euro), tajā skaitā:
0 12 513,60 14 077,80 14 077,80 40 669,20

mērķa grupas jauniešu profi lēšanai 

pieejamais fi nansējums (euro)
0 728,64 819,72 819,72 2 368,08

mērķa grupas jauniešu individuālo 

pasākumu programmu īstenošanai 

(euro)

0 11 784,96 13 258,08 13 258,08 38 301,12

Kokneses novada koplietošanas meliorācijas sistēmu saraksts, kurām plānots piešķirt 

pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas statusu 

Pielikums Kokneses novada domes 27.01.2016. sēdes lēmumam Nr.8.1 (protokols Nr.1)

Tips Novietojums
Grāvja 

statuss

Grāvja 

kods 

pēc 

ŪSIK

Grāvja 

numurs

Grāvja posma 

garums (m), mē-

rīts kartē, dabā 

precizējams

Grāvja posmam 

piegulošie 

zemes īpašumi 

(kadastra numuri)

Novadgrāvis Kokneses ciems, grāvja 

posms no Dzeņu ielas līdz 

robežai ar VAS "Latvijas Dzelz-

ceļš" zemes īpašumu, Kokne-

ses pagasts, Kokneses novads

koplietošanas 41613 8 200 3260 013 0331

3260 013 0228

3260 013 0574

3260 013 0515

Novadgrāvis Bormaņu ciems, grāvja 

posms no ietekas Pērses 

upē līdz grāvju tīkla 

sazarojumam, Kokneses 

pagasts, Kokneses novads

koplietošanas 41613 9 800 3260 004 0264

3260 004 0068

3260 004 0086

3260 004 0227

3260 004 0083

3260 004 0049

Šī gada janvārī ir aktualizētas un 
2016.gada 27.janvāra domes sēdē ap-
stiprinātas Kokneses novada attīstības 
programmas 2013.–2019.gadam daļas 
– Rīcības plāns un Investīciju plāns ar 
Kokneses novada domes plānotajiem 

veicamajiem uzdevumiem un aktivitā-
tēm turpmākajiem septiņiem gadiem. 
Pašvaldība plāno investēt līdzekļus 
uzņēmējdarbības infrastruktūrā, no-
vada grants ceļu un ielu pārbūvē, tū-
risma un sporta infrastruktūras attīs-

tībā, kultūras mantojuma saglabāšanā, 
ūdenssaimniecības attīstībā u.c.

Dokumenti aktualizēti, ņemot 
vērā domes budžetu kārtējam gadam, 
nozaru politikas uzstādījumus, ES 
fondu atbalsta iespējas 2014.–2020.

gada plānošanas periodā, Zemgales 
plānošanas reģiona aktuālos attīstības 
plānošanas dokumentus, Kokneses 
novada tūrisma attīstības rīcības plānu 
2015.–2020.gadam u.c. 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 septiņiem gadiem 
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No 8. februāra aicinām uz Lik-

teņdārza draugu alejas atbals-

tam veltītu izstādi tirdzniecības 

centrā "Dauga", Ogrē un pēc tam 

– no 22. februāra – tirdzniecības 

centrā “Damme", Rīgā. Izstādēs 

būs iespēja iepazīties ar Likteņ-

dārza īstenošanas gaitu, svētku 

dāvanām pasūtīt bruģakmeni ar 

savu, savu draugu un mīļoto cil-

vēku vārdiem iebruģēšanai Lik-

teņdārza draugu alejā un iegā-

dāties suvenīrus ar Likteņdārza 

simboliku.

Sintija Broka

“Kokneses fonda"

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga speciāliste

Ar savu bruģakmeni atbalstu 
Likteņdārzam pauduši desmitiem 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kā arī 
Latvijas viesi, kas, apciemojot mūsu 
zemi, vēlas atstāt Likteņdārzā arī 
savu vārdu. 

Lai Likteņdārza draugu alejas 
ceļš sniegtos līdz amfi teātrim, ne-
pieciešams vēl 100 tūkstoši bru-
ģakmeņu, tāpēc aicinām ziedot 
Likteņdārza atbalstam 10 eiro un 
izstādes laikā pasūtīt bruģakmeni 

ar savu, savu draugu un radu vār-
diem. Ziedot par savu bruģakmeni 
iespējams arī ar SMS Likteņdārza 
lapā http://www.draugiem.lv/likten-
darzs vai pārskaitot uz "Kokneses 
fonda" norēķinu kontu (reģistrācijas 
numurs:  40008092535, konta nu-
murs LV10UNLA0050006878844 
AS "SEB Banka"). Izstāžu laikā re-
ģistrētie bruģakmeņi tiks iebruģēti 
Likteņdārza draugu alejā 2016. gada 
pavasarī.

No 8. līdz 21. februārim gaidī-
sim jūs tirdzniecības centrā "Dauga" 
Rīgas ielā 23, Ogrē, Rīga – Daugav-
pils šosejas malā, no pirmdienas līdz 
ceturtdienai no pulksten 10 līdz 16, 
piektdien – no 13 līdz 19, un nedēļas 
nogalēs no pulksten 10 līdz 18 – pie 
Ozoliņa konditorejas.

Likteņdārza draugu alejas izstādi 
atbalsta – tirdzniecības centrs "Dau-
ga", Ogres novada pašvaldība, AS 
"Antalis", "St. Brothers Brand Agen-
cy", TV 24 un www.draugiem.lv. 

Vairāk informācijas www.likten-
darzs.lv. Seko mūsu aktivitātēm arī 
sociālajos tīklos – www.facebook.
com, www.draugiem.lv, www.twit-
ter.com, kā arī mūsu instagram kon-
tam.  

Pievieno savu bruģakmeni 

Likteņdārza draugu alejai

Ja Tev patīk darbs ar cilvēkiem, 
esi komunikabla(–s), atvērta(s), 

nodibinājums "Kokneses fonds" aicina pievienoties 
Likteņdārza īstenotāju komandai 
pozitīvu, enerģisku un atsaucīgu 
ADMINISTRATORI/–U

Galvenie darba pienākumi: 
• telefoniska un elektroniska informācijas sniegšana 
par Likteņdārza projektu, pakalpojumiem
• tiešais kontakts ar Likteņdārza apmeklētājiem: 
viesu sagaidīšana, uzņemšana, informācijas 
nodrošināšana
• Likteņdārza un sadarbības partneru pakalpojumu 
tiešā pārdošana
• Likteņdārza apmeklētāju reģistrācija, viesu 
plūsmas koordinēšana
• komunikācija ar Likteņdārza gidiem un sadarbības 
partneriem
• pastāvīga informācijas aktualizēšana projekta 
mājas lapā www.liktendarzs.lv 

Prasības:
• uz klientu orientēta attieksme
• patīk pārdot
• labas komunikācijas, organizācijas un sadarbības 
prasmes
• patīk koordinēt, organizēt procesus
• augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme
• vēlme pieņemt izaicinājumus
• patstāvība un mērķtiecība izvirzīto mērķu 
sasniegšanā
• pieredze klientu apkalpošanas, pārdošanas jomā 
tiks uzskatīta par priekšrocību
• vēlamas angļu valodas zināšanas

Mēs piedāvājam:
• iespēju strādāt vēsturiski nozīmīgā projektā, kas 
top kā dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā
• iespēju gūt unikālu pieredzi un iepazīties ar 
daudziem gaišiem cilvēkiem 
• interesantus un motivējošus darba apstākļus labā 
komandā

CV un motivācijas vēstuli līdz 2016. gada 21.februārim 
gaidīsim uz e pastu: info@koknesesfonds.lv 

Darba laiks:  Pilna slodze vasaras sezonā
Darba vieta:  Koknese, Kokneses novads
Kontaktinformācija: 25 15 32 60
Kontaktpersona: Benita Rugaine, E-pasts: info@koknesesfonds.lv 
Adrese: Likteņdārzs, Koknese, Kokneses novads, LV–5113
URL  http:/www.liktendarzs.lv

"Cik skaista ir Latvijas daba 

ziemā!" – atzina 2015. gada bei-

gās akreditētā Japānas vēstniece 

Latvijā Mariko Fudži (Mariko Fu-

jii), viesojoties Koknesē, Likteņ-

dārzā. Pēc savas iniciatīvas vēst-

niece savā pirmajā reģionālajā 

vizītē 22. janvārī bija izvēlējusies 

doties uz Likteņdārzu, kas tiek īs-

tenots pēc viņas tautieša Japānas 

ainavu arhitekta Šumio Masuno 

(Shunmyo Masuno) projekta.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Likteņdārzā augsto viešņu sa-
gaidīja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, 

"Kokneses fonda" dibinātājs Vilis 
Vītols ar kundzi Martu, "Kokneses 
fonda" valdes priekšsēdētāja Valda 
Auziņa, Likteņdārza pārstāvji Be-
nita Rugaine, Jānis Bergmanis, gide 
un tulce Ieva Ūtēna. Saulainajā zie-
mas dienā šķita, ka Likteņdārzs bija 
īpaši saposies viesu sagaidīšanai – 
apsarmojošie koki un saulē vizošais 
sniegs bija kā skaista dabas dāvana 
vēstnieces kundzei.

Pastaigas laikā gides Ievas Ūtē-
nas izsmeļošais stāstījums rosināja 
vēstnieci uzdot arvien jaunus jau-

tājumus par turpmākajām iecerēm 
Likteņdārza īstenošanā. Kavējoties 
Amfiteātrī, veroties Daugavas aina-

vā no Skatu terases, apstājoties pie 
Miera akmens, kas veltīts Hirosi-
mas upuru piemiņai Mariko Fudži 
ar saviļņojumu atklāja, ka ir patī-
kami pārsteigta par redzēto un ar 
atzinību novērtē šajā vietā paveikto.

Kokneses novada domē priekš-
sēdētājs Dainis Vingris vēstnieces 
kundzi iepazīstināja ar topošā Lik-
teņdārza maketu, uzsverot, ka ar 
mūsu kopīgiem spēkiem top dāvana 
Latvijas valsts simtgadē.

Japānas vēstniece Latvijā Mari-
ko Fudži ar gandarījumu atklāja, ka 

viņas pirmā reģionālā vizīte ir izde-
vusies, dāvājot daudz neaizmirsta-
mu iespaidu un vērtīgu atziņu.

Japānas vēstnieces vizīte Latvijā

Brīdis pie Miera akmens. Trešā no kreisās - Mariko Fudži. 

5.janvārī Kokneses novada do-

mes zālē pulcējās Kokneses, Pļavi-

ņu, Salas, Krustpils, Aizkraukles, 

Jaunjelgavas un Jēkabpils pilsētas 

pašvaldību pārstāvji, Latvenergo 

un reģionālā vides dienesta pār-

stāvji, uzņēmēji, zemnieku saim-

niecību īpašnieki, makšķernieki un 

dažādu biedrību biedri, lai iepa-

zītos ar Vides risinājumu institūta 

izstrādātā Pļaviņu ūdenskrātuves 

zivju resursu pētījuma rezultātiem.

Marta Vīle–Bērziņa,

Kokneses novada domes Attīstības 

nodaļas Projektu vadītāja

Vides Risinājumu institūta vado-
šais pētnieks Matīss Žagars izklāstīja 

galvenos secinājumus par barības 
bāzi, zivju vecumu un struktūru, 
galvenajiem antropogēnajiem fakto-
riem, kas ietekmē šo procesu mijie-
darbību. Pļaviņu ūdenskrātuvē ir vi-
dēja zivju daudzveidība, zivju barības 
bāze ir pietiekoša, ūdens ķīmiskais 
stāvoklis atbilst normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām un normālai 
ūdens kvalitātei. Pēc pētījuma pre-
zentācijas notika diskusijas, kurās 
tika apspriesti turpmāk veicamie pa-
sākumi efektīvai Daugavas apsaim-
niekošanai – pastiprināta inspektoru 
piesaiste makšķernieku kontrolei, 
zivju mazuļu ielaišanas nepiecieša-
mība, Pļaviņu hidroelektrostacijas 
līmeņu regulēšanas režīma nodarītais 

kaitējums zivju resursiem un izraisī-
tā krastu erozija, turpmākie vienota 
tūrisma piedāvājuma attīstības plā-
ni, kā arī citi ar ūdenstilpni saistītie 
jautājumi. Pētījuma rezultātā izstrā-
dātie zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumi februāra sākumā būs 
pieejami Kokneses novada domes 
(www.koknese.lv) mājas lapā. No-
teikumi būs kā pamats turpmākām 
darbībām – fi nansējuma piesaistei, 
resursu aizsardzībai un saglabāšanai, 
un sabiedrības informēšanas pasāku-
mu veikšanai. Pasākumu apmeklēja 
un diskusijās piedalījās apmēram 40 
cilvēki. Paldies par atsaucību un iz-
rādīto interesi visiem pasākuma ap-
meklētājiem!

"Vides risinājumu institūts" prezentē 
Daugavas izpētes rezultātus

Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūra (VRAA) informē, ka vienotajā 
valsts un pašvaldību pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv ir pieejams e–
pakalpojums “Nekustamā īpašuma 
nodokļa nomaksa tiešsaistē". Šis pa-
kalpojums iedzīvotājiem sniedz ie-
spēju apmaksāt viņu īpašumā esoša 
nekustamā īpašuma nodokli, izman-
tojot Latvijas komercbanku tiešsais-
tes pakalpojumus – internetbankas.

E–pakalpojums “Nekustamā 
īpašuma nodokļa nomaksa tieš-
saistē" ir papildināts ar maksājuma 
uzdevuma lejupielādes iespēju PDF 

datnes formātā un, nepārtraucot e–
pakalpojuma izpildi, ļauj izveidot 
sev atgādinājumus ar brīvi ievadā-
mu atgādinājuma tekstu, piemēram, 
par turpmākajiem nodokļa maksā-
jumiem.

No 2016. gada 13. janvāra, Vie-
notajā valsts un pašvaldību pakalpo-
jumu portālā www.latvija.lv ir pieej-
ams būtiski uzlabots e–pakalpojums 
“Nekustamā īpašuma nodokļa no-
maksa tiešsaistē", kurš papildināts ar 
iespēju apmaksāt nekustamā īpašu-
ma nodokli par citai personai piede-
rošu īpašumu.

Lietotājam atgādinājumi tiks no-
sūtīti izvēlētajā datumā un laikā uz 
norādīto e–pasta adresi. Ja lietotājs 
sava profi la informācijā jau ir sagla-
bājis e–pasta adresi turpmākajiem 
kontaktiem, tad veidojot atgādinā-
jumus, e–pakalpojumā šī e–pasta 
adrese atgādinājuma nosūtīšanai at-
bilstoši tiek piedāvāta.

Uzsākt pakalpojuma izmantoša-
nu var sekojot šai hipersaitei: https://
www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/
EP57/Apraksts

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra

Nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksa tiešsaistē
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No 2016. gada 1. jūlija VI-

SIEM LATVIJĀ DZĪVOJOŠAJIEM 

SUŅIEM JĀBŪT APZĪMĒTIEM UN 

REĢISTRĒTIEM likumā noteiktā 

kārtībā (MK noteikumi Nr.491 

“Mājas (istabas) dzīvnieku re-

ģistrācijas kārtība"). Visus suņus 

ir obligāti jāapzīmē ar mikroči-

piem!

Kāpēc vajadzīgs mikročips? Mik-
ročipa numurs ir unikāls un nodroši-
na jūsu mājdzīvnieka identifi kāciju. 
Ik gadu patversmēs nokļūst vairāk kā 
10 000 dzīvnieku. Ne visi ir ļaunprā-
tīgi pamesti – lielākā daļa ir vienkār-
ši noklīduši ,aizmukuši vai pazaudēti 
un kaut kādu apstākļu dēļ saimnieks 
nav sazinājies ar dzīvnieku patvers-
mi. Ja jūsu dzīvnieks būs apzīmēts 
un reģistrēts – dzīvnieku patversmes, 
policijas, veterinārās klīnikas darbi-

nieki jūs nekavējoties uzmeklēs.
Mikročips ir rīsa graudiņa lielu-

ma mikroshēma, kuru dzīvniekam 
injicē zem ādas. Apzīmēšanu veic 
veterinārārsts. Mikročipā ir ievadīts 
unikāls 15 ciparu kods. To var no-
lasīt ar speciālu ierīci (arī mirušam 
dzīvniekam). To visdrīzāk nevarēs 
sataustīt un tas no ārpuses nav re-
dzams.

Pēc apzīmēšanas dzīvnieka mik-
ročips ir JĀREĢISTRĒ Lauksaim-
niecības datu centra datu bāzē. Arī to 
var izdarīt veterinārārsts.

Elektroniski pirmreizējo suņu 
reģistrāciju var veikt izmantojot arī 
portāla www.latvija.lv pakalpojumu 
“Iesniegums iestādei" (pievieno-
jot aizpildītu reģistrācijas veidlapu, 
dzīvnieka pases kopiju un maksāju-
mu apliecinošs dokumentu). Lapas 
adrese – https://www.latvija.lv/lv/

Epakalpojumi/EP155/Apraksts
Vairāk informācijas par reģistrā-

ciju Lauksaimniecības datu centra 
mājas lapā –https://www.ldc.gov.lv/
lv/majas_dzivnieku_registresanas_
kartiba/informacija_par_registresa-
nu

Dokumenti, kas nepieciešami, lai 
reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku:

1. Reģistrācijas veidlapa (to var 
izdrukāt no www.ldc.gov.lv vai pie 
veterinārārsta);

2. Īpašnieka personu apliecinošs 
dokuments (pase vai elektroniskā 
identifi kācijas karte);

3. Mājas (istabas) dzīvnieka pase, 
vakcinācijas apliecība ar atzīmi par 
dzīvnieka apzīmēšanu.

Par reģistrāciju ir jāmaksā valsts 
nodeva – 7,11 EUR (+datu ievadīša-
na LDC datu bāzē)

Mikročipēšana šobrīd maksā no 

20 eiro, bet cenas klīnikās noteikti 
var atšķirties.

Tuvākā vieta, kur veikt dzīvnieku 
mikročipēšanu ir Aizkraukles vete-
rinārā klīnika SIA “DK VETMED" 
(Aizkraukle, Rūpniecības iela 9, dar-
ba laiks no pirmdienas līdz piektdie-
nai, no plkst. 10 – 18). Kopējā pakal-
pojuma cena identifi kācijai – mikro-
čipa ievadīšanai un reģistrācijai ir 35 
EUR. Vairāk informācijas pa tālruni 
65113999.

Pēc 2016.gada 1.jūlija tiks sodīti 
suņu īpašnieki, kuri nebūs veikuši 
dzīvnieka mikročipēšanu un reģis-
trēšanu. To kontrolēs vietējās pašval-
dības policisti un Pārtikas un veteri-
nārais dienests. Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka 
par dzīvnieka nereģistrēšanu norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā fi zis-
kai un juridiskai personai var uzlikt 

naudas sodu. Sods par suņa nere-
ģistrēšanu fi ziskām personām no 7 
– 201 EUR, juridiskām personām no 
15 – 350 EUR.

Atgādinām, ka Veterinārmedicī-
nas likuma 59.pants nosaka, ka suņu, 
kaķu un istabas sesku īpašnieku pie-
nākums ir nodrošināt dzīvniekam 
profi laktisko vakcināciju pret tra-
kumsērgu (tā jāveic vienu reizi gadā). 
Sākot ar 2016.gada 1.jūliju, datubāzē 
tiks ievadītas ziņas par veikto vak-
cināciju pret trakumsērgu. Tas ļaus 
kontrolēt, vai dzīvnieka īpašnieks ir 
izpildījis savu pienākumu un novēr-
sis situācijas, kurās viņa dzīvnieks 
varētu citu dzīvnieku vai ļaunākajā 
gadījumā cilvēku infi cēt ar dzīvībai 
bīstamo slimību.

Materiālu pēc LDC datiem 

sagatavoja

Dace Svētiņa

Par obligāto mājas dzīvnieku reģistrāciju

No 15. līdz 24. janvārim Vācijas 

galvaspilsētā Berlīnē notikušajā 

81. starptautiskajā pārtikas, lauk-

saimniecības un dārzkopības pro-

duktu izstādē – gadatirgū "Zaļā 

nedēļa" savu vietu ieņēma arī Lat-

vijas pārtikas produktu ražotāji. 

No Aizkraukles reģiona vērienī-

gajā pasākumā piedalījās kokne-

sietis Ģirts Ločmelis, SIA "Skrīve-

ru pārtikas kombināta" pārstāvji 

un SIA "Rozīne" –Skrīveru mājas 

saldējuma ražotāji. Par Ģirta Loč-

meļa radītājiem veselīgajiem pro-

duktiem: visdažādākajiem ogu 

pulveriem, medus un ogu maisī-

jumiem lasītājiem stāstījām Kok-

neses Novada Vēstis 2015. gada 

oktobra numurā.

Sarmīte Rode

Nacionālajos stendos apmeklētā-
jiem bija iespēja iepazīties ar daudzu 
pasaules valstu īpašajiem pārtikas 
produktiem, tradīcijām un kultūru. 
2015. gadā Latvija pirmo reizi bija 
izstādes partnervalsts, šogad par "Za-
ļās nedēļas" partnervalsti tika izvēlēta 
Maroka.

Latvijas nacionālo kopstendu 
arī šogad organizēja Latvijas Valsts 
Agrārās ekonomikas institūta Starp-
tautisko pārtikas izstāžu projekta īs-
tenotāji sadarbībā ar LR Zemkopības 
ministriju un Latvijas Lauku konsul-
tāciju centru (LLKC). Tajā izstādes 
apmeklētāji varēja iegādāties un de-
gustēt visdažādākos Latvijas pārti-
kas produktus, piemēram: iecienītās 
alus šķirnes – SIA "Brāļu Alus", SIA 
"Bauskas alus", SIA "Ilgezeem" Iļģu-
ciema medalus, klāt piekožot "Canelle 
bakery" pīrādziņus, "Rēzeknes gaļas 
kombināta" alkšņu desiņas, mednieku 
odziņas, brūkleņu servelādi, pirtnieka 
speķi, kā arī iegādājoties SIA "Lāči" 
un SIA "Dona" daudzveidīgās maizes, 
SIA "Transhemp" kaņepju eļļu, A/S 
"Brīvais vilnis" un SIA "Gamma–A" 
šprotes un citus zivju konservus, A/S 
"Smiltenes piens" Krievijas un Holan-

des sierus, dažādu mājražotāju pro-
dukciju – Puzes ābolus, Usmas tējas, 
Dienliliju dārza vīnu, kā arī Ģirta 
Ločmeļa viena gada laikā radīto Oga 
Berry Honey Powder produkciju.

Pieteikties dalībai šajā pārtikas 
produktu parādē jaunajam uzņēmē-
jam ieteica Ineta Sproģe, Kokneses 
novada lauksaimniecības konsul-
tante. "Priecājos par Ģirta uzņēmību 
un radošajām idejām jaunu, veselīgu 
produktu radīšanā," atzīst Ineta Spro-
ģe.

"Zaļā nedēļa" Berlīnē ir lielākā iz-
stāde – gadatirgus, kurā Ģirts līdz šim 
ir piedalījies. Daloties iespaidos, viņš 
pastāstīja: "Uz izstādi devos ar vēlmi 
gūt jaunu pieredzi un "atrādīt" savu 
veikumu. "Zaļās nedēļas" mājvieta 
bija Berlīnes izstāžu centrā – desmit 
reizes lielākā kā starptautiskais izstā-
žu centrs Ķīpsalā. Apmeklētājiem pie-
dāvāju 24 veidu ogu pulverus, tējas, 
medus un ogu maisījumus, konfektes 
"Gotiņa", kuras tiek ražotas sadarbībā 
ar SIA "Saldus pārtikas kombinātu" 
un bišu maizi, kura top sadarbojoties 
ar "BEE BITE". Mūsu kopstendā ik-
viens gardēdis varēja nobaudīt siltu, 
tikko ceptu rudzu maizi. Saimnieces 
mīklas sagatavošanai izmantoja arī 

manu ogu pulveri. Izstādes laikā man 
bija svarīgi noskaidrot, kurš no ogu 
pulveriem ir vispieprasītākais. Pārlie-
cinājos, ka šādu produktu Vācijā nav, 
tāpēc apmeklētāju atsaucība bija pie-
tiekami liela – 90% interesentu, kuri 
kādu no produktiem nodegustēja, to 
arī iegādājās. Vislielāko interesi pir-
cēji savām vajadzībām, kā arī ražotāji 
izrādīja par ogu pulveriem. Paldies 
divām jaukām latviešu meitenēm 
Elīnai un Dacei – vācu valodas zinā-
tājām, kuras labprāt piekrita palīdzēt 
produkcijas tirgošanā, piedāvājot arī 
degustāciju."

Koknesietim viens no izstādes 
apmeklējuma mērķiem bija arī jaunu 
kontaktu nodibināšana, cik tie izrādī-
sies veiksmīgi, rādīs laiks. Nav viegli 
pārliecināt ražotājus, ka ogu pulveris 
ir daudz vērtīgāka sastāvdaļa nekā ie-
vārījums. "Diemžēl vēlme pēc lētākām 
izmaksām ir svarīgāka par kvalitatīvu 
pārtiku. Sabiedrībai vēl ir jāizaug līdz 
veselīgam dzīvesveidam," teic Ģirts. 
Tomēr "Zaļā nedēļa" Berlīnē pierādīja, 
ka Latvijas pārtikas produktu ražotāji, 
salīdzinoši ar citiem pārtikas ražotā-
jiem Eiropas valstīs, var lepoties ar 
ekoloģiski tīru un veselīgu pārtiku.

Berlīnes "Zaļās nedēļas" gadatirgū 

produkti no Kokneses

Semināra norises vieta un laiks: Kokneses novada dome, Koknese, Me-
lioratoru iela 1, 1.stāva lielā zāle, 18.februārī, plkst.10:00

Mērķauditorija: meža un zemes īpašnieki, pašvaldību, valsts iestāžu un 
organizāciju speciālisti, uzņēmēji un iedzīvotāju interešu grupu pārstāvji. 
Seminārs ir bezmaksas. Dalībniekiem būs sagatavoti izdales materiāli.

Pieteikšanās uz semināru zvanot pa tālruni T.65133636, mob. 20499940 
vai rakstot uz mara.bitane@koknese.lv

Labāk vienreiz pagaršot nekā acīm aplūkot!

4. februārī Kokneses novada 

vispārizglītojošo skolu 5. – 8. klašu 

komandas pulcējās uz kopīgu atce-

res pasākumu, kas veltīts Barikāžu 

laika 25. gadadienai.

Inita Asarīte,

Kokneses novada vispārizglītojošo 

skolu Mākslas priekšmetu 

skolotāju MA vadītāja

Barikāžu laiks – tas bija vienotas 
elpas laiks. Pirms 25 gadiem janvā-
ra spelgonī, ar savu elpu pie barikāžu 
ugunskuriem, Latvijas ļaudis sildīja 
brīvības puķi. Viņi to sildīja un tā ne-
nosala. Tā ir dzīva. Un tā dzīvos tik ilgi, 
kamēr tauta būs gatava par to iestāties.

Barikādes – tie bija tūkstošiem 
cilvēku pie ugunskuriem Rīgā un vēl 
tūkstoši , kuri atbalstīja barikāžu dalīb-
niekus no mājām. Par piedzīvoto Rīgā, 
sargājot Latvijas televīzijas ēku un atro-
doties pie barikādēm, pastāstīja I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas sporta skolotājs 
Ivars Māliņš. Skolēni varēja apskatīt 
īpašo Barikāžu dalībnieku piemiņas 
medaļu. Tāda ir piešķirta arī skolotā-
jam Māliņam.

Komandu dalībnieki kopā ar mūzi-

kas skolotājām un klašu audzinātājām 
bija iemācījušies vairākas patriotis-
kas dziesmas, kas varēja skanēt arī pie 
ugunskuriem. Latviešu tautasdziesma 
– karavīru dziesma tika izpildīta ar 
ierindas elementiem. To bija ļoti inte-
resanti vērot, jo visas komandas ļoti 
dažādas un atšķirīgas. Arī izvēlētās 
dziesmas neatkārtojās. Vērojot kaimi-
ņu komandu veikumu, skolēni guva 
daudz jaunu ideju un iespēju mācīties 
no tiem.

Interesants izvērsās pēdējais uzde-
vums, ko bija sagatavojusi I.Gaiša Kok-
neses vidusskolas vizuālās mākslas sko-
lotāja D.Biķerniece. No dažādiem līdzi 
paņemtiem materiāliem, uz vietas tika 
veidotas instalācijas "Barikāžu uguns-
kurs". Te vajadzēja labu komunicēšanas 
prasmi un spēju darboties komandā.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki 
sastājās ap ,,Barikāžu ugunskuriem" 
un sadevās rokās. Lepni un spēcīgi iz-
skanēja Z.Liepiņa dziesma ,,Es atnācu 
uguntiņu".

Paldies visiem skolotājiem, kuri 
ieguldīja lielu darbu un laiku, lai saga-
tavotu skolēnus šim emocionālajam, 
interesantajam pasākumam!

Barikāžu laiks – varoņu laiks

2. februārī Bebru pagasta bib-
liotēkā uz Sveču dienai veltītu pa-
sākumu un izstādi aicināja Bebru 

pagasta pensionāru padome "Mār-
tiņroze". Pasākumā piedalījās PII 
"Bitītes" 4. grupas bērni, kuri iepa-

zīstināja ar Sveču dienas tradīcijām 
un klātesošos priecēja ar dziesmām 
un dejām. 

Sveču diena Bebru pagasta bibliotēkā
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vērsumu, braukāja pa Rīgas ielām. Pēc citu tēta 
kolēģu teiktā, omonieši esot piebraukuši arī pie 
viņu apsargājamās ēkas vārtiem, bet tad ātri de-
vušies projām. 

Mēs, mājās palikušie (es, mamma un ma-
zais brālis), pārdzīvojām, uztraucāmies par 
notikumiem Rīgā, jo dažas dienas pirms tam 
seši cilvēki nošauti. Tētis atgriezās, bet drīz vien 
devās atkal uz Rīgu. Šoreiz kopā ar Iršu pagasta 
zemessargiem un citiem drosmīgajiem pagasta 
cilvēkiem atkal sargāt Augstākās Padomes ēku. 
Daļa no zemessargiem palika ēkas ārpusē, bet 
tētis un vēl miliči no citiem rajoniem ēkas bēni-
ņos. Arī šoreiz apšaudes nenotika. Janvāra bari-
kāžu laikā mans tētis brauca uz Rīgu trešo reizi 
ar zemessargiem, šoreiz uz Zaķusalu pie televīzijas torņa. 

Latvijas Republikas neatkarība tika atjaunota 1991. gada augustā, un tētis 
turpināja strādāt nu jau brīvā, demokrātiskā valstī.”

Dainis Ginters, vecākais policijas inspektors, arī pēc 25 gadiem teic, ka šo 
laiku atceras kā lielu tautas vienotības apliecinājumu. „No mūsu rajona mi-
licijas priekšnieka Artūra Ļūļaka vadībā uz Rīgu devās gandrīz visi milicijas 
darbinieki, bet bija arī tādi, kuri atbalstīja Interfronti. Atceros, cik saliedēti bija 
Iršu pagasta vīri. Mūs visus vienoja domas par brīvu Latviju.”

1991. gada 13. janvārī Latvijas 

Tautas frontes vadītāji D. Īvāns un 

R. Ražuks Latvijas Radio aicināja 

Latvijas iedzīvotājus doties uz Rīgu, 

lai protesta mītiņā atbalstītu lietu-

viešus un nosargātu savas valsts 

neatkarību. Uz Daugavmalu devās 

arī Iršu vīri, nemaz nenojausdami, 

ka pēc protesta manifestācijas se-

kos barikāžu laiks– pilns satrauku-

ma un neskaidrības.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja

Iršu vīri sargāja dažādus, valstij stra-
tēģiski svarīgus objektus, bet vairums 
atradās Zaķu salā pie Televīzijas torņa. 
Vīru uzdevums bija vērot Daugavu un 
ziņot par aizdomīgām aktivitātēm uz 
ūdens. Protams, ieroču jau nebija – bija 
pārliecība un ticība, ka kopā izdosies 
nosargāt Latvijas brīvību.

Šogad – janvārī, jau piekto gadu, ir-
šēnieši – barikāžu dalībnieki, omulīgajā 
pagasta zālītē pulcējās uz atmiņu pasā-
kumu. Uz kopā būšanu ieradās kupls 
skaits vīru. V. Bundulis, (toreizējais 
Iršu pagasta padomes priekšsēdētājs), 
pateicās viņiem par atbalstu un dros-
mi. Daudzi barikāžu dalībnieki vēlējās 
teikt paldies savām sievām, daudzas no 
kurām palika mājās vienas pašas ar ma-
ziem bērniem, kamēr vīri Rīgā bija vie-
noti– plecu pie pleca. Runājot par Lat-
viju, izskanēja atziņa, ka ar mūsu valsti 
var lepoties, problēmas drīzāk ir gan 

valdībā, gan pašos cilvēkos. Latvijā 
būtu daudz labāk dzīvot, ja "stiprie 
(domāta valdība) būtu godīgāki un 
šobrīd vājie (domāta tauta) būtu 
drosmīgāki".

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Raina Līcīte vēlēja barikāžu dalīb-
niekiem labu veselību un saticību 
ģimenēs, un katram no viņiem pa-
sniedza nelielu piemiņas velti. Pie-
cu gadu laikā bibliotēkā ir izveidots 
fotogrāfi ju arhīvs no barikāžu atceres 
pasākumiem pagastā. Skatoties prezen-
tāciju, uzplaiksnīja daudz atmiņu. Tika 
noskaidroti aktīvākie barikāžu pasā-
kumu atbalstītāji un izteikta pateicība 
vīriem, kuri  atrod laiku, lai iesaistītos 
pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Pasākuma laikā tika sagatavota 
vēstule 1991. gada barikāžu dalībnieku 
biedrībai ar ierosinājumu – apbalvot 
ar Pateicības rakstiem tos barikāžu da-

lībniekus, kuri uz barikādēm devās no 
Iršiem, bet Iršu pagastā vairs nedzīvo 
un esošajās dzīves vietās nav saņēmuši 
Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Ie-
sniegumu ar saviem parakstiem apstip-
rināja 15 barikāžu dalībnieki no Iršiem.

Paldies Iršu pagasta sieviešu vokāla-
jam ansamblim par muzikālo noformē-
jumu un sadarbības partneriem – pa-
gasta pārvaldei un Pērses sākumskolai 
par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Barikāžu atceres pasākums Iršos

Gandrīz ik gadu tiekoties atmiņas 
neizgaist.

Dace Grele un barikāžu aizstāvji Kārlis 
Pētersons un Andris Kozerackis.

21. janvārī Bebru pagasta kul-

tūras dzīves organizatore Daila 

Riekstiņa kopā ar pamatskolas 

vēstures skolotāju Ievu Puniņu un 

sociālo zinību skolotāju Annu Ro-

manovsku pamatskolas pagalmā 

klātesošajiem radīja sajūtu, kāda 

valdīja janvāra barikāžu laikā Rīgā 

pirms 25 gadiem. 

Linda Šmite, 

Dzintras Sniedzes foto

Patriotiskas dziesmas, ugunskura 
dūmi, zupas un tējas katlu aromāts, 
diezgan liels aukstums ieskāva skolē-
nus, pagasta iedzīvotājus un barikāžu 
dalībniekus.

Skolotāja Ieva Puniņa tiem, kuriem 
1991. gada notikumi ir tāli un nezinā-

mi, pastāstīja par saspringto gaisotni, 
kas valdīja PSRS politiskā, par militāro 
spiedienu, kura dēļ 1991. gada janvārī 
Latvijas Tautas fronte organizēja Vislat-
vijas tautas manifestāciju. Tā tika izslu-
dināta 13. janvārī, bet naktī uz 13. jan-
vāri Latviju sasniedza ziņa, ka Viļņā pie 
televīzijas torņa PSRS spēki uzbrukuši 
neapbruņotiem cilvēkiem un sadurs-
mēs nogalināti 14 cilvēki. Reaģējot uz 
to, Latvijā tika pieņemts lēmums veidot 
barikādes pie stratēģiski svarīgajiem 
objektiem. Savās atmiņās, sajūtās un 
pārliecībā dalījās Bebru pagasta pārval-
des vadītāja Ilze Pabērza. Ar klusuma 
brīdi tika pieminēti tie nevainīgie cilvē-
ki, kas liktenīgajās janvāra dienās aiz-
gāja bojā no OMON raidītajām lodēm.

Šīs dienas acīm skolēni citādi rau-
dzījās uz Bebru pagasta vīriem, kuri 
redzami ikdienā, neapzinoties, ka viņi, 
kļūstot par Rīgas sargiem, riskējuši ar 
savu dzīvību. Katrs dalībnieks īsi pa-
stāstīja par to objektu, pie kura atradās, 
un kādas sajūtas piedzīvoja. Edgars 
Mikāls nekautrējās atzīt, ka bija kon-
krētas bailes, skolotājs Aivars Bernāns 
apstiprināja Mikāla kunga teikto, ar 
atmiņām dalījās Heinrihs Žemozdziks 
un pārējie klātesošie barikāžu vīri. Ai-
nārs Krēsliņš pateicās medijiem, kuru 
dēļ nevardarbīgā tautas pretošanās 
nepārvērtās asins izliešanā. Skolotāja 
Anna Romanovska rosināja bērnus iz-
kustēties, sasildīties un improvizēt ba-
rikāžu celšanu. Visaugstākās barikādes 
izveidoja 7. klases kolektīvs. Pēc tam 

visus sildīja tautasdziesmu maratons, 
tēja un gardā zupa, kuru, kā izrādījās, 
kopš agra rīta uz dzīvās uguns ārā bija 
vārījuši skolas darbinieki Ainārs Krēs-
liņš un Andris Paļčevskis. Tai patiešām 
bija Latvijas vēstures garša un brīvības 
cenas smarža.

Daila Riekstiņa katrai klasei kā mā-
jas darbu piedāvāja izpildīt anketu.

Skolotāja Ieva Puniņa iejutās TV 
žurnālistes lomā un ar mikrofonu ro-
kās devās intervēt vēlāk ieradušos ba-
rikāžu dalībniekus Jāni Graudu un Jāni 
Džigunu, kuri paguva uz gardo zupas 
šķīvi. Skolotāja pateicās vēstures stun-
das dalībniekiem, organizatoriem un 
vēlēja veselību mūsu Valsts preziden-
tam.

Barikāžu laika sajūtu 
gaisotnē

Bebru pagasta vīri – Rīgas sargi pirms 25 gadiem.

„Latvija piedzima barikādēs” – 
tā par laiku pirms 25 gadiem ir tei-
kusi Marina Kosteņecka - rakstniece 
un publiciste, barikāžu dalībniece, 
barikāžu fonda valdes biedre. Vi-
ņai arī pieder vārdi: „Īstie barikāžu 
varoņi bija lauku cilvēki, kas atstāja 
ģimenes, brauca uz Rīgu, janvāra 
aukstumā sēdēja uz bruģa, un bija 
gatavi uz visu – arī mirt par Latviju. 
Varoņi bija arī sievas un bērni, kas 
nestājās durvīm priekšā, palika mā-
jās un klusējot lūdzās par savējiem 
un Latviju.”

Pieminot 1991. gada barikā-
žu aizstāvju atceres 25. gadadienu, 
Bebru un Iršu pagastos aizvadītajā 
mēnesī kā patriotisma un vēstures 
stundas jaunajai paaudzei noritēja 
pasākumi, kuros ikviens varēja sasil-
dīties pie barikāžu dalībnieku iedeg-
tā atmiņu ugunskura.

Lai piepildās Daiņa Īvāna vārdi: 
„Ak, kaut arī ikdienā mēs spētu at-
kal būt tik varonīgi, drosmīgi, godī-
gi, kādi bijām barikādēs.”

„Mēs tajā laikā dzīvojām Aizkr-
aukles rajona (Stučkas) Iršu pagastā. 
Tētis toreiz strādāja par Iršu pagasta 
milicijas iecirkņa inspektoru un bija 
31 gadu vecs. Laikā (1991. g. janvārī), 
kad Rīgā tika celtas barikādes, lai aiz-
stāvētu likumīgi ievēlēto Latvijas val-
dību no OMON kaujiniekiem, Aiz-
kraukles IeD miliči pulcējās izbrauk-
šanai uz Rīgu, un uz Rīgu brauca arī 
mans tētis. Viņiem tika izsniegtas 
bruņuvestes, pistoles un automāti. Uz 
Rīgu viņi brauca ar speciāli norīkotu 
kādas organizācijas autobusu. Ap-
sargājamais objekts Aizkraukles IeD 
priekšniekam bija zināms — tā bija 
Augstākās Padomes ēka. Visi miliči 
tika sadalīti pa stāviem, katram sava 
dežūrvieta. Mans tētis tika norīkots 
sargāt sēžu zāli. Tajā naktī pilsētā ap-
šaudes nenotika, bet OMON īpašo 
uzdevumu karaspēka vienības kauji-
nieki, kuri mēģināja izdarīt valsts ap-

Viens no barikāžu dalībniekiem 
bija arī mans tētis, raksta Jānis Greļs. 
Lūk, ko viņš atceras: „Barikāžu dienās 
p.s. „Līdums” organizēja autobusu 
reisus uz Rīgu. Ar tiem brīvprātīgie 
devās uz barikādēm aizstāvēt savu val-
dību, Augstāko padomi, valstiski sva-
rīgus objektus. Tas bija laikam 20.jan-
vārī. Izbraucām vakarā, jau bija tumšs. 
Noskaņojums bija možs un vēl citiem 
aizkraukliešiem bija jābrauc uz Zaķu-

salu pie televīzijas torņa. Tas bija mūsu 
aizsargājamais objekts. Visapkārt bija 
pilns visdažādākās tehnikas. TV tor-
nim apkārt bija apvilkts dzeloņdrāšu 
žogs, iekšā bija bruņoti miliči. Visap-
kārt dega ugunskuri, staigāja cilvēki. 
Pārsteidza cilvēku vienotība, ticība 
mērķim – neatkarīgai Latvijai. Atce-
ros, kā dažāda gadagājuma rīdzinieces 
nesa mums pašceptus pīrādziņus, da-
žādas maizītes, cilvēki neko nežēloja. 

Vēlāk izstaigājām un izpētījām visu 
Zaķusalas teritoriju. Kā vīri, kuri bija 
dienējuši padomju armijā, prātojām, 
kas varētu notikt pretinieka uzbruku-
ma  gadījumā. Tikai pretinieks neiz-
šķīrās par atklātu uzbrukumu. Mūsu 
vienotība, mūsu karaspēks bija visspē-
cīgākais ierocis.

Jāņa Greļa atmiņas pierakstīja 

dēls Jānis Grelis 

2013. gada janvārī.

Barikāžu laikā mācījos Vecbebru 
tehnikumā 3. kursā. Ar kursa bied-
riem ziņkārības pēc nolēmām braukt 
uz Rīgu. Braucām ar vilcienu. Gala-
vaspilsētā nokļuvām vakarpusē. Ar 
interesi sākām apskatīt, kā ir pār-
vērtusies pilsēta. Vecrīgā jau kurējās 
ugunskuri, mūs pacienāja ar karstu 
tēju. Pie ugunskuriem redzējām 
daudz sabiedrībā atpazīstamu cilvē-
ku, mūziķus, kuri dziedāja patriotis-

kas dziesmas. Ik pa brīdim saņēmām 
informāciju, kas notiek pilsētas citās 
vietās. Mēs arī sekojām jaunumiem, 
jo tikām brīdināti, ka var būt uzbru-
kums. Labi, ka tas nenotika. Atmiņā 
ir palikusi cilvēku vienotība un vien-
kāršība. No rīta ar vilcienu atgriezā-
mies mājās.

Ilmāra Skrīvera atmiņas 

pierakstīja meita Agnese 

Skrīvere 2013. gada janvārī.

Latvija piedzima barikādēs

Pie ugunskuriem skanēja 
patriotiskas dziesmas

Tētim izsniedza ieročus

2001. gadā izdotajā grāmatā „Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata” apkopoti atmiņu stāsti par drosmīgajiem ba-
rikāžu aizstāvjiem. Tajā lasāms arī koknesietes Līgas Ginteres vēstījums par viņas tēti, arī barikāžu dalībnieku, Daini 
Ginteru. Brīdī, kad tapa Līgas atmiņu raksts viņai bija 17 gadi un meitene mācījās Rēzeknes Mākslas koledžā. Ir pagājuši 
15 gadi.  Līga Gintere, pēc Rēzeknes Augstskolas beigšanas un Latvijas Mākslas akadēmijā iegūtā maģistra grāda, dzīvo 
Londonā  un  strādā prestižā viesnīcā par grāmatvedi.

Līgas Ginteres publicētās atmiņas grāmatā „Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata”.

2013. gadā pēc Iršu pagasta bibliotēkas vadītājas Daces Greles aicinājuma Pērses pamatskolas skolēni paveica labu 
darbu – uzrakstīja atmiņu stāstus par saviem tuviniekiem – 1991. gada barikāžu dalībniekiem

Mūsu vienotība bija visspēcīgākais ierocis
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"Viņa ieradās agrā pavasarī 

– maza, sīka meitenīte ar zilu vi-

joli padusē. Kad viņa sāka spēlēt, 

putni apklusa un klausījās brīniš-

ķīgajās skaņās, bites un tauriņi 

lidinājās un dudināja maigas me-

lodijas…."

Silvija Cīrule,

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Tā Anna Sakse savās "Pasakās par 
ziediem". Dabai sliecoties uz agru pa-
vasari, 26. februārī Kokneses novada 
domes zālē Kokneses Mūzikas skolas 
Vijoļspēles klases audzēkņi un skolo-
tājs Jānis Atslēga aicinās visus, kam 
tuva vijoļmūzika. Vijoles klase ir sko-
las visjaunākā klase, vienīgā, kuru vēl 
nav absolvējis neviens audzēknis. Tā-

dēļ jo interesantāk būs dzirdēt mazo 
pirmklasnieku pirmos soļus, dzirdēt 
vidējo klašu audzēkņu sniegumu. 

  Vijolīte skanēs gan solo, gan an-
samblī. Būs arī daži vijoļspēles viesi, 
kuri labprāt piekrita kuplināt mūsu 
pasākumu.

 "Vijolīte piespieda pie pleca savu 
zilo vijoli, un ilgas un gaidas pār-
vērtās klusā melodijā, un katram, 
kas tajā klausījās, šķita, ka dzīvē ir 
bezgala daudz laimes un vajag tikai 
pastiept rokas, lai viss, ko tu vēlies – 
mīla, draudzība un prieks – sabirtu 
tajās kā zvaigznes no zaļganajām va-
saras debesīm"… .

Būsiet mīļi gaidīti 26.02. 
plkst.18:00 Kokneses novada do-
mes zālē! Ieeja brīva!

Februārī dzimšanas dienas 
gaviļniece – vijolīte «Dievs ir debesīs, cilvēks – uz ze-

mes, un amatnieks ir pa vidam. Amat-
nieks ir eņģelis, kas uztur sakarus starp 
mākslas debesīm un lietojamo zemi. 
Mākslinieki rada skaistus darbus, tos 
jābauda tāpat, tos pat nedrīkst ņemt 
rokās; amatnieki rada arī skaistas, bet 
lietojamas lietas. Skaidrs, ka pasauli 
kopā satur amatnieki. Un, ja pasaule 

kaut kur sadalās divās daļās, tad tikai 
tāpēc, ka tur par maz amatnieku.» – 

par amatnieku vietu un nozīmību tā 
savulaik vēstījis Imants Ziedonis grā-
matā «Tik un tā».

Biedrības "Baltaine" aicināti, ra-
doši cilvēki satikās 30. un 
31.janvārī, lai mācītos 
vienas adatas pinumu, 
kas ir senākā adīša-
nas tehnika, šūtu 

spēka kreklus (kāpēc spēka? tāpēc, ka 
tikai ar rokām! un ne tikai tāpēc...), kā 

arī, lai iepazītu tādu brīnišķīgu tehni-
ku, kā mandalu veidošanu no dzijas.

Nākamā tāda tikšanās kopā ar 
skolotāju Viju Liepu būs tikai rude-
nī, bet – SEKO LĪDZI BIEDRĪBAS 

"BALTAINE" AK-

TIVITĀTĒM RADOŠAJĀ MĀJĀ!!! 
Vēl pavasarī būs daudz interesantu 
nodarbību!

Inguna Žogota, 

biedrības "Baltaine" 

priekšsēdētāja

Vienas adatas pinums, krekli un mandalas

ācītos 
umu, 
ša-
u 

Turpinot iepriekšējos gados ie-
sākto tradīciju, Kokneses novada po-
litiski represēto nodaļa aicina novada 
skolu jauniešus piedalīties konkursā 
par mūsu valsts un novada vēsturi, 
pieminot Latvijas tautas traģiskos 
1949. gada 25. marta notikumus.

Konkursa uzdevums – uzrakstīt 
savas pārdomas par jautājumiem: 

1. Ko tu zini par 1949. gada 25. 
marta notikumiem Latvijā.

2. Kā šo datumu piemin tavā ģi-
menē un skolā.

Darbi iesniedzami līdz 21. mar-
tam savas skolas vēstures skolotājam 
vai klases audzinātājam. Konkursa 
dalībnieku apbalvošana notiks 24. 
martā pēc piemiņas brīža Kokneses 
kultūras namā.

Kokneses novada politiski 

represēto nodaļa

Kokneses novada represētie aicina 

skolēnus piedalīties konkursā

20. janvārī mēs, senioru klubi-
ņa "Pīlādzītis" biedri ciemojāmies 
Bebru pagastā. Ar prieku apskatī-
jām Vecbebru katoļu baznīcu un 
viesojāmies Bebru pagasta biblio-

tēkā. Pagasta pārvaldes ēkā varē-
jām redzēt, kā norit darbs sociālās 
palīdzības istabā, kā arī atzinīgi 

novērtējām fitnesa telpu. Jauks 
ciemošanās brīdis izvērtās pie biš-
kopes Daces Nebēdnieces z/s "Dra-
vās’". Ciemošanās reizē sveicām arī 
dzimšanas dienā Lību Zukuli. Pal-

dies viņai par viesmīlību un laipno 
uzņemšanu!
"Pīlādzīša" vārdā Ņina Rušmane

"Pīlādzītis" ciemojas Bebros

3. februārī Kokneses kultūras namā 
ar Kokneses novada politiski represēto 
nodaļas biedriem tikās novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, Sociālā 
dienesta vadītāja Baiba Tālmane un 
kultūras nama direktore Inguna Straz-
diņa. 

Pašvaldības vadītājs Dainis Vingris 
atbildēja uz klātesošo interesējošiem 
jautājumiem, kā arī iepazīstināja ar 
Kokneses novada domes sēdē apstip-
rināto budžetu 2016. gadam, kurā pa-
redzēti līdzekļi arī politiski represēto 
aktivitātēm. Kopīgi tika nolemts, ka 24. 
martā Koknesē un Bebros notiks atce-
res pasākumi tautas sēru dienas – 1949. 
gada 25. marta atcerei. Pēc piemiņas 

brīža Koknesē, ikviens varēs apmek-
lēt māsu Legzdiņu koncertu Kokneses 
kultūras namā. Politiski represētajām 
personām ieeja būs par brīvu.

Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tāl-
mane informēja par sociālo pabalstu 
piešķiršanas kārtības noteikumiem. 
"Esiet vienmēr laipni gaidīti sociālajā 
dienestā! Mūsu darbinieki sniegs jums 
izsmeļošu informāciju un izvērtēs jūsu 
situāciju par iespēju saņemt sociālo pa-
līdzību," teica dienesta vadītāja.

Inguna Strazdiņa aicināja apmeklēt 
kultūras nama piedāvātos pasākumus, 
uzsverot, ka senioriem biļešu iegāde ir 
par samazinātu cenu. Pats galvenais – 
nezaudēt pozitīvu attieksmi pret dzīvi!

Svarīgākais – pozitīva 
attieksme pret dzīvi

No 5.–7. februārim starptautis-

kajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, 

norisinājās Starptautiskā tūris-

ma izstāde – gadatirgus "Balttour 

2016". 

Daina Liepiņa,

Kokneses novada domes aģentūra 

"Kokneses tūrisma centrs" 

direktore 

Lielākajā tūrisma izstādē Balti-
jā piedalījās arī "Kokneses tūrisma 
centrs", vienā kopīgā stendā ar Zem-
gales plānošanas reģiona pašvaldībām 
izveidojot puduri ar Daugavas labā 
krasta kaimiņu novadiem: Skrīveru, 
Aizkraukles un Pļaviņu pašvaldībām. 

Izstādē tūrisma piedāvājumus pre-
zentēja ap 850 tūrisma uzņēmumu no 

40 pasaules valstīm. Trīs dienas izstā-
des apmeklētājus aicinājām apmeklēt 
Kokneses novadu, iepazīt skaistākās 
vietas, apmeklēt Kokneses pilsdrupas , 

Likteņdārzu, iesaistīties bruģīša akcijā, 
baudīt dabas krāšņumu un atpūsties 
viesu mājās. Aktīvākas atpūtas cienītā-
jus rosinājām apmeklēt sporta centru 
un zirgu izjādes. Jau tradicionāli uz sa-
vām aktivitātēm aicināja amatu centrs 
"Mazā kāpa" un “Sama modināšanas 

svētku" simbols lielais Sams, kurš tūris-
ma piedāvājuma prezentāciju padarīja 
atraktīvāku izstādes apmeklētājiem un 
potenciālajiem Kokneses viesiem.

Īpašs uzsvars tika likts uz jaunu-
miem šajā sezonā. Biedrība Baltaine 
bija apkopojusi un sagatavojusi infor-
matīvu lapu ar pasākumiem visa gada 
garumā, kur interesenti aicināti iesais-
tīties Radošās mājas aktivitātēs, satu-
rīgā brīvā laika pavadīšanā un jaunu 

prasmju apgūšanā.  Savu-
kārt atpūtas cienītājiem uz 
ūdens piedāvājām izbaudīt 
braucienu ar vikingu kuģi 
"Nameisis" no Kokneses 
pilsdrupām uz Likteņdār-
zu. 

Izstādes apmeklētā-
jiem prezentējām arī tūris-
ma centra izdoto bukletu 
“Kokneses dabas taka" un 
"Vidusdaugavas tūrisma 
karti" , novada un visas 
Zemgales pasākumu plā-
nu.

Izstādes laikā guvām 
daudz labu atsauksmju no 
tiem tūristiem, kas jau ir 

viesojušies pie mums un no-
slēgumā radās pārliecība, ka Koknese 
un tās apkārtne ir patiesi ieinteresējusi 
izstādes apmeklētājus un varam gaidīt 
jaunus ceļot gribētājus!

Kokneses tūrisma centrs "Balttour 2016" 
iepazīstina ar tūrisma jaunumiem

Kokneses uzņēmēji Anta 
Kučere un Ģirts Ločmelis.

Kokneses tūrisma centrs Ķīpsalā.

Koknesieši ciemošanās reizē Bebros priecājas par moderno fi tnesa telpu.
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29. janvāris ir nacionālā Puz-

les diena, to atzīmē saliekot kādu 

puzli. Šajā dienā Kokneses pa-

gasta bibliotēkas Bērnu nodaļā 

tika saliktas ļoti daudzas puzles.

Antra Vasiļevska,

Kokneses pagasta bibliotēkas

Bērnu nodaļa

Visas dienas garumā, lai tiktu 
pie datora bija jāsaliek vismaz viena 
puzle, bet lai tiktu pie saldumiņa – 
trīs dažādu grūtību puzles. Vairums 
bibliotēkas apmeklētāju salika trīs un 

vairāk puzles, kā rezultātā šī nodarbe 
izkonkurēja darbošanos pie datora.

Azartiskākajiem dalībniekiem 
bija iespēja likt uz laiku 48 gabaliņu 
puzli ar Kokneses pilsdrupu attēlu. 
Sacensības bija spraigas un tikai pa-
šās dienas beigās noskaidrojās trīs 
veiklākie licēji, jāteic gan, ka pirmā 
vieta palika nemainīga jau no pašā 
sākuma. Ātrākā Kokneses pilsdrupu 
puzles salicēja godu izcīnīja Gustavs 
Grīslis ar rezultātu 4:32 minūtes, aiz 
sevis atstājot meitenes – Anželu Vin-
tisjonoku – 5:40 un Lauru Vasiļevsku 

3. februāra rīts Kokneses in-

ternātpamatskolas pirmsskolas 

grupiņās iesākās ar Cūkmena 

apciemojumu, kurš bija ieradies 

lūgt bērniem palīdzību atkritu-

mu šķirošanā. Izberot lielā at-

kritumu maisa saturu, ciemiņš 

bērniem vaicāja, kādus sadzīvē 

radušos, izlietotos iepakojumus 

bērni tajā atpazīst, kā arī pastās-

tīja, kādās grupās tos iedala.

Iluta Atraste,

Kokneses internātpaamtskolas – 

attīstības centra Pirmsskolas 

skolotāja

Cūkmens aicināja bērnus ķerties 
pie darba un katru tukšo iepakoju-
mu ievietot tam paredzētajā kontei-

nerā, lai no šiem materiāliem atkal 
būtu iespējams pagatavot jaunas lie-
tas. Šādi šķirošanas konteineri bija 
trīs: papīram, stiklam un plastmasai. 
Bērni čakli darbojās šķirojot, un pēc 
tam visi kopīgi pārbaudīja, vai uzde-
vums izpildīts pareizi – gadījās arī 
pa kādai kļūdiņai. Tomēr Cūkmens 
ar bērnu paveikto bija ļoti apmie-
rināts un čaklos palīgus paslavēja. 
Turpinājumā visi kopīgi parādīja ro-
taļu par mazajiem, čaklajiem pirksti-
ņiem, un uz atvadām bērni saņēma 
cienastu – jogurtiņu ar uzdevumu 
padomāt, kurā konteinerā būs jāliek 
tukšais jogurta trauciņš. Visbeidzot 
bērni Cūkmenam apsolīja būt sau-
dzīgi pret apkārtni un vidi, kā arī 
šķirot atkritumus!

Šķirojam atkritumus kopā 
ar Cūkmenu!

No šī gada par Iršu sociālās 

pansijas klientu pamatvajadzību 

apmierināšanu rūpējas 8 aprū-

pētāji, sociālā aprūpētāja un so-

ciālais darbinieks, mediķis. Katru 

nedēļu pirmdienās un otrdienās 

iespējamas psihologa konsultāci-

jas, reizi mēnesī psihiatra konsul-

tācijas.

Evija Millere,

ĢKC "Dzeguzīte" sociālās pansijas

 sociālā darbiniece

No 5. janvāra katru nedēļu klien-
tiem ir iespēja pirmdienās, otrdienās 
un ceturtdienās piedalīties nodar-
bībās, ko vada iestādes speciālis-
ti. Pirmdienās ar lielu entuziasmu 
tiek apmeklēta nodarbība "Plaukstu 
– pēdu dejas" mūsu psiholoģes Ine-
tas vadībā. Izrādās, dejot un izkus-
tināt visus muskuļus, var arī sēdus, 
kā arī tā ir iespēja pabūt visiem kopā 
un veselībai tas nāk par labu. Liels ir 
gandarījums, kad vecie ļaudis dejojot 
smaida, ka var dejot pat krēslā sēžot.
Otrdienās sociālās aprūpētājas Bi-
rutas vadībā ir iespēja piedalīties iz-
zinošā nodarbībā "Kas Jauns", kurā 
akcents likts uz notiekošo Latvijā un 
pasaulē, tiek izrunātas svarīgas lietas, 
kuras notikušas nedēļas laikā. Saru-
nās un diskusijās aktīvi piedalās liela 
daļa iestādes klientu, katram ir savs 
viedoklis, par izlasītām vai dzirdētām 
lietām, kuras notikušas valstī, dalā-
mies informācijā ar citiem. Reizēm šīs 
diskusijas izvēršas diezgan karstas un 
asas, bet tāpēc jau arī mēs esam katrs 
ar savu raksturu un temperamentu.
Ceturtdienās sociālās darbinieces 

Evijas vadībā iemītniekiem ir iespēja, 
piedalīties nodarbībā, kurā spēlējam 
interesantas spēles, arī bumbu, minam 
vārdu rēbusus, uz ekrāna skatāmies 
bildes un cenšamies atcerēties šos 
notikumus. Izrunājam aktuālas lietas 
par mūsu ikdienu, izsakām priekšli-
kumus pasākumiem un tematiskajām 
pēcpusdienām. Pašreiz notiek gatavo-
šanās Svētā Valentīna dienai, drīzumā 
sēsim puķes, lai pavasarī būtu pašiem 
savi stādiņi iestādes puķu dobēm.

Nodarbībās iemītnieki gūst prieku 
un jaunus spēkus turpmākajai dzīvei. 
Šāda veida aktivitātes klientiem palīdz 
vieglāk pierast pie jauniem dzīves aps-
tākļiem un sajust to, ka ir vajadzīgi.

Arī citās dienās klientiem tiek pie-
dāvātas dažādas brīvā laika pavadīša-
nas iespējas. Uz kopīgu dzimšanas die-
nu atzīmēšanu sanāk kopā visi iemīt-
nieki, kur katrs tiek pacienāts ar tortes 
vai klinģera gabaliņu. Notiek atmiņās 
kavēšanās par to, kā savas dzimšanas 
dienas atzīmētas agrāk, tiek dziedātas 
dziesmas un deklamēti dzejoļi.

Ir iespēja apmeklēt bibliotēku, kā 
arī kultūras pasākumus Iršu pagastā, 
cītīgi apmeklējam arī trenažieru zāli. 
Pie mums notiek arī dievkalpojumi. 
Braucam ciemos uz līdzīgām institūci-
jām. Vairāk iemītnieki ļoti gaida pava-
sari, lai varētu sākt dažādus āra darbus.

Darbinieki rūpējas par māju sa-
jūtas radīšanu. Aktīva dalība svētkos 
un ikdienas nodarbībās ne tikai veici-
na draudzīgas atmosfēras veidošanos 
pansijā, tā arī būtiski uzlabo iemītnie-
ku emocionālo stāvokli, palīdz socia-
lizēties un vieglāk adaptēties jaunajos 
apstākļos.

AKTIVITĀTES IRŠU SOCIĀLĀ 

PANSIJĀ

27. janvārī Vecbebru Profe-

sionālajā un vispārizglītojošajā 

internātvidusskolā sirsnīgā gai-

sotnē tika svinēti svētki, atmino-

ties laiku, kad pirms 20 gadiem 

– 1996. gada 27. janvārī toreizējā 

Aizkraukles rajona padomē pie-

ņēma lēmumu "Par internātsko-

las atvēršanu Vecbebros" un tika 

uzsākta Bebru vispārizglītojošās 

internātpamatskolas veidošana. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

1996. gada 1.septembrī Vecbeb-
ru muižas kungu mājā mācības uz-
sāka 1. – 6. klases ar 76 skolēniem. 
Lai arī Vecbebru muižā vairs neskan 

bērnu čalas un mācību iestāde 2013. 
gadā optimizācijas projekta ietvaros 
tika apvienota ar Vecbebru Profesio-
nālo vidusskolu, nav mainījies pats 
galvenais – jauno paaudzi audzina 
un izglīto radošs un profesionāls pe-
dagogu kolektīvs.

Mudīte Auliņa, direktora viet-
niece izglītības jomā, svētku reizē 
atklāja: "Skolas dzimšanas dienā 
vēlējāmies aicināt ciemos draugus 

un atbalstītājus, lai pateiktu – mēs 
lepojamies ar saviem skolēniem un 
skolotājiem!"

Jolanta Nīcgale–Kondrāte, direk-
tora vietniece audzināšanas darbā, 
aicināja atcerēties nozīmīgākos noti-
kumus skolas izaugsmē: "1999. gadā 
mēs jau izaugām līdz pamatskolai un 
svinējām pirmo izlaidumu. Pa šiem 
gadiem ir bijuši 17 pamatskolas un 
2 vidusskolas izlaidumi. 2011. gadā 
mācību iestāde kļuva par vidussko-
lu, bet no 2013. gada rudens mūsu 
skolēni mācās Vecbebru Profesio-
nālajā un vispārizglītojošā internāt-
vidusskolā. Šajos 20 gados ar mums 
kopā bijuši cilvēki ar dzirdīgām 
ausīm, redzīgām acīm un atvērtām 

sirdīm. Liels paldies par draudzību 
organizācijai "Glābiet bērnus", Bēr-
nu fondam, Lattelecom, Lido, Grand 
Palace Hotel, mecenātam Aivaram 
Slucim, bijušā Aizkraukles rajona 
sociālajiem dienestiem un bāriņtie-
sām, Altenburgas klosterim."

Talantīgi, dziesmu un deju mī-
loši ir šīs skolas bērni un jaunieši – 
dzimšanas dienas svinībās, vērojot 
deju kolektīva "Mutulītis" (vad. Inta 

Balode) priekšnesumus, un skolotā-
ju Ivetas Bērziņas un Daigas Ander-
sones iestudēto muzikālo uzvedumu 
"Pasaka par brīnumsvecīti", atzina 
pasākuma dalībnieki. Muzikālajā 
pasakā, kuras autori ir Zane Siliņa 
un Andris Balodis, izskanēja pārlie-
cība – nedrīkst pazaudēt ticību brī-
numam. Īpaši jāuzteic Daniēla Lau-
ma Grustāne – meitene ar brīnišķī-
gu balsi, kura Brīnumsvecītes lomā 
priecēja skatītājus ar savas skaisto un 
izjusto vokālo izpildījumu. Paldies 
skolēniem un skolotājiem par klāt-
esošajiem dāvāto svētku brīnumu!

Kokneses novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Vingris par iegul-
dījumu mācību iestādes attīstībā 

pateicās skolas direktoram Jānim 
Bakmanim un direktora vietniecei 
izglītības jomā Mudītei Auliņai, kā 
arī dzimšanas dienā daudz laimes 
vēlēja Kokneses novada Izglītības 
darba speciāliste Lauma Āre, Kok-
neses novada Sociālais dienesta un 
Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" 
pārstāvji. Vistālākās viešņas bija ie-
radušās no Rīgas – viesnīcas Grand 
Palace Hotel, dāvājot skolas kolek-
tīvam greznu svētku torti, kuru par 
godu dzimšanas dienas gaviļniekiem 
bija cepis viesnīcas restorāna šefpa-
vārs. Jau vairāk kā desmit gadus ilgā 
sadarbība ir pāraugusi ciešā drau-
dzībā – atzina rīdzinieces.

Uz jautājumu, kas gandarī vis-
vairāk, atskatoties uz paveikto di-
vos gadu desmitos, Mudīte Auliņa 
ar lepnumu teic: "Prieks, ka vairāki 
mūsu audzēkņi pēc skolas absolvē-
šanas uzsākuši studijas augstskolā. 
Tas ir vislabākais mūsu darba aplie-
cinājums!"

Vislabākais darba apliecinājums – 
skolēnu panākumi

Puzles diena Koknesē
– 5:58. Pārējiem dalībniekiem puzles salikšana 
prasīja 6 – 15 minūtēm.

Ja arī tu vēlies sevi pārbaudīt un salikt Kok-
neses pilsdrupu puzli uz laiku – droši nāc uz 
bibliotēku un pārbaudi savu roku veiklību un 
uzmanību, saliekot šo un vēl daudzus citus at-
tēlus. Lai gan ofi ciālā Puzles diena ir pagājusi 
attēlu rēbusus vajadzētu likt katru dienu, jo mo-
zaīku likšana attīsta un veicina radošo un loģis-
ko domāšanu, uzlabo smadzeņu darbību un at-
miņu, kā arī noņem stresu un izkliedē negatīvās 
emocijas.

Paldies visiem dalībniekiem un uz tikšanos 
bibliotēkā!
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Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-

skolā turpinās starptautiskā ERAS-

MUS+ projekta “TEACH" jeb “Eiro-

pas mākslu virkne" darbība. Pēc 

rūpīgi veikta mājasdarba janvāra 

vidū 8 audzēkņi kopā ar 2 skolo-

tājām devās Holandi, lai piedalītos 

uz projekta sanāksmē, kas bija vel-

tīta fotogrāfi jai un glezniecībai. 

Lūk, ko par pieredzēto stāsta 

paši projekta dalībnieki.

Šajās 7 dienās mums īsti nebija 
brīvā laika, jo visa nedēļa bija pilna ar 
dažādām aktivitātēm. No vienas puses, 
tas nelikās labi, jo brīžiem vakaros bija 
tāds nogurums, ka nebija pat spēka pa-
ēst vai ieiet dušā. Bet, no otras puses, 
tas tomēr bija ļoti interesanti un forši, 
jo pavadījām visu laiku ar pārējiem 
projekta dalībniekiem. 

Apkopojot visu viedokļus, vis-
vairāk atmiņā ir palicis darbs grupās, 
portretu zīmēšana un slidošana. Arī 
tas, ka Holandes kultūra un ieradumi 
ir pavisam citādāki. 

Pirmais, kas nāk prātā, ir viņu, 
mūsuprāt, dīvainie ēšanas ieradumi. 
Brokastīs holandiešiem pietiek ar pa-
visam mazu maizīti vai sausiņu, kuru 
viņi turklāt vēl apber ar saldām šoko-
lādes skaidiņām. Šīs saldās skaidiņas, 
kuras pie mums reizēm ber uz deser-
tiem, holandieši ber visur: uz sviest-
maizes, kruasāniem, biskvītiem un pat 
uz šķiņķa pankūkām. Holandiešiem 
ir paradums visu ēst ļoti saldu – pat 
ēdienus, kuri ir sāļi un sātīgi, viņi pa-
taisa saldus, uzlejot sīrupu, uzsmērējot 
šokolādi vai uzberot cukuru/skaidiņas. 
Vēl jāatzīmē tas, ka skolā nav iespējas 
paēst siltas pusdienas, no mājām tiek 
ņemtas maizītes, ar kurām viņi iztiek 
8h, bet vakarā notiesā milzīgas porci-
jas. Ļoti iecienītas ir arī Stroop vafeles 
un lakrica. 

Interesantas ir holandiešu mājas: 
tā kā zeme Nīderlandē vienmēr bijusi 
ļoti vērtīga, tad mājas celtas šauras un 
augstas, un arī mūsdienās holandiešu 
ģimenes bieži dzīvo nelielās, tomēr 
trīsstāvu mājās, kur augšstāvos ir gu-
ļamtelpas, bet pirmajā stāvā virtuve un 
dzīvojamā istaba.

Neierasti bija arī tas, ka dzīvojamā 
istabā ir plaši logi bez aizkariem, tātad 
katrs garāmgājējs var nolūkoties, kā ģi-
mene pavada brīvo laiku. 

Viens no ieradumiem, ko derētu 
pārņemt, ir velosipēdu izmantošana. 
Ar tiem brauc uz skolu, uz darbu, uz 
veikalu, pārvadā bērnus (īpašos ra-
tiņos, kas piestiprināti velosipēdam 
priekšā). Var redzēt, ka velosipēdisti ir 
pat ļoti vērā ņemami satiksmes dalīb-
nieki.

Pirmās asociācijas ar šo valsti man 
ir – velosipēdi visur, vējš un kanāli. Ko-
pumā mēs visi bijām ļoti apmierināti 
ar šo braucienu.

Kristīne Paegle, 10. klase

Sestdiena, 
16. janvāris

Savā ceļojumā izbraucām sestdie-
nas rītā pulksten 4.00 no skolas pie-
turas. Ārā bija tumšs un auksts, visi 
bija miegaini, bet tas netraucēja, lai ar 
smaidu sejā dotos uz lidostu. Ap pulk-
sten pusastoņiem izlidojām no Rīgas 
uz Amsterdamu. Šis bija mans pirmais 

lidojums ar lidmašīnu, tāpēc emocijas 
bija patiešām spilgtas un daudz kas 
pārsteidza. Ārā aiz lidmašīnas loga 
vēl pavērās gaišs un skaists skats, visu 
varēja pārredzēt, jo laiks bija skaidrs. 
Tā nu ap pulksten 10:00 mēs mierīgi 
piezemējāmies Šipholā, kas ir Amster-
damas lidosta. Tālāk devāmies uz vil-
cienu, kam gala stacija ir tieši lidostā, 
un braucām uz Utrehtu, kas ir tikpat 
krāšņa kā Amsterdama. Ieradušies 
Utrehtā, mēs atstājām mantas stacijas 
bagāžas glabātavā un devāmies apska-
tīt pilsētu. 

 Laiks ārā bija nedaudz vēss, bet 
patīkams, un pilsēta liela un skaista, ar 
bruģētām ieliņām, kanāliem un nelie-
liem tiltiem.

 Vispirms centāmies atrast Speel-
klok, mehānisko mūzikas instrumen-
tu muzeju, un tas mums arī izdevās. 
Mūzikas muzejā mēs apskatījām vis-
dažādākos mūzikas instrumentus no 
dažādiem gadsimtiem, bet interesan-
tākais bija tas, ka šie mūzikas instru-
menti paši spēlēja mūziku, bez citu 
palīdzības. Tie bija lieli un mazi, ar 
visdažādākajām melodijām. Bija kādas 
klavieres, kas izskatījās pavisam paras-
tas, bet, ieliekot tajās papīra loksni tam 
paredzētajā vietā, klavieres pašas spē-
lēja mūziku. Visa maģija slēpās vaku-
uma principā un caurumiņos, kas bija 
uz ieliktās papīra loksnes: caurumiņi 
dažādās vietās bija paredzēti dažādām 
skaņām, un līdz ar to klavieres pašas 
varēja izspēlēt jebkādu melodiju. 

Pēc tam mums mazliet bija brīvais 
laiks pastaigāt pašiem pa Utrehtu un 
izpētīt to. Tad jau ap plkst. 16:00 mēs 
atkal sapulcējāmies Utrehtas stacijā, 
paņēmām bagāžu un devāmies uz vil-
cienu atkal, lai brauktu uz Bussumas 
staciju, kur mūs sagaidīja mūsu viesuz-
ņēmēji. Tālāk jau kopā ar viņiem de-
vāmies uz Heuzenu, lai iepazītu mūsu 
pagaidu mājas un ģimenes. 

Mani uzņēma puisis Mičels, kurš 
bija ļoti foršs un asprātīgs. Pie Mičela 
dzīvoja arī itālietis Paulo, un tā mēs tri-
jatā jau pēc laika bijām ļoti labi draugi. 

Vakarā, kad mūsu vietas bija ie-
rādītas un ģimenes mazliet iepazītas, 
mēs devāmies uz netālo pankūku res-
torānu, kur satikām visas grupas un 
visus projekta dalībniekus. Diena bija 
saspringta, un vakarā bija jau neliels 
nogurums, bet viss bija izdevies un 
man ļoti patika. 

Pēc pankūku ieēšanas un foršas 
iepazīšanās mēs devāmies atpakaļ uz 
hosta mājām un gaidījām nākamo die-
nu. 

Jānis Ķīlis, 11. klase

Svētdien, 
17. janvāris

Svētdienas rītā cēlāmies ļoti agri. 
Pabrokastoju kopā ar viesģimeni un 
ar riteni devos uz norunāto satikšanās 
vietu netālu no skolas. Visi projekta 
dalībnieki jau pulcējās, autobusi jau arī 
bija klāt. Sēdāmies autobusos un de-
vāmies uz Amsterdamu. Amsterdamā 
vispirms bija kopīga pastaiga pa skais-
to pilsētu. Aplūkojām iespaidīgās celt-
nes, apbrīnojamās ieliņas un kanālus, 
līdz nonācām Muzeju skvērā. Skvēra 
malās atrodas trīs visapmeklētākie Nī-
derlandes muzeji, bet vidū ir zāliens, 
kafejnīcas, suvenīru veikali un arī sli-
dotava. Sadalījāmies grupās un gājām 

apskatīt muzejus.
Es izvēlējos apmeklēt Stedelijk – 

modernās mākslas muzeju, jo nekad 
uz tādu neesmu bijis. Muzeja ēka bija 
ļoti iespaidīga, bet paši mākslas darbi 
neatstāja uz mani labu iespaidu, tie 
likās pārāk vienkārši. Mums gan ne-
bija dots īpaši daudz laika, tikai pus-
otra stunda, tāpēc apskatījām tikai ļoti 
mazu daļu no lielā mākslasdarbu klās-
ta. Ja būtu vairāk laika apskatīt, tad, 
iespējams, iespaidi būtu bijuši pavisam 
citādāki. 

Pēc muzeju apskates visi devāmies 
uz Amsterdamas Gaismas festivālu. 
Gājiens ilga vismaz stundu, un tā laikā 
varējām vērot lielpilsētas dzīvi, priecā-
ties par savdabīgajām ēkā, un skaitīt 
tiltiņus pār kanāliem. 

Gaismas festivāls Amsterdamā ik 
gadu sākas 6. decembrī un ilgst ap-
mēram mēnesi, bet šogad bija mazliet 
ilgāk. Var teikt, ka mums palaimējās, jo 
svētdiena bija jau pēdējā festivāla die-
na. Gaismas objekti bija kanālu krastos 
vai pašos kanālos, tāpēc mākslasdar-
bus aplūkojām, braucot ar kuģīti. Ob-
jektus veidojuši mākslinieki no visām 
pasaules malām, tāpēc to idejas un stili 
bija ļoti atšķirīgi, kas apskati padarīja 
vēl interesantāku. Man atmiņā visvai-
rāk ir palicis Aleksandra Stratimiro-
viča darbs "Ziemeļblāzma". Ja kādreiz 
ziemā dodaties uz Amsterdamu, tad 
šis festivāls būtu noteikti jāapmeklē, jo 
tas bija ļoti interesants un nekur citur 
neko tādu nebiju vēl redzējis. 

Tā nu pienāca vakars un braucām 
atpakaļ uz Heuzenu, pilsētu, kurā dzī-
vojām, lai uzņemtu spēkus nākamajai 
dienai.

Edijs Lutinskis, 12. klase

Pirmdiena, 
18. janvāris

Pēc ļoti interesantas, bet arī no-
gurdinošas ekskursijas Amsterdamā 
šo dienu sākām agri – astoņos no rīta 
bija jābūt skolā. Sākumā visi projekta 
dalībnieki satikās, lai kārtīgi iepazītos 
ar visu dalībvalstu skolotājiem (no kat-
ras valsts 2 skolotāji). Tad katra nacio-
nālā grupa prezentēja savu mājasdar-
bu. Šoreiz tas bija – uzņemt aptuveni 
20 melnbaltas fotogrāfi jas no skolas 
dzīves. Bija ļoti interesanti redzēt, kā 
citās skolās notiek mācību process un 
sadzīve. 

Pēc tam mēs sadalījāmies starptau-

tiskajās darba grupās, kurās bija pa vie-
nam pārstāvim no katrs valsts un divi 
mājinieki – holandieši. Katru grupu 
vadīja viens skolotājs. Sākās darbs pie 
uzdevuma, kas bija vienāds visām gru-
pām – vismaz 6 (pa vienai no katras 
dalībvalsts) slavenas gleznas jāpielāgo 
mūsdienām un jānofotografē šīs jau-
nās versijas. Vajadzēja atlasīt gleznas, 
kas liktos interesantas visai grupai, un 
domāt par gleznas ideju, lai varētu vei-
dot mūsdienu versiju.

Pēc darbošanās skolā mēs visi ar 
riteņiem devāmies ekskursijā pa He-
uzenu, kurā šo nedēļu pavadījām. Tajā 
dienā spīdēja saule, tāpēc pilsētu ap-
skatīt bija interesanti. Reizēm gan bija 
sajūta, ka, braucot uz priekšu, nonāc 
atkal tajā pašā vietā, jo mājas ir gandrīz 
vienādas. Bet kopumā bija jauka eks-
kursija kopā ar vietējiem jauniešiem. 
Heuzena noteikti atšķiras no Latvijas 
pilsētām ar māju izskatu un krāsu. 

Pēc brauciena mēs, vairāki pro-
jekta dalībnieki, devāmies uz vietējo 
kafejnīcu, kur varējām nobaudīt kādu 
dzērienu vai ēdienu. Tad bija laiks at-
pūtai un vakariņām, jo bija jāuzņem 
spēks, lai vakarā jautri un atraktīvi spē-
lētu boulingu.

Dita Šteinfelde, 11. klase

Otrdiena, 
19. janvāris

Diena iesākās ar gardām brokas-
tīm viesģimenē, kur mani uzņēma 
ļoti jauka meitene Suzanna. Tad kopā 
braucām uz skolu. 

Vispirms katra darba grupa ap-
meklēja mācību stundas. Mums pirmā 
bija vācu valoda., kur mēs katrs savā 
valodā pārtulkojām elementāras frā-
zes, piemēram: Mans vārds ir ….,Man 
ir… gadi, Sveiki, Labrīt! Nākamā 
stunda bija bioloģija, kurā skatījāmies 
video angļu valodā par cilvēka nervu 
sistēmu. 

Pēc tam devāmies uz darbnīcām. 
Pirmajā darbnīcā profesionāla foto-
grāfe stāstīja par savu pieredzi, mācīja 
mūs, kā uzņemt perfektu foto. Atcerē-
šos viņas padomus, ka jāskatās uz gais-
mu, leņķi, ēnām utt. 

Nākamajā darbnīcā mēs mācījā-
mies zīmēt melnbaltus portretus. Man 
diez ko labi nesanāca. Vainīga varbūt 
skolotāja, ka nemācēja izstāstīt, kā la-
bāk, precīzāk to veidot, varbūt neesmu 
talantīga māksliniece…

Pēc tam mums bija grupu darbs, 

kur mana grupa izdomāja doties ne-
lielā izbraukumā ar velosipēdiem, lai 
izveidotu foto sesiju gleznu mūsdienu 
versijām. (Nīderlandē visi pārsvarā 
pārvietojas ar velosipēdiem, arī uz sko-
lu). 

Nākamais pasākums dienas prog-
rammā bija slidotavas apmeklējums. 
Man tas bija ļoti liels piedzīvojums, 
jo es pirmo reizi uzkāpu uz slidām. 
Pārvarēju visas grūtības un ar ārzem-
ju draugu palīdzību ieguvu slidošanas 
iemaņas. Kaut kas pozitīvs manā dzīvē! 
Uzskatu, ka arī šī diena bija ļoti izde-
vusies!

Beāte Beatrise Brūvere, 9. klase

Trešdiena,
 20. janvāris

Trešdiena bija viena no visgarāka-
jām dienām projektā. Trešdienas rītā 
bija jāceļas salīdzinoši agri – 6:30, jo 
jau 8:15 bija jābūt skolā un līdz skolai 
ar velosipēdu jābrauc 30 minūtes. 

Kad ieradāmies skolā un novilkām 
virsdrēbes, atsākās darbs 8 grupās: mēs 
uzņēmām fotoattēlus vajadzīgajam 
darbam. Mēs strādājām starptautiskās 
grupās, katrā grupā bija pa vienam 
cilvēkam no katras valsts. Mūsu darbs 
bija tāds, ka ikvienam dalībniekam bija 
jāizvēlas savas valsts mākslinieka glez-
na un visai grupai kopā jācenšas to in-
terpretēt mūsdienīgi. Gāja ļoti dažādi 
un raibi, bet galu galā šis darbs bija iz-
vērties par visjautrāko šajā braucienā. 

Nākamais, manuprāt, bija viens 
no jaukākajiem momentiem – mēs zī-
mējām portretus kopā ar sākumskolas 
bērniem. Visi bērni bija ļoti mīļi un at-
saucīgi! Mums pa pāriem bija jāuzzīmē 
vienam otrs uz īsta audekla, turklāt bija 
dotas visas pamatkrāsas, lai mēs varētu 
tās jaukt un izmantot dažādus toņus.

 Tad bija jāatklāj savi veikumi un, 
parādot tos, mēs saviem jaunajiem 
draugiem no sākumskolas uzdāvinā-
jām mazu saldumiņu kā piemiņu no 
Latvijas. Dāvinājām viens otram arī 
uzgleznotos portretus. 

Nākamais starpbrīdis ilga 30 mi-
nūtes, šajā starpbrīdī visi sapulcējās 
ēdamzālē un ēda līdzpaņemtās maizī-
tes. Pēc tam vajadzēja doties uz stāv-
laukumu, kur mūs jau gaidīja autobusi, 
lai brauktu ekskursijā uz divām mazām 
pilsētiņām – Volendamu un Markenu. 
Volendama ir kādreizējā zvejnieku, bet 
tagad tūristu pilsētiņa ar ļoti daudziem 
suvenīru veikaliņiem un kafejnīcām. Šī 

Eiropas mākslu virkne turpinās!

Ekskursijā Volendamā kopā ar citu valstu skolēniem.
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vieta atrodas pie ļoti liela ezera, kuram 
pat galu nevarēja redzēt. Kad izstai-
gājām mazos suvenīru veikaliņus, tad 
ieēdām nacionālo Holandes gardumu 
– mazas pankūciņas ar pūdercukuru 
un saldējumu. Pēc gardās maltītes mēs 
devāmies uz stāvvietu, lai sēstos auto-
busos un dotos uz Markenu. 

Markena ir maza pussala, kuru 
ar cietzemi savieno ļoti gara un šaura 
zemes strēle. Pussalā ir ļoti mazs cie-
matiņš ar vienu pārtikas veikalu, uz 
kuru visi gāja iepirkt saldumus atpa-
kaļbraucienam un mājām. Markenā 
ir ļoti skaista mūra baznīca un veclai-
cīgas mājas, kas uzbūvētas ļoti tuvu 
viena otrai. Tie, kas nenobijās no tāla 
gājiena, pašā pussalas galā apskatīja ro-
mantisku bāku.

Atgriešanās mājās bija ļoti ilga, jo 
pa ceļam iekļuvām sastrēgumā, kurā 
nostāvējām veselu stundu! Nonākuši 
Heuzenā, atcerējāmies, ka vēl pašiem 
jānokļūst mājās, un, piemēram, man-
tās bija kaimiņpilsētā Bussumā. Tā nu 
mēs sēdāmies uz velosipēdiem un de-
vāmies mājās. Kad atgriezāmies, bijām 
ļoti noguruši, bet viesuzņēmēji paga-
tavoja ļoti garšīgas vakariņas. Tā nu 
mēs paēduši un padzēruši devāmies 
pie miera.

Jūlija Laurinoviča, 9. klase

Ceturtdiena,
20. janvāris

Ceturtdienā, gluži tāpat kā iepriek-
šējās dienās, skolā bija jābūt jau 8.15, 
kas nozīmēja, ka jāceļas ir pietiekami 
agri, lai varētu paspēt sev sagatavot 
brokastis, un nokļūt ar velosipēdu līdz 
skolai. 

Tad mums bija dotas aptuveni 
3 stundas, lai pabeigtu savas darba 
grupas prezentāciju, kurā mums bija 
uzdevums moderni atveidot un no-
fotografēt 1 slavenu gleznu no katras 
projekta dalībvalsts. Tās varēja būt gan 
gleznas, kurās ir daudz personāžu, gan 
vienas personas portrets. Prezentācijā 
bija jāiekļauj arī neliels apraksts par 
katras gleznas autoru un jāpaskaidro, 
kādu vēstījumu mēs vēlējāmies paust 
ar savu gleznas atveidojumu. 

No pulksten 12.00 līdz 14.00 nori-
tēja darba grupu prezentācijas, un jā-
piebilst, ka grupām nebija par ko kau-
nēties, jo darbs bija padarīts godam un 
ar lielu rūpību. 

Pēc tam mums tika dots brīvais 
laiks, ko es ar savu viesuzņēmēju iz-
mantoju pilnībā. Vispirms viņš mani 
iepazīstināja ar labākajiem vietējiem 
suvenīru veikaliem, kur patiešām va-

rēja atrast daudzas interesantas un no-
derīgas lietas. Kad viss nepieciešamais 
bija iegādāts, mēs devāmies uz futbola 
laukumu, kur mans viesuzņēmējs bija 
sarunājis savus draugus, kuri gribētu 
uzspēlēt futbolu. Jāteic, ka vietējie bija 
manāmi pārsteigti par to, ka jaunieši 
no Latvijas arī māk spēlēt futbolu. 

Kā jau tas mēdz gadīties, futbols ie-
vilkās, un mums bija jāsteidzas mājās, 
lai sagatavotos vakara daļai. Noslēdzo-
šais pasākums iesākās ar vakariņām 
kopā ar visiem projekta dalībniekiem, 
viesuzņēmēju ģimenēm un skolotā-
jiem. Vakariņas bija īpašas ar to, ka tās 
bija veidotas kā pikniks, kur katrs pats 
izvēlas, ko un cik daudz viņš grib. Par 
ēdieniem rūpējās īpaša pavāru brigā-
de, kura visus ēdienus grilēja turpat uz 
vietas, laukumā pie skolas. 

Kad izsalkums bija remdēts, visi 
tika aicināti aplūkot, kā mums bija iz-
devušās jau iepriekš pieminētās darba 
grupu prezentācijas, kā arī nacionālās 
prezentācijas. 

Šoreiz viens no mājas uzdevumiem 
bija – nacionālajā prezentācijā ne tikai 
iepazīstināt ar sevi, bet arī parādīt kaut 
ko tādu, kas raksturo pārstāvēto valsti. 

Ar nacionālajām prezentācijām 
gan radās nelieli sarežģījumi, jo bija 
problēmas ar audiofailu atskaņošanu, 
bet ātri vien tam tika atrasts risinā-
jums, un visiem bija iespēja novērtēt 
gan latviešu, gan pārējo valstu pārstāv-
ju sniegumu. Prezentācijas bija izvei-
dotas visdažādākajos veidos. Spāņu 
skolēni bija sagatavojuši karstasinīgu 
deju un ietērpušies baltos kreklos, kas 
rotāti ar katram atšķirīgu lakatu. Dejas 
laikā viņi dziedāja un šķindināja ins-
trumentus, kas līdzīgi tamburīniem. 
Vācieši bija izdomājuši kaut ko nebi-
jušu – tie izspēlēja nelielu konkursu, 
kurā dažādu valstu pārstāvjiem bija 
ar aizsietām acīm jāuzmin, kas ir tās 
Vācijai raksturīgās ēdamlietas, ko tiem 
dod nogaršot, un 2 uzvarētāji beigu 
beigās saņēma piemiņas balvas. Viena 
no uzvarētājām bija mūsu Jūlija. 

Mūsu prezentācijā bija pa drusci-
ņai no visa – bija sagatavota gan latvie-
šu tautas deja, gan latviešu tautasdzies-
ma, gan neliels, bet spilgts vizuāls un 
informatīvs materiāls par Latviju, tur-
klāt klātesošajiem bija iespēja nogaršot 
īstu latviešu rupjmaizi. 

Somi, nīderlandieši un itāļi savas 
nacionālās prezentācijas bija veidojuši 
kā video, taču katrs video bija gluži at-
šķirīgs. Itāļi bija centušies iejusties viņu 
slavenākā renesanses laika dzejnieka 
Dantes ādā, nīderlandieši savdabīgā 
veidā bija nofi lmējuši ekskursiju cauri 
skolai, kurā varēja iepazīties ar visām 

tās telpām, savukārt somi mums de-
monstrēja pašu veidotu televīzijas ziņu 
pārraidi, kurā iekļāva, viņuprāt, Somi-
jai raksturīgas lietas. 

Publika bija ļoti pozitīvi noskaņo-
ta un katru priekšnesumu pavadīja ar 
aplausiem. 

Tā bija pienācis laiks, iespējams, 
skolēnu visvairāk gaidītajam notiku-
mam – ballītei. Tad nu visi aizrautīgi 
metās dejot un bija ļoti sarūgtināti un 
pārsteigti, ka pēc šķietami īsa brīža bal-
līte jau bija galā un bija laiks atvadīties. 
Apmēram pulksten 00.30 mēs bijām 
nokļuvuši mājās, un bija steigšus jādo-
das gulēt. 

Ilmārs Kalniņš, 12. klase

Piektdiena, 
22. janvāris

Pienāca pēdējā diena Nīderlandē. 
Tā sākās pie ģimenes: mēs pamodā-
mies un kopīgi paēdām brokastis, un 
tad mums bija jādodas uz staciju, lai 
varētu braukt tālāk. Pie stacijas mēs 

visi sirsnīgi atvadījāmies no sava hos-
ta un viņa ģimenes, kā arī no visiem 
pārējiem projekta dalībniekiem., jo 
nīderlandiešiem bija jādodas uz skolu, 
bet itāļi un vācieši brauca uz citu pusi. 
Somi bija aizbraukuši ļoti agri no rīta. 
Tikai ar spāņiem vēl bijām vienā vil-
cienā un no viņiem atvadījāmies pie 
Amsterdamas stacijas bagāžas glabā-
tavas. 

Tad visi kopā devāmies apskatīt 
pilsētu Ārā bija labs laiks, manuprāt, 
siltākā diena nedēļā! Vispirms apska-
tījām Tiso kundzes Vaska fi gūru mu-
zeju, kurš bija ļoti interesants! Pēc tam 
devāmies, kur nu katrs vēlējās – citi 
uz kafejnīcu, citi pa veikaliem, bet citi 
vienkārši staigāja pa pilsētu, lai censtos 
saglabāt atmiņā gan tās arhitektūru, 
gan atmosfēru. 

Kad bijām apskatījuši pilsētu, pa-
ēduši un iegādājušies suvenīrus, mēs 
devāmies tālāk uz lidostu. Šipholā 
bijām ieradušies laicīgi, tāpēc mums 
bija brīvais laiks, lai pastaigātu pa lid-
ostu un iespēja iegādāties vēl suvenī-
rus un paēst pirms lidojuma. Tad bija 

jau pienācis laiks sēsties lidmašīnā uz 
Rīgu. Lidojums noritēja ļoti veiksmīgi, 
manuprāt, atlidojām ātrāk, nekā aiz-
lidojām. Mūs sagaidīja pagasta mik-
roautobusa šoferis un arī sals, ko pa 
nedēļu bijām aizmirsuši. Bet gaiss likās 
tik svaigs! Visu mājupceļu priecājā-
mies par baltajiem sniega klajumiem 
un sarmotajiem kokiem. Koknese tai 
naktī izskatījās sevišķi skaista. Tā bija 
lieliska sajūta – atgriezties mājās! Tā 
noritēja mūsu pēdējā ceļojuma diena!

Šī nedēļa man bija iespaidiem 
pilna, savas sajūtas šīs nedēļas laikā 
nemācēšu pateikt, jo tās bija dažādas, 
katrā situācijā citādākas, bet kopumā 
ļoti labas, un, manuprāt, tas ir to vērts 
– izmatot šo iespēju un piedalīties šajā 
projektā! Iesaku to visiem, jo, nepieda-
loties un neko nedarot, šādas sajūtas 
un pieredzi nevar iegūt. 

Man ļoti patika visi muzeji, ko mēs 
apmeklējām, visai interesants bija vas-
ka fi gūru muzejs, jo tur viss likās tik 
īsts un cilvēki tik dzīvi! Mums ļoti pa-
veicās ar laika apstākļiem visās dienās, 
varbūt bija auksti, bet nebija dienas, 
kad lītu lietus, un tas, manuprāt, arī 
bija svarīgi! 

Personīgi man šī nedēļa deva mo-
tivāciju mācīties angļu valodu, jo tā ļoti 
noder! Protams, šo braucienu nevarētu 
iedomāties bez mūsu grupas un mūsu 
foršajām, izpalīdzīgajām skolotājam, 
kas mums palīdzēja visās situācijās. 
Man patika ar jums pavadīt šo nedēļu! 

Ieteiktu visiem iegūt tādu pieredzi, 
kādu ieguvām mēs!

Baiba Višķere, 10. klase

Arī latvieši prot slidot!

Tādus mūs atainoja sākumskolas audzēkņi. Tūlīt būs latviešu tautas 
deja.

16. martā pulksten 17 pie Kokneses kultūras nama 
ATCERES BRĪDĪ PIEMINĒSIM LATVIEŠU KARAVĪRUS! 

"Daugavas Vanagi Latvijā" Kokneses nodaļa

24. martā pulksten 14 Bebru pagastā pie komunistiskā terora upura piemiņas akmens notiks 
PIEMIŅAS BRĪDIS KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURIEM. 

Pulksten 17 atceres brīdis Koknesē pie pieminekļa Stacijas laukumā. 
Pulksten 18 Kokneses kultūras namā māsu Legzdiņu koncerts. 

Politiski represētajām personām ieeja brīva

Pateicība
Visdziļākā pateicība Velgai Gredzenai, Sarmītei Rodei, Lustes 

ģimenei, radiem, draugiem, apbedīšanas birojam "Rekviēms", Salaspils 
bibliotēkas kolektīvam, "Ragāļu kroga" darbiniecēm, Bebru pagasta 
pārvaldei, Maigonim un Jānim Bedraginiem, kapu pārzinei Verai Rubulei 
un visiem, kuri bija kopā ar mums Pavilu Anspoku pēdējā gaitā pavadot.

Sieva, meitas ar ģimenēm.

9. februārī, pieminot izcilo peda-
gogu, ilggadējo Kokneses vidusskolas 
direktoru Ilmāru Gaišu 85. dzimša-
nas dienā, viņa atdusas vietā Atradzes 

kapsētā  bijušie kolēģi, pensionētie 
skolotāji un  absolventi nolika ziedus 
un iededza svecītes domās sūtot svei-
cienus viņam baltajā mūžībā. Sirsnī-

gās atmiņas un degošās sveču liesmi-
ņas vēlreiz apliecināja klātesošo sirdīs 
iedegto – Ilmāra Gaiša paveiktais pa-
liks nezūdošā piemiņā.

Paldies Kokneses iedzīvotājiem par 
viņu nesavtīgo rīcību!

Mēs vienmēr meklējam cilvēkus, kuri var izmainīt pasauli, līdz aptveram, 
ka šie cilvēki ir ikviens no mums. Valsts asinsdonoru centrs (VADC) izsaka sir-
snīgu pateicību Kokneses iedzīvotājiem par viņu pašaizliedzīgumu un ieguldī-
jumu asins donoru kustībā. Izbraukumā Kokneses kultūras namā, 2016. gada 
3. februārī asinis ziedoja 62 donori. Īpašs prieks par 12 jaunajiem donoru 
kustības biedriem! Kopā trīs stundu laikā tika saziedoti 27.9 litri asiņu. 

Ar cieņu –
Valsts asinsdonoru centrs

Es dzīvošu caur to labo, 

ko esmu tev mācījis. /Rūdolfs Blaumanis/
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15.janvārī Kokneses Mūzikas 

skolas zālē pulcējās mazi un lie-

li – skolas jubilejas koncertsēri-

ja ir sākusies! Tautā runā dažādi 

– gaidīšana esot interesantāka 

un emocionālāka par pašiem 

svētkiem, citi bilst – kas var būt 

skaistāks par pašiem svētkiem!

Silvija Cīrule, 

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Šīs dažādās emocijas izjutām 
mēs visi, gan tie, kas muzicēja Kok-
neses Mūzikas skolas Klavieru kla-
ses prezentācijas koncertā, gan tie, 
kas ar lielu saviļņojumu vēroja un 
klausījās. Koncerts sākās ar vār-
diem:

"Tu, cēlā daile, mana saule esi, 
Kad dzīves tumsa laižas dvēselē. 
Tev pieder sirds, ko mīlas rokās nesi
No tumsas gaismas pasaulē. 
Kad pirksti slīd pār 
Tavas kokles stīgām,
Gaist skumjas gaišā prieka akordā. 
Par dzīves stundām– liegi 
svētlaimīgām, 
Paldies tev, daiļā Dieve – Mūzika!
Par to, lai tūkstoš paldies Tev!" 

Tad sekoja lūgšana Dižajam Pa-
vēlniekam – klavierēm, lai šodien, 
šajā koncertā viņa prāts ir labvēlīgs 
un klausa jauno mūziķu vēlmēm.

Bijīgi Dižajam Pavēlniekam tu-
vojās mazie pianisti un tiešām varē-
ja just mūzikas instrumenta atsaucī-
bu un labvēlību – klavieres skanēja 
izjusti un pilnībā atspoguļoja katra 
skaņdarba būtību. Pēc patreizējo 
audzēkņu priekšnesumiem sekoja 
ilgi gaidīto, beidzot sagaidīto sko-
las absolventu koncerts. No Jelgavas 

Mūzikas vidusskolas 
tālo ceļu bija braukusi 
Elīna Stāmure, lai ar 
Skarlatti skaņdarbiem 
ievestu mūs klasiskās 
klaviermūzikas pasau-
lē. Kaspars Bumbišs – 
J.Vītola Mūzikas aka-
dēmijas maģistrants, 
gatavojās konkursam 
Prāgā. Viņa programmā B. Smeta-
nas skaņdarbi. Koncerta noslēgumā 
A. Pjacolli " Tango" atskaņoja kla-
vieru duets – Gita Tarasova un Rai-

tis Kveska.
Klausītāju ovācijas 

nerimās! Tie patiešām 
bija klaviermūzikas 
svētki! Paldies jaunie-
šiem par lielisko snie-
gumu, paldies par to, ka 
izaugāt talantīgi, mu-

zikāli, atsaucīgi un sirsnīgi! Maza-
jiem pianistiem jūs sniedzāt lielisku 
paraugstundu – ko mūzikā var sas-
niegt, ja vien ir vēlēšanās!

Liels paldies koncerta 
organizētājiem – Kokneses 
Mūzikas skolas Klavieru 
klases skolotājiem. Īpašs 
paldies skolotājai Oksanai 
Smelnyakai, jo Elīna, Gita, 
Kaspars un Raitis ir viņas 
bijušie audzēkņi!

Nākamais skolas jubi-
lejas koncerts 26.februārī 
Kokneses novada domes 
zālē. Prezentēsim Vijoļ-
spēles klasi. Būsiet gaidīti!

Koncerta noslēgumā 
vēl viens priecīgs pār-
steigums – Flautas spēles 
klases audzēkne Patrīcija 
Bērzkalna piedalījās vēstu-
ļu konkursā "Piepildi savu 
sapni", kuru organizēja 

TV 3, InCredit Group un Mūzikas 
Centrs. Viņai paveicās: Patrīcija nu 
ir jaunas, lieliskas fl autas īpašnie-
ce! Flauta meitenei tika pasniegta 
Klavierspēles klases prezentācijas 
noslēgumā, lai jau martā tā varētu 
skanēt Pūšaminstrumentu klases 
prezentācijas koncertā. No sirds 
apsveicam, un, kā teica Patrīcijas 
māmiņa: "Ticiet sapņiem! Tie mēdz 
piepildīties!"

Re, kādi izauguši!

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi – 
koncerta dalībnieki un viņu skolotāji.

Kokneses Mūzikas skolas absolventi: 
Kaspars Bumbišs, Gita Tarasova, 

Elīna Stāmure un Raitis Kveska ar 
savu skolotāju Oksanu Smelnyaku.

Patrīcija Bērzkalna 
piepildījusi savu sapni!

14. janvārī Kokneses Mūzikas 

skolas vokālais ansamblis pieda-

lījās VIII Staņislava Broka Jauno 

dziedātāju konkursā un ieguva I 

pakāpes diplomu. 

Lelde Kamzole – Gagaine, 

ansambļa vadītāja

Konkursu organizēja St. Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskola, kā 
vienu no pasākumiem, kas veltīts Sta-
ņislava Broka piemiņai, atzīmējot viņa 
90. gadu jubileju. Tā kā konkursa idejas 
pamatā bija apvienot Staņislava Broka 

daiļradi un Latgales kultūras bagātī-
bas – latgaļu dziesmas, tad konkursa 
nolikums paredzēja obligātās latgaliešu 
tautasdziesmas atskaņojumu. Konkur-
sā piedalījās dažāda vecuma dziedātāji 
no 19 Latvijas Mūzikas skolām.

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi 
šai konkursā piedalījās pirmo reizi. Pa-
rasti no dalības konkursā atturēja latga-
liešu valodas izrunas apguve, kas mūsu 
novadam tomēr nav raksturīga. Pēc uz-
stāšanās varējām vērot arī citu konkur-
santu sniegumu, smeļoties pieredzi un 
jaunas atziņas turpmākajam darbam.

Kokneses Mūzikas skolas ansam-
blī līdztekus kora klases meitenēm – 
Gundegai Beķerei, Kristai Strazdiņai, 
Viktorijai Lenorai Krauklei, Kristai 
Ģēģerei, Lindai Saldavai, Ilzei Delverei, 
Elīnai Ancānei, Unai Uzoliņai dziedāja 
arī klavieru klases audzēknes Meldra 
Eglīte un Kristīne Teicāne. Paldies mei-
tenēm par izturību, ieguldīto darbu un 
skanīgo dziedāšanu.

Liels paldies audzēkņu vecākiem – 
Gaļinai Krauklei, Maijai Ancānei par 
atbalstu tērpu gādāšanā un Gunitai Be-
ķerei par atbalstu konkursa laikā.

Kokneses Mūzikas skolas vokālais ansamblis jauno dziedātāju konkursā

Kokneses Mūzikas skolas ansamblis konkursā Daugavpilī.

No portreta dižajam krievu 

Ma  estro P.Čaikovskim apcero-

ši no raugoties, degot zeltainām 

sve cēm, 35 jaunie talanti no Ul-

bro kas, Maltas, Daugavpils, Ama-

tas, Garkalnes, Ādažiem, Gul be-

nes, Pilsrundāles, Salaspils, Jel ga-

vas, Jēkabpils Ventspils, Tal siem, 

Madonas, Birzgales, Lī vā niem, 

Kārsavas, J.Mediņa 1.mū zikas 

skolas, Juglas Mūzikas sko las, 

A.Dombrovska mūzikas sko las, 

Kokneses Mūzikas skolas, Klai-

pēdas J.Karosasa Mūzikas sko-

las, Kaļiņingradas P.Čaikovska 

vār dā nosauktās bērnu mākslas 

sko las trīs klašu grupās mērojās 

di žā krievu melodiju meistara – 

P.Čaikovska skaņdarbu izpildīju-

mā. 

Silvija Cīrule,

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Daudz pārsteigumu un prieka sa-
gādāja arī konkursantu obligātā skaņ-
darba (izcelsmes valsts komponista) 
atskaņojums. Tā kā pārsvarā bija Lat-
vijas mūzikas skolu audzēkņi, latviešu 
jaunie komponisti, kā arī klasiķi tika 
pārstāvēti visai plaši.

Konkursu vērtēja J.Karosasa Mū-
zikas skolas vecākā eksperte Vaiva 
Purlyte, Daugavpils S.Broka Mūzikas 
vidusskolas direktora vietniece mācī-
bu darbā Elīna Bambāne un Kokneses 
Mūzikas skolas direktore Silvija Cīru-
le. Žūrijas vadītājas V. Purlytes vadī-
bā katra konkursanta sniegums tika 
izanalizēts un apspriests. Uzvarētāji 
A, B un C grupās publicēti mājas lapā 
www.koknese.lv

Kokneses novada domes nominā-
cija "Labākais P.Čaikovska skaņdarba 
atskaņojums" un 100 Euro naudas 
balva šogad tika draudzīgi sadalīta 
četrām, pēc žūrijas domām, spilgtā-
kajām pianistēm: Emīlijai Joanai Šo-
riūtei (viņa saņēma visaugstāko vērtē-
jumu – 25 punktus), Veronikai Ivano-
vai, Marijai Virkei, Anitai Lipinikai.

Apbalvošanas ceremonijā tika 
pasniegtas vēl arī citas balvas, piemē-
ram: konkursa jaunākais dalībnieks – 
septiņgadīgais koknesietis Edmunds 
Beķeris saņēma medaļu par veiksmī-
gu debiju.

Skanīgi un skaisti Kokneses Mū-
zikas skolas Klavierspēles nodaļa no-
slēdza savu skolas jubilejas mēnesi!

Uz tikšanos nākamajos koncertos!

Izskanējis XI P.Čaikovska klavier-
mūzikas jauno izpildītāju konkurss

14. janvārī, kad puteņoja visā 

Latvijā, LSK Aizkraukles komite-

jas Kokneses nodaļas Bebru pa-

gasta brīvprātīgie un citi intere-

senti kopā ar Lību Zukuli devās 

ekskursijā uz Rīgu. Galvaspilsē-

tā pirmā apskates vieta bija Lat-

vijas Nacionālā bibliotēka, kur 

gidu pavadībā aplūkojām vare-

no celtni no iekšpuses. 

Daiga Andersone,

VPIV skolotāja

Vienu no trijām grupām izglī-
toja Iršu pagasta iedzīvotāja Ieva 
Krau kle. Paldies viņai par izsmeļo-
šo informāciju!

Tālāk mūsu ceļš veda uz Valsts 
asinsdonoru centru, kur bija ie-
spēja doties ekskursijā pa iestādi 
un redzēt savām acīm, kā notiek 
asins ziedošanas process, kā nodo-
tās asinis tiek sadalītas komponen-
tos un uzglabātas, kā arī uzzināt 
par to, kā šie komponenti nonāk 
līdz pacientiem. Pusdienās devā-
mies uz atpūtas centru "Lido". Daži 
no ekskursantiem šeit bija pirmo 
reizi. Vēlāk jau devāmies uz soci-
ālās aprūpes centru "Pārdaugava", 
kur savu uzvedumu "Īsa pamācība 

mīlēšanā" rādīja Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas 4.un 8.klases 
audzēkņi. Pēc priekšnesuma dzie-
dājām dziesmas par ziemu, sniegu 
un, protams, svētkiem, kā arī mie-
lojāmies ar konfektēm un piparkū-
kām. Šeit viesojāmies jau otro reizi. 
Daži iemītnieki mums izrādīja sa-
vas istabiņas, kur viņi dzīvo diva-
tā. Pansionātā mājvietu sev raduši 
ap 60,diemžēl tikai 19 no viņiem 
ir staigājoši. Ciemošanās reizē sa-
stapām arī Ainu Nastaju, kundzi, 

kura reiz mācījusies Vecbebros un 
dzīvojusi Koknesē. Viņa izteica vē-
lēšanos, ka labprāt saņemtu kādu 
vēstuli no saviem paziņām, lai laiks 
šeit paietu ātrāk.

Arī bērni kārtējo reizi padomāja 
par to, cik dzīve un cilvēki ir dažā-
di, kā arī apstākļi un iespējas, kādos 
mēs dzīvojam.

Mums katram ir iespēja padarīt 
pasauli labāku, darīt to, kas patīk, 
ko vislabāk māk un prot, kā arī 
vienlaikus palīdzēt un sagādāt prie-
ku tiem, kuri nonākuši grūtībās.

Mēs katrs varam darīt pasauli labāku
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Pateicoties skolotājas Dzin-

tras Sniedzes prasmei uzrunāt 

Bebru pamatskolas skolēnus un 

darbiniekus kļūt par labdariem 

– ziedotājiem, 3., 4. un 5. klases 

skolēniem bija iespēja Rīgas 

pilsētas dzīvnieku patversmes 

“Ulubele" iemītniekiem nogādāt 

iespaidīgu ziedojumu kravu. 

Linda Šmite

Dzintras  Sniedzes foto

Tajā ietilpa segas, mīkstās drē-
bes, rotaļlietas, siksniņas, bļodas 
un suņu barība. Bērniem 
bija liela interese un līdz-
jūtība pret bezatbildīgu, 
cietsirdīgu saimnieku vār-
dzinātiem, pamestiem su-
ņiem un kaķiem. Sociālajos 
tīklos skolēni nu ir ievieto-
juši “Ulubelē" safotografēto 
materiālu ar mērķi uzrunāt 
līdzcilvēkus, lai viņi aiz-
brauc, paskatās, palīdz ma-
teriāli un vislabākais – pa-
ņem gādībā kādu, kurš tik 

ļoti gaida saimnieku.
Patversmes gide ļoti 

plaši stāstīja par katru 
iemītnieku, par patvers-
mē mītošo uzturēšanas 
izmaksām, par cilvē-
kiem un viņu radītajiem 
mītiem par suņu agresi-
vitāti. Katrs suns dienā 

pašvaldībai izmaksā 2 eiro. Lielu 
palīdzību sniedz ziedotāji, sadarbī-
ba ar Ulbrokas vidusskolas ēdnīcu. 
Dienā visi kopā apēd 100 kilogra-
mus pārtikas. Lielākā daļa suņu 
atrodas iežogojumos, bet vēl diez-
gan daudzi ir pie ķēdēm. Gandrīz 
visi divi simti piecdesmit suņi rēja, 
tādējādi piesaistot sev uzmanību, 

stāstot savu bēdu stāstu, tikai viens, 
komisāram Reksim līdzīgs, pat ne-
pagrieza galvu, neierējās, jo tas bija 
lepni cēls, viņš gaidīja savu vienīgo 
pirms gada pazaudēto saimnieku. 
Starp mums viņa nebija, tāpēc suns 
lūkojās mums pāri.

“Ulubelē" šobrīd mīt 250 suņi 
un 150 kaķi. Starp suņiem ir pen-
sionāri, suņu papiņš, kurš izauklējis 
neskaitāmus bez mātes palikušus 
kucēnus, ir suņi, kuru nelaimes 
stāsti satraukuši visu Latviju, bet 
kuri šeit atkopušies un ir veseli.

Sunīša adoptēšana maksā 30 
eiro. Tā ir cena, kas izdodama, lai 
suni čipotu un piereģistrētu. Stai-
dzināt suņus mums neļāva, jo ne-
esam sasnieguši 14 gadu vecumu. 
Prieks par tiem jaunajiem cilvē-
kiem, kuri mūsu klātbūtnē izvēlējās 
peļu junkuru un aizveda uz savām 
mājām. Ir ļoti liela cerība, ka dau-
dzi no šodien “Ulubelē" bijušajiem 
tur atgriezīsies kopā ar vecākiem, 
bet mājā aizbrauks ar četrkājainu 
draugu.

Labdarības brauciens uz "Ulubeli"

No Kokneses sācies vairāku 

profesionālu sportistu ceļš lie-

lajā sportā. Arī Jānim Višķeram, 

dzimušam koknesietim, šī vieta 

vienmēr paliks kā pirmā kalve 

pretī arvien jauniem izaicināju-

miem. Pašreiz Jānis nopietni ga-

tavojas savām lielākajām sacen-

sībām – pavisam drīz viņš dosies 

uz Pasaules čempionātu pusma-

ratonā Lielbritānijā, kas norisi-

nāsies 26. martā. Šajā pirmajā 

pavasara mēnesī Jānis svinēs 27. 

dzimšanas dienu un mēs, novad-

nieki, novēlam, lai šis ir viņa veik-

smes laiks!

Sarmīte Rode

Savā sportista karjerā Jānis no-
teikti var ierakstīt savus labākos star-
tus gadskārtējos Latvijas čempionā-
tos un piedalīšanos Eiropas čempio-
nātos, kā arī BigBank Skrien Latvija 
posmos un Lattelecom maratonos. 

Šķiet, ne tikai sportā, bet arī savā 
dzīves uztverē Jānis ir maratonists, 
apveltīts ar lielu gribasspēku un 
mērķtiecību. Latvijas Universitātes 
pedagoģijas, psiholoģijas un māks-
las fakultātes programmā "Sports un 
veselība" ieguvis bakalaura grādu un 
tagad turpina neklātienes studijas 
maģistratūrā sporta izglītības vadībā. 

Lai arī Jāņa ikdienas dzīve no-
rit Rīgā, viņš itin bieži mēro ceļu uz 
Koknesi pie savas ģimenes. Februāra 
sākumā, vienā no šādām reizēm, no-
ritēja arī mūsu saruna.

Kad saprati, ka tieši maratons 

ir tavs sporta veids?

Jānis: Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā sporta skolotājs Viktors 
Ņuhtiļins manī radīja interesi par 
vieglatlētiku un ielika pirmos pa-
matus, turklāt treneris Igors Lulle 
šo interesi par sportu papildināja ar 
zināšanām par sportu un ielika man 
pamatīgu fizisko bāzi, gribasspēku 
un raksturu, kas man šodien ļauj 
skriet līdz pat nelabumam. Pie ma-
ratona uzreiz nevar nonākt, jāsāk ar 
īsākām distancēm un pirms tam ir 
jāiegulda darbs daudzu gadu garu-
mā! Sākumā skrēju vidējās distan-

ces, tad lēnā pievērsos pusmara-
toniem, lai saprastu, ko nozīmē 
skriet ilgāk par stundu uz savas 
maksimālās robežas. Pie marato-
na nonācu pēc ilgu gadu trenēša-
nās un iegūtās pieredzes skrienot 
pusmaratonus. Maratonu nevar 
skriet labā līmenī bez iepriekšējas 
pieredzes un zināšanām. Jau sākot-
nēji treneris redz uz ko audzēknim 
ir talants. Ja ir vēlme sportot profe-
sionāli, tad jādara tas, kas padodas, 
nevis tas, kas patīk. Nav vērts skriet 
sprintu, ja esi desmitais Latvijā, to 
var darīt tikai priekš sevis. Acīmre-
dzot treneri manī saskatīja talantu 
uz izturības sporta veidiem. Bet 
pats galvenais un par laimi – man 
patīk tas, ko es daru. Sports ir mans 
dzīvesveids.

Kādiem jābūt rezultātiem, lai 

varētu piedalīties Pasaules čem-

pionātā?

Pēc nosacījumiem ir jāizpilda 
divi kritēriji: gada laikā jābūt ātrā-
kajam pusmaratonā un jāuzvar Lat-
vijas čempionātā. Aizvadītajā sezonā 
ātrākā rezultāta īpašnieks Latvijas 
čempionātā palika trešais. Man bija 
otrs ātrākais rezultāts, bet es vinnēju 
čempionātā, tādējādi man ir iespēja 
doties uz Pasaules čempionātu. 

Šķiet, tava dzīve 

paiet no vienām sa-

censībām līdz nāka-

majām.

Varētu tā teikt. Pa-
gājušajā gadā noskrēju 
astoņus pusmaratonus. 
Sešos no tiem es uz-
varēju. Pieci no tiem 
bija BigBank "Skrien 
Latvija" posmi, tostarp 
arī Latvijas čempionāts 
pusmaratonā, kas no-
risinājās Kuldīgā. Šis 
starts daudziem izrai-

sīja lielu pārsteigumu, jo no pirmā 
metra līdz 18 kilometram biju tre-
šajā pozīcijā, un nekādīgi nevarēju 
pietuvoties līderiem. Bija ļoti karsts 
un vienu brīdi jau piezagās doma, 
noturēt trešo pozīciju, jo priekšā 
man bija Latvijas rekordists Valērijs 
Žolnerovičs un sezonas ātrākā rezul-
tāta īpašnieks Jānis Girgensons. Ja arī 
pietuvotos līderiem, es būtu patērējis 
daudz spēka un ar noķeršanu viss 
nebeigtos, nāktos noturēt tempu un 
mukt. Zināju, kad ar šiem puišiem 
nebūs viegla cīņa, bet šādos gadīju-
mos man lieti noder vienā no treni-
ņiem Igora Lulles teiktais: "Jāni, tad 
kad Tev ir visgrūtāk ir divi varianti, 
pirmais – vai tu padodies un zau-
dēt, otrais – vai tu saņemies un pār-
kāp pāri savām iespēju robežām un 
vinnē", tas man ir palīdzējis uzvarēt 
daudzos skrējienos. Arī šajā skrējie-
nā, kad pie 18km biju noķēris līde-
rus, sapratu, ka skrējiens jāturpina ar 
100% atdevi līdz pašam fi nišam, lai 

spētu uzvarēt šos spēcīgos vīrus. Ne-
varētu teikt, ka visas zvaigznes bija 
sastājušās man par labu, bet gribas-
spēks un lielā motivācija no draudze-
nes puses un SK "Tērauds" dalībnie-
kiem, deva man spēku uzvarēt šajā 
karstajā pusmaratonā! 

Cik bieži un kā tu trenējies?

Kādreiz trenējos katru dienu, bet 
tagad sešas dienas nedēļā, svētdie-
nās apmeklēju baseinu vai vienkārši 
atpūšos. Organisms jau pats prasa 
skriešanu, bez tās vairs nevaru iztikt. 
Skriešanas metodika ir dažāda, bet 
katram jānonāk pie savas metodikas. 
Ir sportisti, kuri nedēļā noskrien 200 
kilometrus, arī es kādreiz tik daudz 
noskrēju, bet tagad man pietiek ar 
100 līdz 120 kilometriem. Treniņu 
plāns ir atkarīgs no konkrētā perio-
da. Bāzes periodā tempi ir lēnāki, sa-
censību periodā tempi pieaug. Tem-
pa treniņi parasti ir īsāki, mierīgie 
bāzes treniņi ilgāki, līdz pat – divar-
pus stundām. Pēc skriešanas treni-
ņa vēl seko fi ziskie treniņi. Ziemas 
periodā mēnesi trenējos sporta zālē. 
Nedēļā nobraucu ar riteni 12 – 13 
stundas + 6h nedēļā veltu fi ziskajiem 
vingrinājumiem. Kopā ar treneri 
Viktoru Lāci sastādām treniņprog-
rammu, viņš dod motivāciju un savu 
profesionālo redzējumu no malas.

Vai ir kāds paņēmiens, kā at-

jaunot spēkus pēc pārslodzes?

Spēkus var atjaunot ar sabalan-
sētu uzturu un miegu. Ja ir sadzītas 
kājas, ļoti palīdz jūras ūdens, bet ne 
vienmēr iespējams pamērcēt kājas 
jūrā, tad to var aizstāt ar ledus vannu 
vai masāžu. 

Vai skriešanā arī mēdz gadī-

ties traumas?

Jā, arī šis sporta veids ir trau-
matisks. No pārāk lielas slodzes var 
gadīties saišu iekaisumi un plīsumi. 
Nepareiza skriešanas tehnika un 
apavu izvēle arī var novest pie dažā-
dām traumām. 

Kā tev veicās maratonā Frank-

furtē pagājušajā rudenī?

To noskrēju 2 stundās un 20 mi-
nūtēs, savu iepriekšējo rezultātu uz-
laboju par nepilnām trīs minūtēm. 

Šobrīd man pietrūkst viena minū-
te līdz olimpiskajam normatīvam. 
Mani mazliet pievīla pulkstenis, 
GPS pirmos 10km rādīja, ka skrie-
nu ātrāk, nekā patiesībā. Neizvēlējos 
arī pareizo skriešanas taktiku, tas 
laikam pieredzes trūkums. Pareizi 
noskriets maratons būtu pirmo pusi 
skriet nedaudz ātrāk, kā otro, man 
sanāca otrādāk. Tagad var izteikt 
pieņēmumus, kā būtu ja būtu, bet sa-
jūtas lika saprast, ka normatīvs man 
bija pa spēkam. 

Tikai tie, kuri ir sportā, spēj sa-
prast manu cīņu par katru sekundi. 
Lai noskrietu normatīvu maratonā, 
katrs kilometrs man jāveic 3min-
18sek. Frankfurtes maratonā katru 
kilometru es veicu pa 3min20sek. 
Daudzi ir teikuši, vai es nevarēju uz 
katru kilometru uzlikt nedaudz ātrā-
ku soli, bet skrienot tuvu maksimu-
mam, tas nav tik viegli, kā izklausās.

Vai tev ir kāds noteikts mēr-

ķis, ko vēlētos sasniegt?

Augstākā virsotne noteikti būtu 
piedalīšanas olimpiskajās spēlēs. 
Labi apzinos, ka Latvijas sportistiem 
ir grūti pasaules maratonos izcīnīt 
godalgas, jo katrās sacensībās vismaz 
30 citas rases pārstāvji vienmēr būs 
priekšā, pēc tam vēl spāņi un portu-
gāļi!

Kādi ir sportiskie plāni pēc 

Pasaules čempionāta?

Plāns ir piedalīties Lattelecom 
maratonā 15. maijā, tur jāmēģina iz-
pildīt normatīvs maratonā.

Ar ko tu nodarbojies ikdienā?

Ar kolēģi Jāni Razgali esam iz-
veidojuši sporta klubu "Tērauds". 
Tur darbojamies kā treneri, palī-
dzam profesionāliem sportistiem un 
iesācējiem piepildīt savus sapņus un 
izvirzītos mērķus. Uz klubu nāk arī 
ģimenes ar bērniem, liekam pama-
tus jaunajai paaudzei. Gandarījumu 
sniedz ne tikai savi sasniegtie rezul-
tāti, bet arī mūsu kluba audzēkņu 
rezultāti. 

Kustībā ir dzīvība, jo vairāk 
kustēsimies, jo veselāki mēs būsim. 
Veselīgu dzīvesveidu – to es novēlu 
ikvienam.

Sports – tas ir dzīvesveids!



12KOKNESES NOVADA VĒSTIS    NR. 72 (359) 2016. gada 12. FEBRUĀRIS 12

No 2014.gada 17. novembra 

līdz 2015.gada 1.decembrim 

Kokneses novada pirmsskolas 

izglītības iestāde “Gundega" pie-

dalījās konkursā "Labākais pē-

tījums par ekoloģiskas un eko-

nomiskas uzkopšanas iespējām 

pirmsskolas izglītības iestādē". 

Konkursu rīkoja biedrība “Dzī-

vosim zaļi" un uzņēmums Gre-

enwalk.

Inese Krēgere,

PII "Gundega" medicīnas māsa 

Uzņēmums Greenwalk grupai 
“Lācītis" uzdāvināja dāvanu karti 60 
eiro vērtībā, par kuru iegādājāmies 
dažādus kopšanas līdzekļus. Izman-
tojot iegādātos produktus no 2015.
gada marta tika veikta ekoloģiska un 
ekonomiska uzkopšana telpās. Trau-
ki tika mazgāti izmantojot trauku 
mazgāšanas sietiņu, logu stikli un 
spoguļi tika mazgāti ar ūdenī samēr-
cētu universālo audumu un spodri-
nāti ar speciālo stiklu audumu. Tel-
pu uzkopšanā un trauku mazgāšanā 
netika izmantota sadzīves ķīmija.

Katru mēnesi veidojām un kon-
kursa rīkotājiem nosūtījām die-
nasgrāmatu, kurā aprakstījām un 
attēlos parādījām mūsu veikto pē-
tījumu. Pētījuma praktiskajā darbā 
analizējām un mērījumos izteicām 
līdzšinējo uzkopšanu, ieviesām jau-
no videi saudzīgo uzkopšanas sistē-
mu un salīdzinājām tās. Veidojām 
tabulas, kurās salīdzinājām līdz šim 
lietoto sadzīves ķīmiju, tās sastāvu, 

cenu un atkritumu daudzumu, kas 
no tās rodas. Pētījumā atklājām, ka 
izmantojot ūdeni un mikrošķiedras 
audumu varam iegūt tīrus logus un 
spodrus spoguļus, neizmantojot ne-
kādus logu mazgāšanas šķīdumus, 
kuri satur dažādas alerģiskas ķīmis-
kas vielas un smaržvielas.

Ikdienā, nodarbībās un pasāku-
mos bērnus iepazīstinām un mācām 
kā “dzīvot zaļi" – kā jāuztur tīra sev 
apkārt esošā vide, ka jārūpējas kat-
ram par to, lai mēs "Gundegā", Kok-
nesē un visā Latvijā dzīvotu zaļi.

Pasākumā, kas tika rīkots par 
godu pirmsskolas izglītības iestā-
des “Gundega" vārda dienai, ciemos 
pie bērniem ieradās personāži no 
TV raidījuma "Kas te? Es te". Koka 

vīriņš Konstantīns “rīkoja" “Lielo 
talku" mācot bērnus šķirot atkri-
tumus. Grupā "Lācītis" 14. Maijā 
notika atklātā nodarbība kopā ar 
vecākiem "Ko nozīmē dzīvot zaļi?" 
par ekoloģisku telpu uzkopšanu. 
Pirmsskolas izglītības skolotāja Līga 
Sauša bērniem skaidroja, ko nozīmē 
atkritumu šķirošana, kāpēc jāšķiro 
atkritumi. Kā vajadzētu uzvesties at-
rodoties brīvā dabā, nemest papīrus 
un tukšās pudeles uz ceļa, vai mežā, 
kādas tam var būt sekas. Pat konfek-
šu papīriņi piesārņo apkārtējo vidi.

Grupas personāls bērniem stās-
tīja par to, kā telpas tika uzkoptas 
agrāk un kā mēs to darām pašlaik. 
Nodarbības dalībniekiem tika iepa-
zīstināti ar jauno mikrošķiedru drā-

niņu un putekļu slaucīšanas cimdi-
ņu, ar kuriem tagad tiek veikta telpu 
uzkopšana. Pēc informatīvās daļas 
tika veikts praktiskais darbs, kurā 
bērni un vecāki piedalījās ar lielu 
interesi – paši mazgāja durvju stik-
lus, spoguļus, slaucīja putekļus un 
pat mazgāja traukus. Tika izmantots 
ūdens un mikrošķiedras audumi un 
trauku mazgāšanas sietiņš.

Decembrī, pēc iesūtīto dienas-
grāmatu izvērtēšanas, tika pasludi-
nāti 11 konkursa fi nālisti no visas 
Latvijas, kuru vidū bijām arī mēs.

Gada beigās izmantojām doto 
iespēju un iegādājāmies universā-
lās uzkopšanas audumus un stiklu 
spodrināšanas audumus visām 9 
grupām, apkopējai un virtuvei ar 50 
% atlaidi. 15. janvārī Ulbrokas PII 
"Pienenīte" notika fi nāla atlase, kurā 
fi nālisti prezentēja savus pētījumus.

Noslēguma pasākums ar uzva-
rētāju paziņošanu notika 29.janvā-
rī Ropažu PII "Annele". Pasākumā 
varēja iesaistīties aizraujošās, izzi-
nošās meistarklasēs "Neredzamais 
kļūst redzams". Vieslektori sniedza 
priekšnesumus, kuri vērtīgi katram 
personīgi un noderēs darbā ar bēr-
niem. Tikāmies ar interesantiem 
viesiem – iedvesmojošiem “zaļās ta-
kas gājējiem".

Noslēguma pasākumā mūsu 
iestādes prezentācija tika atzīta par 
labāko. Daina Šabanova saņēma At-
zinības rakstu par dalību konkursā 
“Labākais pētījums par ekoloģiskas 
un ekonomiskas uzkopšanas ievie-

šanas iespējām pirmsskolas izglī-
tības iestādēs" kampaņas “Uzkop 
dzīvībai saudzīgi" ietvaros un īpašu 
ieguldījumu veiksmīgā projekta rea-
lizēšanā, sabiedrības izglītošanā un 
vides uzlabošanā.

Kopvērtējumā mūsu iestāde sa-
ņēma Atzinības rakstu par piedalī-
šanos konkursā un aktīvāko bērnu 
vecāku dalības veicināšanu kampa-
ņas un pētījuma norisē.

Par piedalīšanos konkursā esam 
ieguvuši “Memory Water" dāvanu 
karti, kas dos iespēju grupas “Lācī-
tis" bērniem turpmāk uzturā lietot 
strukturēto ūdeni. Visiem Iestādes 
bērniem būs iespēja iepazīties ar 
Latvijas Dabas aizsardzības pār-
valdes dāvanu – īsfi lmu “Daba" par 
Slīteres. Ķemeru, Rāznas un Gaujas 
rezervātiem, bet savukārt Iestādei 
būs iespēja turpmāk uzņēmuma 
Greenwalk produktus iegādāties ar 
30 % atlaidi.

Konkursā uzvarēja Talsu PII “Pī-
lādzītis". Pētījumā piedalījās visas 
Iestādes grupas un pētījuma gaita 
tika atainota fotoattēlos un video. 
Galvenā balva–viena pirmsskolas 
izglītības grupa bez maksas tiek ap-
rīkota un pilnu kalendāro gadu no-
drošināta ar videi un veselībai sau-
dzīgiem uzkopšanas līdzekļiem no 
uzņēmuma Greenwalk.

Turpmāk iestādē strādāsim ar 
videi un veselībai saudzīgiem uz-
kopšanas līdzekļiem, lai bērni un 
pieaugušie uzturētos tīrā un veselīgā 
vidē.

Pirmsskolas izglītības iestādē "Gundega" dzīvo dabai draudzīgi

Atzinības rakstu saņem Daina Šabanova.

27. janvārī mūsu novadniekam – 

tēlniekam, skolotājam, boksa čem-

pionam Voldemāram Jākobsonam 

apritēja 117. dzīves gadskārta. Par 

tradīciju Bebru pagastā ir kļuvis 

viņa dzimšanas dienas mēnesī tik-

ties pasākumā Mežaparkā "Visi uz 

slēpēm!" 23. janvārī, nebēdājot par 

salu, mazi un lieli sekoja dižā jubi-

lāra vēlējumam un baudīja ziemas 

burvību. Prieks, ka tāpat kā citus 

gadus kopā ar bebrēniešiem šajā 

dienā bija Voldemāra Jākobsona 

bijušais skolnieks Andrejs Muraško.

Artis Zvejnieks

sporta pasākumu organizators 

Bebru pagastā

Dzintras Sniedzes foto

Pasākumu atklāja Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza un tēl-
nieka Voldemāra Jākobsona memo-
riālās mājas – muzeja vadītāja Justīne 
Pastore. Ar kopīgu iesildīšanos sākās 
jautras atrakcijas: ragavu līkloči, riņķī-
šu mešana, piku mešana lielajos riņķos, 
pašās beigās dedzīga virves vilkšana, 
pēc pasākuma noslēguma – "Baltā ka-
roga" meklēšana.

Šogad uzslavējama slēpotāju skaita 
palielināšanās. Pagājušajā gadā pasāku-

mā piedalījās 7 slēpotāji, bet šoreiz nu-
murus saņēma un slēpoja 14 dalībnie-
ki. Bērnu grupā startēja: Edijs Eiduks, 
Toms Kroičs, Rūdolfs Emīls Zvejnieks, 
Andrejs Tomass Zvejnieks, Kristers 
Karlsons, Marta Mikāla. Juris Bitenbin-
ders, senioru grupā: Lība Zukule, Rita 
Pukinska, Jānis Liepiņš, Aigars Ošinš, 
vidēja vecuma grupā: Māris Mikāls, 
Baiba Bunne, Artis Zvejnieks. Uzslava 
plaši pārstāvētajai bērnu grupai! Savu-
kārt dažiem no pieaugušajiem slēpo-
tājiem šis bija daudzus gadus aizmirsts 
vaļasprieks. Ņemam šo labo piemēru 
un citus gadus esam vēl vairāk "uz slē-
pēm"!

Kad slēpošanas pamatsacensības 
bija veiktas, ātri tika risinātas sarunas 
par stafetes slēpojumu, tomēr tam jau 
bija palicis par maz slēpotāju, un drīz 
tika pieņemts lēmums veikt papildslē-
pojumu bez balvām un uzslavām, 
veicot divus lielos maršruta apļus (pa-
matsacensībās bija tikai viens aplis). 
Tā bija iespēja nedaudz ilgāk pabūt uz 
savām slēpēm, izslēpot gan ēnaino (pie 
Mežaparka), gan tik ļoti saulaino trases 
posmu U. Krievāra mājas tuvumā, un 
galu galā – arī nesalt, jo tomēr sals bija 
jūtams. Slēpojumā laikā bija dzirdama 
atziņa: "Tīri labs treniņš sanāca."

Pasākuma noslēgumā katrs bija ie-
guvis jaunus stāstus un piedzīvojumus! 
Paldies dalībniekiem par ierašanos un 
aktīvu līdzdarbošanos! Paldies Ralfam 
Eidukam par slēpojuma hronometrē-
šanu, Justīnei Pastorei par labām ide-
jām un aktīvu līdzdalību pasākuma no-
risēs! Paldies visiem citiem par ieguldī-
to darbu vietas sagatavošanā, kā arī liels 
paldies tiem, kas palīdzēja inventāra 
novākšanā!

Septīto gadu Voldemāra Jākobsona dzimšanas 
dienu sagaida uz slēpēm!

MFD VESELĪBAS GRUPA AICINA VEIKT MEDICĪNISKUS IZMEKLĒJUMUS MEDICĪNAS IESTĀDES KODS 0100–64111)

Koknesē, Zaļajā tirgus laukumā 2016.gada 25.februārī plkst. 10:00–17:00 (Tālrunis pierakstam 25431313)

– MAMOGRĀFIJA *ar Nacionālā veselības dienesta vēstuli bez maksas, ar ģimenes ārsta vai ginekologa nosūtījumu – 2,85EUR, maksas – 20,00 EUR;

– VISA VEIDA RENTGENA IZMEKLĒJUMI *viena projekcija – 6,50EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams);

– D VITAMĪNA NOTEIKŠANA – 4,50 EUR.
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17. janvārī Kokneses stadio-

nā norisinājās Pasaules Sniega 

dienas pasākums. Sniega diena ir 

ikgadējs sporta pasākums, kura 

galvenais organizators visā pa-

saulē ir Starptautiskā slēpošanas 

savienība, bet Latvijā Sniega die-

nas pasākumus koordinē Latvijas 

slēpošanas savienība, kas sadar-

bībā ar pašvaldību sporta darba 

organizatoriem nodrošina veik-

smīgu Sniega dienas norisi. Kok-

nesē pasākumu organizēja Kok-

neses sporta centrs. Pasākuma 

programmā tika iekļautas sniega 

stafetes un biatlona sprints.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Daces Svētiņas foto

Šoreiz laika apstākļi lutināja visus 
atnākušos, jo pie mērenajiem mīnu-
siem pievienojās arī spoža saule, kas 
dienu padarīja krietni siltāku un skais-
tāku. Ap 11:00, kad bija jāsākas Sniega 
dienai, stadionā turpināja pulcēties 
ziemas sporta aktīvisti un kopā iera-
dās ap 70 dalībniekiem ar ragavām, 
slēpēm un citiem “ziemas rīkiem". 
Sākām ar kopīgu iesildīšanos bijušās 
sporta skolotājas Broņislavas Kalniņas 
vadībā, kas ļāva sasilt un izkustēties vi-
siem sanākušajiem. Pēc tam tika dots 
starts sniega stafetēm, kur tradicionā-
lās telpu stafetes tika “pārnestas" uz 
sniegoto stadionu. Pavisam 30 stafešu 
dalībnieki ļoti azartiski metās iekšā 

sacensību skrējiena un pievarēja vienu 
stafeti pēc otras. Kopā veicām 10 sta-
fetes. Tika noskaidroti arī uzvarētāji 
(2.komanda), bet patiesībā šoreiz uz-
varētāji bija visi, kas piedalījās. Balvās 
dalībnieki saņēma dažādas gardumus 
no Kokneses sporta centra.

Ap pulksten vieniem sākās biat-
lona sacensības, kas šoreiz pulcēja 15 
dalībniekus – 1 dalībniece sieviešu 
grupā, 3 dalībnieki bērnu grupā, 6 da-
lībnieki veterānu grupā un 5 dalībnie-
ki pieaugušo grupā. Pirmajā braucie-
nā trasē devās Nauris, Gatis un Aigars 
Noreiki, kā arī Raivis Liepiņš. Šaujot 
precīzi abās šautuvēs un demonstrējot 
ļoti ātru soli trasē, labākais bija Nau-
ris Noreiks, bet otro vietu braucienā 
ieņēma Gatis Noreiks ar diviem soda 
apļiem. Trešais ar pieciem soda apļiem 
fi nišēja Aigars Noreiks, bet Raivis 
kopā veica 4 soda apļus un braucienā 
ierindojās ceturtajā vietā. Acīmredza-
mi, Raivis šoreiz nebija uzminējis ar 
īstā slēpju smēra izvēli. Otrajā brau-
cienā trasē devās trīs veterānu grupas 
pārstāvji. Demonstrējot atzīstamu 
ātrumu trasē un ļoti precīzu šauša-
nu, labākais bija Aigars Kalniņš, kurš 
izmantoja tikai vienu rezerves patro-
nu un iztika bez soda apļiem. Otrais 
fi nišēja Ivars Māliņš, kurš izmantoja 
divas rezerves patronas un arī aizvēra 
visus mērķus, bet neveiksmīgais slēpju 
smērs neļāva paātrināt soli distancē. 
Tikmēr trešajā vietā fi nišēja Roberts 
Lācītis, kas bija spiests izmantot tās 

pašas slēpes, ko Raivis Liepiņš, un tā 
kā nebija laika nomainīt slēpju smēru, 
tad solis distancē bija samērā lēns. Tā-
pat Robertam bija jānoslēpo divi soda 
apļi.

Trešajā braucienā trasē devās vie-
nīgā sieviešu grupas pārstāve Silva 
Bikše (11:21) un visi bērnu grupas 
pārstāvji. Bērni startēja ar atvieglo-
tiem noteikumiem un āt-
rākā bija Annija Derkača, 
aiz sevis atstājot Lauru 
Vasiļevsku un Rūdolfu 
Zvejnieku. Tikmēr Silva 
demonstrēja labu šaušanu, 
nenopelnot nevienu soda 
apli un ātrais solis trasē 
ļāva apsteigt arī pa vienam 

dalībniekam no veterānu un pieau-
gušo grupas. Pēdējā braucienā trasē 
devās pieredzējušais Indulis Asarītis, 
Bebru sporta pasākumu organizators 
Artis Zvejnieks, Kokneses peldēšanas 
uzlecošā zvaigzne Atis Āre un sporta 
centra direktors Dāvis Kalniņš. Pir-
majā aplī gandrīz visu laiku vadībā 
bija Dāvis, bet apmēram 110 metrus 
pirms šautuves Artis viņu apdzina, 
tādejādi ieslēpojot šautuvē pirmais. 
Šautuvē vislabāk veicās Indulim, kas 
visātrāk sašāva visus mērķus un otrajā 
aplī devās kā pirmais. Bet pēc dažām 
sekundēm sekoja Dāvis. Tikmēr Ar-
tis pirmajā šaušanā neaizvēra divus 
mērķus, bet Atis 3 mērķus. Otrajā aplī 
Dāvis panāca un apsteidza Induli, kas 
viņam ļāva otro šaušanu sākt nedaudz 
ātrāk. Šoreiz ātrāk ar visiem mērķiem 
galā tika Dāvis, kas pēdējā aplī devās 
kā pirmais, bet viņam sekoja Indulis. 
Pārējie brauciena dalībnieki arī otrajā 
šautuve netika galā ar visiem mērķiem 
un beigās Artis ieņēma trešo vietu 
braucienā, bet Atim nācās samierinā-
ties ar 4.vietu. Pirmajās divās vietās 
attiecīgi Dāvis un Indulis.

Kopvērtējumā, vietu sadalījumā 
veterānu grupā – labākais Indulis 
Asarītis (7:40), kam sekoja Aigars Kal-
niņš (8:17), Gatis Noreiks (8:30), Ivars 
Māliņš (9:58), Aigars Noreiks (10:31) 
un Roberts Lācītis (12:23). Pieaugušo 
grupā labākais Nauris Noreiks (6:52), 
otrais Dāvis Kalniņš (6:55), tālākās 
vietās Artis Zvejnieks (9:51), Atis Āre 
(10:38) un Raivis Liepiņš (11:35).

Kokneses sporta centrs saka lielu 
paldies visiem dalībniekiem un pa-
sākuma apmeklētajiem par izrādīto 
atsaucību pasākuma apmeklēšanā. Tā-
pat liels paldies Broņislavai Kalniņai 
par iesildīšanos un stafetēm, Indulim 
Asarītim par šautuves iekārtošanu, Ai-
garam Kalniņam par palīdzību trases 
sagatavošanā, un pārējiem palīgiem – 
Otto, Ingaram, Ralfam, Ģirtam un Lī-
vai.

Kokneses sporta centrs ir ieplāno-
jis šogad organizēt arī citas sacensības 
uz sniega, jo laika apstākļi šoziem ir 
atbilstoši. Tiksimies nākamajos sporta 
pasākumos Koknesē, bet nākošā Snie-
ga diena būs jau pēc gada, kad atkal 
baudīsim ziemas priekus visi kopā!

No 26. janvāra līdz 2.febru-

ārim Rumānijā norisinās Pasau-

les jaunatnes čempionāts biat-

lonā, kur Latvijas izlases sastāvā 

startēja arī Kokneses novada 

pārstāve Patrīcija Eiduka. 

Dāvis Kalniņš,

 Kokneses sporta centrs

Patrīcija šo čempionātu iesāka 
ar 53. vietu 10 km individuālajā dis-
tancē, nesašaujot 7 no 20 mērķiem, 
bet 6 km sprintā izdevās izcīnīt 40. 
vietu ar četrām kļūdām šautuvē un 
kvalifi cēties iedzīšanas sacensībām.

Iedzīšanas sacensības Patrīcijai 
neizdevās pārāk veiksmīgas. Jau 

pirmajā šautuvē Patrīcija nopelnīja 
3 soda apļus, kam pievienoja vēl di-
vus otrajā ugunslīnijā. Neskatoties 
uz diezgan ātro soli distancē, vēl 
kopā sešas kļūdas atlikušajās divās 
šautuvēs, neļāva Patrīcijai uzlabot 
savu sprintā iegūto vietu un iedzī-
šanā nācās samierināties ar 52.vie-
tu, kopā nopelnot 11 soda apļus. Vē 
11 soda apļus nopelnīja 4 sportis-
tes, bet 60. vietā fi nišējusī Kanādas 
sportiste nesašāva pat 13 mērķus. 
Patrīcija bija vienīgā Latvijas izlases 
sportiste iedzīšanas sacensībās. Tā-
pat Patrīcija arī nestartēja stafetes 
sacensībās, jo tika nolemts pietau-
pīt spēkus februāra vidū gaidāma-

jai Pasaules jaunatnes olimpiādei, 
kur Patrīcija kvalifi cējusies distan-
ču slēpošanas sacensībām. Atgā-
dināsim, ka šos sasniegumus vēl 
īpašākus padara fakts, ka Patrīcija 
sacensībās startēja kopā ar 3 gadus 
vecākām dalībniecēm un šajā vecu-
ma grupā Patrīcija varēs startēt vēl 
3 gadus. Visas trīs Patrīcijas izcīnī-
tās vietas bija labākās Latvijas jau-
natnes izlases sastāvā šajā Pasaules 
čempionātā.

Sveiksim Patrīciju ar šiem sa-
sniegumiem un vēlēsim veiksmi 
startos Pasaules jaunatnes olimpi-
ādē, kas no 12. – 21.februārim no-
tiks Lillehammerē.

dalībniekam no veterānu un pieau-
gušo grupas. Pēdējā braucienā trasē

Kopvērtējumā, vietu
veterānu grupā – labā

Iedzīšanas sacensībabas PaPatrt īcijai 
neneneiizizizdededevāvās pāpāp rārākk veeikikksmsmsmīgīīgīggasasas. JaJaJ u 

sacensībās, joj  tika nolemts pietauau
pīpīpīpīp ttt spspsppēkēkēkususus fffebebebrurur ārāraa vividūdū gggaiaiddāāmmamaa-

ādā ē, kas no 12. 221 f.febebruāriim nnoo
tititit ksksk LLLilillelehahammmmmmererrēēē.ē.

Pasaules Sniega dienā koknesieši skrien, 
šauj un slēpo!

Jautrajās stafetēs līksmība Jautrajās stafetēs līksmība 
maziem un lieliem!maziem un lieliem!

"Pasaules Sniega diena Koknesē bija izdevusies!" – vienprātīgi atzina tās dalībnieki.

Tā Dāvis Tā Dāvis 
Kalniņš ie-Kalniņš ie-
sildās pirms sildās pirms 
sacensībām!sacensībām!

Pēc Pēc 
skolotājas skolotājas 
Broņislavas Broņislavas 
Kalniņas Kalniņas 
ierosmes ierosmes 
ņiprie ņiprie 
Sniega Sniega 
dienas dienas 
svinētāji svinētāji 
uzcēla uzcēla 
cietoksni!cietoksni!

Patrīcija noslēdz Pasaules jaunatnes čempionātu 

biatlonā ar 52. vietu iedzīšanā

Patrīcija un 
biatlonists 
Ole Einara 
Bjorndālens.
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Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.
Latv.t.dz.

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
JANVĀRĪ REĢISTRĒTI 4 
JAUNDZIMUŠIE: 

Anna, Beāte, Jānis Valdis, 
Marats Lukass.

Sirsnīgi sveicam bērniņu 
vecākus!

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
12.februāris
plkst.20:00 VALENTĪNA DIENAI veltīts svētku koncerts. Iršu klubs

12.februāris
plkst. 22:00 BALLE. Muzicēs grupa “SIKSPĀRNIS". Ieeja:3 EUR. Iršu klubs

19.februāris 
plkst.21:00

Atpūtas vakars kopā ar grupu “KANTORIS 04", ieejas maksa 5 EUR, biļešu 
iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana kultūras namā

Kokneses 
kultūras nams

20.februāris 
plkst.16:00

Koru sadziedāšanās koncerts “DZIESMU VIRPULIS". Piedalās jauktais koris 
“Elpa" (Salspils), vīru koris “Staburags", sieviešu kori “Stradiņi" (Rīga) un 

“Anima’’ (Koknese). Ieeja bez maksas.

Kokneses 
kultūras nams

21.februāris 
plkst. 17:00

DANČU VAKARS, ieeja 2 EUR ziedojumu kastītē. Vēlams nākt ar deju 
partneri! Mācīsimies jaunus un atkārtosim vecos dančus. Ļoti gaidīti arī 

muzikanti!

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

26.februāris 
plkst.19:00

Jura Ostrovska un grupas DVINSKAS MUZIKANTI debijas albuma 
DZYMTUO PUSE prezentācijas koncerts. Ieeja 4 EUR, pensionāriem 3 EUR. 

Būs iespēja jauno iegādāties albumu 

Kokneses 
kultūras nams

27.februāris 
plkst.18:00

JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVU SADANCIS, piedalās “Daugaviņa" no 
Pļaviņām, “Dīdeklis" no Viļķenes, “Kodoliņš" no Jaunjelgavas, “Spāre" no 

Suntažiem, “Dzīpars" no Rīgas, Skrīveru un Kokneses jauniešu deju kolektīvi

Kokneses 
kultūras nams

5.marts 
plkst.17:00 Kokneses amatiermākslas kolektīvu koncerts “VISI ZIEDI TIKAI JUMS!"

Kokneses 
kultūras nams

5.marts
plkst.21:00

BALLE. Spēlē grupa “LAUKU MUZIKANTI". Galdiņus var rezervēt līdz 3. 
martam pie kultūras darba organizatores, T.29322966. Biļetes cena 5 EUR, 

pasākuma dienā 6 EUR

Bebros, VPVI 
zāle

13.marts 
plkst.14:00

Kokneses amatieru teātra izrāde Māra Svīre “GREDZENS GREDZENĀ", 
ieeja 2 EUR

Kokneses 
kultūras nams

16.marts 
plkst.17:30

LIELDIENU DARBNĪCA. Mācīsimies dziesmas, dančus, rotaļas, darināsim 
saulītes, Ieeja 2 EUR

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

18.marts
plkst.21:00

ATPŪTAS VAKARS KOPĀ AR GRUPU “GINC UN ES". Ieejas maksa: 4 EUR, 
pasākuma dienā 5 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana 

kultūras namā

Kokneses 
kultūras nams

20.marts 
plkst.14:30

Baltinavas teātra PALLĀDAS teātra izrāde Danskovīte “SIEVASMĀTES 
BIZNESS". Ieeja 3 EUR, biļešu iepriekšpārdošana no 1.februāra

Kokneses 
kultūras nams

21.marts 
plkst 6:25

Lielās dienas saules gaidīšana. Līdzi jāņem krāsotas olas, pūpoli, zīda 
lakats, dzērvenes, sāls, pašdarinātas šautriņas, pīnītes, apaļi rauši, vecie Jāņu 

vainagi
Baznīcas kalns

21.marts 
plkst.19:00

Lielās dienas sadziedāšanās vakars. Kopā ar koklētāju dziedāsim paši 
savam priekam. Dalības maksa 2 EUR

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a
24.marts 

plkst.17:00 Piemiņas brīdis politiski represētajiem
Pie Kokneses 

kultūras nama

24.marts 
plkst 17:30

Māsu LEGZDIŅU koncerts “SIRDS PILNA PRIEKA", ieeja 3 EUR, biļešu 
iepriekšpārdošana. Politiski represētajām personām ieeja brīva. 

Ielūgumus var saņemt pie Lības Zukules

Kokneses 
kultūras nams

27.marts 
plkst.12:00

LIELDIENU JAMPADRACIS. Programmā: šūpošanās, olu ripināšana, 
mīklu minēšana, fotosesija pie zaķiem, Lieldienu zaķa groza rotāšana un 

piepildīšana (līdz jāņem zaļumi, burkāni, āboli, dekoratīvas oliņas u.c.). 
Lieldienu ieskandinās folkoras grupa “Urgas". 12:00 pulcēšanās pie skolas 

vārtiem!

Kokneses 
parks

27.marts 
plkst.17:00

DANČU VAKARS, dalības maksa 2 EUR.Vēlams nākt ar deju partneri. 
Mācīsimies jaunus un atkārtosim vecos dančus. Ļoti gaidīti arī muzikanti!

Radoša māja, 
Kokneses, 

Melioratoru 1a 

2.aprīlis un 
3.aprīlis 

plkst.12:00

SATIEC SAVU MEISTARU. Meistardarbnīcas: Kokles spēle(I.
Žogota),ermoņikas, mandolīnas spēle (A.Blaus),dziedāšana(A.Markava), 

galdautu tamborēšana (E.Jakovele),adīšana un šūšana (L.Kraukle),vērpšana 
un šķeterēšana(Ņ.Rušmane), mežģīņu tamborēšana(B.Blaua),latviskā virtuve 

(E.Grigāne),kartiņu izšūšana(M.Elste) 

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

8.aprīlis 
plkst.19:00

Grupas “RUMBAS KVARTETS" jaunā diska prezentācijas koncerts 
“Jaunības atmiņās". Diskā iekļauta dziesma “Upe Pērse", CD varēs 

iegādāties koncerta laikā. Ieeja 5 EUR, pensionāriem 4 EUR

Kokneses 
kultūras nams

9.aprīlis 
plkst.16:00 KOKNESES ZIŅĢE 2016

Kokneses 
kultūras nams

24.aprīlis 
plkst. 17:00

DANČU VAKARS, dalības maksa 2 EUR. Vēlams nākt ar deju partneri. 
Mācīsimies jaunus un atkārtosim vecos dančus. Ļoti gaidīti arī muzikanti!

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

SENDIENĀS. 
Foto tapis 
1933. gada 16.jūlijā 
Kokneses dziesmu svētkos. 
No kreisās: 
bebrēnieši Rasma Preisa, 
Velta Preisa, Artūrs Šmits, 
Milda Preiss, Alīda Āpše, 
Skaidrīte Putniņa, 
Laima Putniņa. 

Priecāsimies, ja Kokneses 
Novada Vēstis lasītāji 
ielūkosies savos albumos un 
padalīsies ar mums seniem 
foto par kādu senu notikumu, 
saistītu ar Kokneses novadu!

Un it neviens pat nepamana
tos zvanus, kas bez mēles zvana,
tos cilvēkus, kas sevi ziedo,
lai maize rūgst un bites spieto.
/J.Peters/

SIRSNĪGI SVEICIENI 
FEBRUĀRĪ DZIMUŠAJIEM 
DZIMŠANAS DIENU 
SVINĒTĀJIEM:

Arnoldam Vabulim 
94 gadu jubilejā

Ģertrūdei Višņevskai 
93 gadu jubilejā

Valentīnai Malaševskai 
90 gadu jubilejā

Birutai Butānei  
77 gadu jubilejā

Helēnai Fedotovai 
75 gadu jubilejā 

Vilnim Grigānam 
74 gadu jubilejā

Arturam Naglim  
70 gadu jubilejā

Kokneses novada 
politiski represēto 

nodaļa

Kad Dievs zied tavā dvēselē,
Tu citas gaismas nemeklē
Un, redzot to, tu tici tad:
Tā nedzisīs vairs it nekad.
/K.Krūza/

Stipru veselību un daudz baltu 
dieniņu vēlam

Lidijai Zinovskai
80 gadu jubilejā!

Kokneses 
katoļu 

draudze

Un tas ir Dievs, 
kas tevī labs un svēts,
Ko tu kā elpu krūtīs 
drebam dzirdi,–
Dievs ir tas gaišais spēks,
Ko sauc par sirdi.
/V.Mora/

Visskaistākie laimes un 
veselības vēlējumi

Malvīnei Grigai
80. dzimšanas dienā!

Vecbebru katoļu 
draudze

Īsti draugi ir tikai jaunības draugi. 
Tikai ar tiem cilvēks var saprasties 
pilnā mērā.
/A.Eglītis/

Sirsnīgi sveicieni Annai Pilienai 
skaistajā dzīves jubilejā!

Draudzenes 45 gadu garumā –

Emīlija, Ņina, Lība, Līga

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS
Mūsu tuvums ir tuvāks par tuvumu, 
un tas noliedz visviens kādu šķiršanos.
/O.Vācietis/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā janvārī reģistrēti 10 
mirušie.

Mūžībā pavadīti: 

PAVILS ANSPOKS (1942.)
ANTOŅINA LIETAUNIECE (1925.)
PĒTERIS FEDOTOVS (1934.)
JADVIGA ADAMOVIČA (1941.)
ANNA VILCĀNE (1928.)
ALEKSANDRS RADIONOVS (1962.)
LEONE BĀRDA (1936.)
RASMA BIKOVECA (1949.)
JURIS MEŽGAILIS (1953.) 
OLGA ZVONAREVA (1925.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS

Aizbrida saulīte aiz melniem 
debešiem
Apdzisa guntiņa uz nama pavarda
/Rainis/

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Antoņinas Lietaunieces 

tuviniekiem, viņu mūžībā 
pavadot.

Vecbebru katoļu draudze

Es redzēju sav` māmiņu,
Pār kalniņu aizvedam;
Gana saucu, nedzirdēja,
Gan tecēju, nepanācu.
Latv.t.dz.

Skumjās esam kopā ar 
Normundu Skuju un viņa 
ģimeni, pavadot māmuļu 

pēdējā gaitā.

Iršu senioru kolektīva padome 
"Vālodzīte" padome

Kaut nekad vairs neatnāksi
savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
(Z.Purvs)

Izsakām dziļu līdzjūtību
Antoņinas Lietaunieces un 

Pavila Anspoka tuviniekiem.

Bebru pagasta pensionāru 
padome "Mārtiņroze"

Mēs bieži māti saulei pielīdzinām 
Un vienmēr ticam – viņa neaiziet.
/J.Osmanis/

Izsakām līdzjūtību 
Normundam Skujam, no 

māmulītes uz mūžu atvadoties.

Senioru klubiņš "Pīlādzītis", 
pensionāru padome "Mārtiņroze"
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ANITA LIEPIŅA
Sirds iegriežas šlāgera ritmos
Sāļo matu pieskāriens...
Pusnakts jūrā brien.
Mēnesstiltam pāri
Mūsu sapņi skrien.
 
Numuriņš hotelī  – četrdesmit trīs.
Sārto rožu ziedlapām
Kaisīts mirklis īss.
 
Rīta blāzma debesīs –
Jauna diena dzimst.
Krasta dūņās vijīgās
Kaislie sapņi grimst.
 
Numuriņš hotelī  – četrdesmit trīs.
Nesapratām toreiz,
Ka tas viss tik īsts.
 
IZLŪGT LAIKU
Birst Tavā Smilšu Pulkstenī pēdējie 
smalkie graudi...
Vienam šai miglā un putenī to pārlikt nav 
jaudas.
Daudzsološi spoži caur iztukšoto kausu
Laiku vērš lūgšanu rokas, šķietami gausi.
Un klusi urdz smalkā stīdziņa,
Lai Tavs laika ritējums steigtos!
Visas sirdsdziļākās lūgšanas ņem,
Lai spēks pagriezt, kad atkal tā beigtos!

JURIS SILIŅŠ
Parādība
Tumst vakars vēls – 
vējš pazudis bez pēdām
Un lielām pikām lēni sniedziņš snieg.
Uz kraujas stāvu blakus savām bēdām
Un raugos idillē kā Daba mieg.

Kāds, liekas, pieskaras manām sajūtām,
Jo, kā gan citādāk tirpas justu,
Kas pāri mugurai, cauri nopūtām
Pie bēdām saritinās, lai zustu.

Kļūst arvien tumšāks 
Pērses krasta krūmos.
Nav redzama vairs tāla Daugavā.
Tad manās acīs, mirkļos it kā drūmos,
Krīt parādība visā daiļumā.

Kā gulbis balts ar puspaceltiem spārniem
Tā upei pāri manā krastā slīd;
Sniegs noguris – vairs nekrīt 
man uz svārkiem,
Bet pāri pilsdrupām jau mēness spīd.

Tā gaismā viņas skaistie mati laistās
Un dziļās acīs valdzinājums kvēl..
Ar debesīm, es redzu gars tai saistās
Un šajā brīdī man kļūst viņas žēl.

Uz kraujas stāvu blakus savām bēdām,
Kā stāvēju pirms gadiem piecdesmit, –
Tas nepazūd kā vakarvējš bez pēdām,
Kā asins dzīslās visu mūžu rit.

OLGA KĻAVIŅA
Vārdos atveries...
Atveries! Brīžam savās domās patveries.
Skaties, dabas dzidruma padzeries.
Dari, lai uz sevi vienmēr var paļauties,
patiesības upē iebrist peldēties.

Aizsniedzies! Šūpolēs 
iemeties šūpoties –
vari taču plašumos lūkoties,
gan augstumus sasniegt, gan arī lejup 
traukties,
tam visam, visam vari reiz ļauties.

Iemirdzies! Sen gaismas lukturis glabājies
jūtās un sirdsapziņā maldījies.
Velc vien ārā spožākās pērlītes – parādies!
Pietiek, pietiek vien sevī reiz slēpties!

Izbrīns...
Uznāca lietus, ziemu nobaidīja,
plaka, plaka sniegbaltais kažoks
un plūda prom milzīgām 
straumēm uz upēm
vien bolīju lielas acis kā apogs.

Vakar bija balta ziema, aizbēga,
vien šur tur viz baltums vēl mežos,
bet traukties jau pošas uz novadgrāvjiem
gar brūkleņmētrām lokus metot.

Še stāvu un skatos, kad vasara brauks
samtainu ziedu tērptos ratos,
tad spārngali pieaugs un pacelties ļaus,
kur san bites liepziediem matos.

Un jūtu kā sajūtas pieaugt sāk man,
domas kā bites lido un san,
tepat zied vasara jāņzālēm pļavās
gan mājās manās, gan arī  tavās!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Nav jēgas bēgt...
Tu aizbridi pa piesnigušu taku,
Kam šobrīd pretī tevi kājas nes!
Varbūt steidz meklēt pavasarim pēdas,
Bet varbūt tomēr bēdz no tagadnes!

To zini tu, un tavas dvēs'les alkas,
Varbūt šeit ziemas miegā sapņi mieg?
Bet vai tu citur atradīsi jaunus,
Jo dzīves purvājos jau visur kājas stieg!

Nav jēgas bēgt, jo mazāk jau no sevis,
Skan teiciens: "Labi tur, kur mūsu nav"!
Vērts ticēt tam, ka arī dziļā sniegā,
Ver acis cerībstars un mostas jau!

Kur cerība, tur sapņi neiet bojā,
Kur ticība, tur mīlestība dzimst,
Kur mīlestība, viss drīz atkal ziedēs,
Jo jūtu pasaule kā jūra nenorimst!

Atliek gaidīt...
Kur šodien pazudis ir sarmas mirdzums,
Skumst bērzs, tam zaru rokas trīc,
Kur pazudis ir sniegpārsliņu maigums,
Pat saulstari tam šobrīd nepalīdz!

Tik griezīgi kauc asie ziemeļvēji,
Un bērza sirdi pārņem savāds spīts,
Jūs atņēmāt man sniegpārsliņu prieku,
Kas mani glāstīja kā glāsmains zīds!

Vairs līksmi manī nerit dzīvības sula,
Līdzi vēja dziesmai nedzied mana sirds,
Man atliek gaidīt tikai pavasari
Un putnu barus, kuri zaros spurdz!

Tie ienesīs man sirdī atkal līksmi,
Un pumpuri kā negudri sāks briest,
Bet kā lai aizmirst sniegpārsliņas baltās,
Tās salā spēja manas bēdas kliest!

Koknesieši Valda un Bernhards 

Bērzkalni jau vairāk kā 40 gadus 

vij savu ģimenes ligzdu, kurā iz-

auklēti četri bērni un sagaidīts 

prāvs mazbērnu pulciņš. "Neesam 

runātāji, bet darītāji!" – tikšanās 

reizē atzina mājas saimnieki. Sa-

runā aizrautīgi piedalījās arī viņu 

jaunākā mazmeitiņa Marija – mei-

tas Lienes atvasīte. Liene ar ģime-

ni dzīvo vecāku mājās, arī brāļiem 

ar savām ģimenēm dzīvesvietas ir 

tepat Koknesē un itin bieži viņu 

ceļš ved uz vecāku mājām Sporta 

ielā, kur pavisam tuvu plūst bērnī-

bas upe Pērse.

Sarmīte Rode

Valda ir izaugusi astoņu bērnu ģi-
menē, bet dzīvesbiedrs nāk no deviņu 
bērnu kuplas ģimenes. Abiem pūrā no 
vecākiem iedots darba tikums – čaklas 
un darbīgas rokas. 

Satikšanās vieta Aizkraukle
Valdas bērnība pagājusi Ikšķilē, 

kur mācoties Elkšņu pamatskolā bijusi 
arī skolas labāko dziedātāju vidū. Pēc 
šuvējas amata apgūšanas darba gaitas 
aizvedušas uz Madonu, kur brīvajā 
laikā dziedājusi estrādes orķestrī. Pašā 
jaunības plaukumā, 70. gadu vidū, ceļš 
atvedis uz Aizkraukli, toreiz Stučku, 
uz darba vietu Sadzīves pakalpojumu 
kombinātā. Tieši tajā laikā jau Aizkr-
auklē dzīvojis no Talsiem ieradies jau-
ns izskatīgs kungs precību gados. Jau 
aiz muguras bija viņa darba gadi pie 
Pļaviņu HES celtniecības vadot bul-
dozera stūri. 

Kas lai to zina vai Bernhards un 
Valda būtu satikušies, ja iniciatīvu 
nebūtu uzņēmusies Valdas nejauši sa-
staptā skolas biedrene Skaidrīte?! Viņa 
iedevusi Valdas darba tālruņa numu-
ru Bernhardam, kurš nevilcinoties 
telefonsarunā uzaicinājis meiteni uz 
randiņu kafejnīcā "Pērse", par atpazī-
šanās zīmi minot savu raibo šalli. Kā 
kino lentē atmiņās slīd garām mirklis, 
kad viens otru ieraudzījuši pirmo rei-
zi. Pavasara dienā kafejnīcā ienāk glīta 
meitene baltā, pūkainā cepurītē, pie 
tālākā galdiņa sēž kungs ar raibu šalli. 
Meitene pagūst ievērot tikai konfektes 
"Vabolīte" uz svešinieka galdiņa, jo 
tūlīt dodas prom. Pēc neizdevušās sa-
tikšanās tomēr seko nākamā tikšanās 
reize. Paldies draudzenei Skaidrītei!

Saimnieka zelta rokas
1975. gada 27.decembrī pilsētas 

dzimtsarakstu nodaļā Valda un Bern-
hards mij gredzenus. Klusi, kā lēni krī-
tošas sniega pārslas, sākas viņu kopī-
gais dzīves ceļš. Viens pēc otra pasaulē 
nāk bērni Kaspars, Oskars, Liene un 
Kārlis. Valdas ikdiena paiet rūpēs par 
mazajiem, bet ģimenes galva, kurš to-
laik pēc darba pilsētas namu pārvaldē 
strādā remontu celtniecības pārvaldē, 
no pamatiem līdz jumtam kopā ar 
darbabiedriem uzceļ Kokneses inter-
nātpamatskolas jauno korpusu. 

1982. gadā Bērzkalni kļūst par 
koknesiešiem. Par viņu māj  vietu kļūst 
dzīvoklis Blau maņa ielā, bet ilgojoties 
pēc savas ģimenes mājas, pamazām 
sākas tās celtniecība piešķirtajā ap-
būves gabalā Sporta ielā. Vietējie teic: 
"Bernhardam ir zelta rokas!" Kolhozā 

darbīgais vīrs ir plaša profi la mehani-
zācijas speciālists, santehniķis un me-
tinātājs, bet brīvdienas un darbadienu 
vakari paiet pie mājas celtniecības. 
Viņš ar lepnumu teic: "Pats saviem 
spēkiem uzcēlu māju! Kad puikas pa-
augās, palīdzēja viņi." Valda gan pie-
bilst: "Visu mūžu ceļam māju. Tā jop-
rojām nav gatava!" 2001. gadā, reizē ar 
Valdas 50.dzimšanas dienas svinībām, 
svinēti arī jurģi jaunajā mājā.

Bez darba nekas nebūs
Kad bērni bijuši mazi, tāpat kā 

daudziem citiem, Bērzkalniem bijusi 
sava gotiņa, kūtī rukšķējuši sivēni. Sil-
tumnīcā arī peļņas nolūkiem audzēti 
gurķi un tomāti. Valda, strādājot Kok-
neses dārzniecībā, paguvusi pabeigt 
neklātienē Rīgas lauksaimniecības 
tehnikumu ar agronomes diplomu. 
Dārzkopība tāpat kā dziedāšana ir vi-
ņas sirds lieta. 

Bet pateicoties šūšanas prasmei, 
pati šuvusi ne tikai apģērbu bērniem, 
bet pieņēmusi pasūtījumus – šūdinot 
dāmām smalkus tērpus, papildināts 
ģimenes budžets. Vēlās nakts stundās 
ilgi dūkusi Valdas šujmašīna. "Tādi 
bija laiki, bez darba nekas nebūs. Ko 
tik nedarījām – paši audzējām sivē-
nus, nodarbojāmies ar graudkopību, 
malām miltus un vedām tirgot, dēli ar 
vīru gāja meža darbos. Žēl, ka tagad 
jaunie ar lauksaimniecību vairs negrib 
nodarboties," teic mājas saimniece. 
Pēc darba gadiem dārzniecībā, savs 
laiks pagājis strādājot Kokneses inter-
nātpamatskolā – attīstības centrā par 
nakts aukli. Valda atceras: "Kādā no 
skolas jubilejām foto izstādē pamanīju 
arī vīra foto no laikiem, kad tika celta 
skola. Tādos brīžos aizdomājos – cik 
ātri paskrējusi dzīve! Bērni izauguši 
un dāvājuši mums deviņus mazbēr-
nus!"

Katram savas sirds lietas
Kā paši no saviem vecākiem, tā 

Bērzkalni savos bērnos ieaudzinājuši 
darba prasmi. "Bērni paši izauga, īpa-
ši viņus neaudzinājām, vienkārši visu 
darījām kopā," uzskata Bernhards. 
Viņa lielākais hobijs, kā pats smej, ir 
mājas nemitīga celšana un vasarās 
arī makšķerēšana. Bet Valdai lielākais 
prieks dvēselei ir ļauties dziesmas va-
rai. Atnākot dzīvot uz Koknesi, jau-
kas atmiņas saistās ar dziesmotajiem 
brīžiem Ausmas Markavas vadītajā 
sieviešu vokālajā ansamblī un pēc tam 
jauktajā korī. Vēlāk kļuvusi par seni-
ora kora "Labākie gadi" dziedātāju, 
kas tagad ir pazīstams kā jauktais ko-
ris "Alaine".

Vai arī mūžs nav kā dziesma, kurā 
izdziedāt savas sirds skaistākās melo-
dijas? Vēl labāk – ja šī dziesma skan 
divatā, kopā ar savu īsto cilvēku. Tā kā 
Valdai un Bernhardam Bērzkalniem 
savas mīļās Pērses krastā.

MAIJA STEPĒNA
***
Es ticu, ka brīnums reiz notiks,
Tik vajag to gaidīt un lūgt –
Diebs nešķīstie projām uz pekli,
Beigs vampīri asinis sūkt.

Es ticu, ka brīnums reiz notiks,
Ko katrs būs sējis, to pļaus,
Uz Temīdas svariem tiks likta
Tā suga, kas grēkus sev rauš.

Es ticu, ka brīnums reiz notiks –
Gaiss atkal būs šķīstīti tīrs,
Vairs nesitīs blēdis pie krūtīm
Un nesauks – es goda vīrs!

Es ticu – brīnums reiz notiks...
Tad slotas kātam plauks zieds,
Un tautai, kam tūkstošiem bāru,
Vairs Tēvzeme nešķitīs bieds.

***
Sarunāšana,
Pierunāšana,
Norunāšana,
Aizrunāšana...
Viena vienīga runāšana
Darīšanas vietā nāk.
Ko tu, mīļā draudze, gaidi?
TEV tie darīšanas spaidi!
Sarunātājiem vienalga –
Tev raudiens nāk
Vai moku vaidi...

***
Vēl savā pasaulē
Varu visu kā toreiz,
Gaidīt, kad Laime 
Pie durvīm klauvēs,
Zīlēt – vai paliks, 
Vai tālāk ies...
Ar madarām apvīt
Goda vārtus,
Pa kuriem mīlestība nāks...
Izvest agra rīta stundā
Saulītē jēriņu paganīt...
Izrādās, tomēr ne visu,
Ne visu –
Nevaru Laimīti pielūgties...
 

ĀRIJA ĀRE
***
Netici zvaigznēm,
Kuras debesīs mirdz,
Notici brīnumiem,
Kuri ilgoties liek.
Notici liktenim
Kurš abiem mums
Dzīves kamolu tin.
Zvaigznes debesīs
Mānīgas mirdzēs,
Liktenis, kurš lemts
Līdzās mums ziedēs.
Es nelūdzu ziediem
Sniegos uzziedēt,
Es nelūdzu zvaigznēm
Nākotni izzināt.
Es ticēju laikam,
Kurš līdzās skrej,
Es ticēju tev un sev.
Zvaigznes debesīs
Mirgo un viz,
Liktenis mūsu dzīves kamolu 
Tin un tin.

Lai piepildās koknesiešu Vijas un Arvīda Baltceru, kuri 

nosvinējuši savas Dimanta kāzas, vēlējums šajā mīlestības 

mēnesī: "Atrodiet sev cilvēku, ar kuru kopā jums ir labi!"

Visu mūžu ceļam māju
40 gadus kopā
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Kurš gan no mums nav dzirdē-

jis šo viedo vecmāmiņu padomu, 

kas vēsta – ceļš uz vīrieša sirdi iet 

caur vēderu. Vai arī mūsdienās šī 

senču paruna joprojām darbojas? 

Un kā īsti uztvert tās vēstījumu? 

Piedāvājam dzirkstošu sarunu ar 

koknesietēm – divām Sandrām un 

Ingrīdu.

Kā radās ideja cept kūkas un 

tortes?     

Sandra I. – Tortes cepu jau vairāk 
kā 30 gadus. Maza būdama vēl nepra-
tu gatavot ēst, bet jau mīļu prātu cepu 
dažādas saldās ruletes. Pirmo torti uz-
cepu 17 gadu vecumā vecmāmiņu strī-
da pamudināta. Strīda iemesls – kurai 
gudrāka mazmeita! Tad tēva māte iero-
sinājusi – Sandra, uzcep torti, lai otrai 
omei ir par ko brīnīties! Torte sanāca 
brīnumgarda un tā sākās mana drau-
dzība ar kūkām.  

Sandra V. – Aktīvi tortes sāku cept 
apmēram 4 gadus atpakaļ. Biju uzaici-
nāta ciemos pie draugu ģimenes, bet 
nevarēju izlemt ko dāvināt. Tad radās 
ideja uzcept greznu jubilejas torti. Vi-
siem garšoja, tiku slavēta un āķis bija 
lūpā. Tagad draugi aicinot ciemos jau 
laicīgi brīdina – dāvanā torti!  Profe-
sionāli cept neesmu mācījusies, mans 
arods ir šuvēja, bet arī šis darbs prasa 
radošu pieeju un izdomu.

Ingrīda – Mans pirmais meistar-
darbs bija medus kūka, to izcepu jau 
gandrīz 30 gadus atpakaļ. Kāpēc? Ļoti 
gribējās kaut ko garšīgu, bet veikalos 
tolaik neko tādu nopirkt nevarēja, bet 
medus, sviests, milti un krējums mājās 
bija, tad arī ķēros klāt. Un iepatikās! 
Mana profesija nav pavārs vai kondi-
tors, visu esmu apguvusi pašmācības 
ceļā. Vienīgi pēdējos gados apmeklēju 
vairākas konditoru meistarklases un 
pašreiz mācos 4 mēnešu konditoru 
kursos. Ceru tur smelties daudz jaunu 
ideju, ko īstenot turpmākajos darbos.                                                                         

Vai izmantojiet klasiskas recep-

tes vai izdomājiet ko jaunu?

Sandra I. – Gadu gadiem man ir 
savas pamata receptes (Lauku, Šokolā-
des un Sniker tortēm) pie kurām pietu-
ros un nemēģinu izgudrot neko jaunu. 

Protams, se-
koju 

līdzi laikam – meklēju jaunas idejas un 
receptes, te palīdz draudzenes un inter-
nets. Jauniegūtās receptes koriģēju pēc 
savas garšas un izjūtām. Tomēr vien-
mēr sekoju – savam “čujam, ņuham" 
un pieredzei. Vēl varu lepoties ar to, ka 
visus ievārījumus un džemus, ko lieto-
ju kūku pildījumam, vāru es pati. Arī 
mežā eju un ogas lasu!

Sandra V. –Pamatlietās pieturos 
pie standarta receptēm, jo vecmāmi-
ņu gudrības noteikti jāizmanto. Toties 
garnējot ļauju sev izpausties. Tortes 
rotājums atkarīgs no cilvēka, kuram 
cepu kūku, rotājuma materiāla, krāsas, 
tēmas un noskaņojuma. Garnējot lie-
ti noder Lietišķās mākslas vidusskolā 
izietie gleznošanas kursi, kuros apgu-
vu visu par krāsām un kompozīciju. 
Daudz ideju smeļos internetā. Pašreiz 
sāku gatavot rotājumus no mastikas – 
veidojot dažādu krāsu un izmēra zie-
dus. Lai tortes būtu krāšņākas, izman-
toju pārtikas krāsvielas, kuras iegādājos 
vairumtirdzniecības bāzē Gemoss.

Ingrīda –  Jāatzīst, ka pamatrecep-
tes saimniecēm nāk līdzi laiku laikiem 
un nav ko izdomāt jaunu Ameriku. Tā-
pēc izmantoju jau tās, kas ir izturējušas 
gadu pārbaudi – piemēram Lauku tor-
tes recepti. Protams izmēģinu arī dau-
dzas jaunas receptes gan biskvītam, gan 
krēmiem. Ja cepu torti pēc pasūtījuma, 
vienmēr painteresējos kādam pasāku-
mam tā būs, cik vecs un kāda dzimuma 
ir jubilārs, vai nav ādas īpašas vēlmes. 
Tad zinu arī kā dekorēt torti – ar vīriš-
ķīgu piesitienu, sievišķi maigās krāsās 
vai bērnišķīgi jautros toņos. 

Vai ir atšķirība starp kūkām ku-

ras izvēlas ziemā un vasarā?

Sandra I. – Vasarā radiņi izvēlas 
vieglākas tortes. Esmu cepusi tortes 
no olbaltuma, jogurtiem un dažādām 
meža un dārza ogām. Ziemas laikā ie-
cienītākas ir treknākas un saldākas tor-
tes – vecā labā latviešu lauku torte un 
sātīgā šokolādes torte.

Sandra V. – Manuprāt kūku izvēle 
nav atkarīga no gadalaika kurā pasūta 
torti. Tas drīzāk ir atkarīgs no gaumes 
un garšas kārpiņām. Bērni vairāk iecie-
nījuši Sniker kūku, pieaugušie – veco 
labo lauku torti ar vārīto krēmu. 

Ingrīda – Noteikti – 
jā. Vasarās visi grib 

tortes ar svaigām 
ogām un aug-

ļiem, tām jābūt vieglākām, gaisīgām. 
Toties ziemā visu vajag saldāku, krēmī-
gāku un sviestaināku.

Uz kādiem svētkiem visvairāk 

tiek ceptas tortes?

Sandra I. – Grūti pateikt. Es vairāk 
tortes cepu uz dažādiem ģimenes svēt-
kiem, dzimšanas dienām. Ir ceptas arī 
vairāku stāvu greznas kāzu tortes, kas 
kalpo kā dāvana laimīgajam pārim.

Sandra V. – Es tortes cepu uz 
dzimšanas un vārda dienām, tās ir dā-
vanas maniem draugiem, radiem un 
paziņām. Vēl vecāki mīl lutināt savu 
mīluļus uz kristībām, tad noteikti jā-
piestrādā pie tortes ārējā tēla un deko-
riem. 

Ingrīda – Tortes un kūkas ir pie-
prasītas visos svētkos. Esmu tās cepu-
si ļoti dažādiem pasākumiem. Vasarā 
vairāk tiek ceptas kāzu tortes, citos 
gadalaikos – kūkas dažādām jubilejām.

Kāda pašas ceptā torte garšo 
vislabāk?

Sandra I. – Šokolādes torti ar apel-
sīnu ievārījumu un šokolādes krēmu. 

Sandra V. – Medus kūka ar skābā 
krējuma un marmelādes pildījumu.

Ingrīda – Baltā biskvīta torte ar vā-
rīto krēmu un augļiem.

Kas ēd vairāk saldumus dāmas 

vai kungi?

Sandra I. – Paziņu vidū saldumus 
visi lieto apmēram vienādi. Bet, ja 
neizlēmīgs stiprā dzimuma pārstāvis 
mēģina klīrīgi atteikties no tortes ga-
bala, pārfrāzēju kādas slavenas aktrises 
teicienu: “Ja vīrietis kūkas gabalu tikai 
iebaksta, tad man ir aizdomas, ka vi-
ņam kaut kas nav kartībā ne tikai ar 
gremošanu…"

Sandra V. – Noteikti vīrieši. Parasti 
pajautās pēc otra tortes gabala.

Ingrīda – Pēc maniem vēroju-
miem – vienādi. Sievietes atšķiras ar to, 
ka neizvēlas tik treknas tortes kā vīrieši

Kāds aizkustinošs, mīļš vai 

jautrs stāsts, kas saistīts ar tortes 

cepšanu?

Sandra I. – Man šāds gadījums 
saistīts ar dēla kāzām. Satiekamies ar 
topošās vedeklas vecākiem, lai paru-
nātos par kāzām un ēdienkarti. Ap-
sveram jautājumu par torti – līgava 
izvēlas kalorijām bagāto šokolādes 
torti, bet Japānā dzīvojošais sievastēvs 
noteikti grib latviešu mājas torti ar vā-
rīto krēmu, jo esot dikti sailgojies pēc 
dzimtenes garšas. Kāzās līgavai priekš-

roka, tāpēc jaunlaulātajiem cepu 
šokolādes torti, bet nolemju 

pārsteigt arī jauniegūto ra-
dinieku. Kad jaunlaulātie 
ir sagriezuši savu grezno 
kāzu torti, lūdzu vārdu un 
dāvinu sievastēvam treknu 

lauku torti. Kāds prieks un 
pateicība staroja šī cilvēka acīs, 

viņš nebeidza un nebei-
dza pateikties, atliku-

šo pasākuma daļu 
stāstot visiem par 
brīnišķīgo radinie-
ci, kura cep dievīgas 

tortes. Pašai prieks 
un gandarījums par to, 

ka nevajag jau daudz, lai darītu kādu 
laimīgu. 

Sandra V. – Ir bijis ļoti daudz aiz-
kustinošu mirkļu, kas saistīta ar kūku 
cepšanu, daudz mīļu pateicību un aiz-
kustinājuma, kad izdevies kādu ieprie-
cināt ar skaistu kūku. Bet bieži cepot 
tortes gadās arī komiski brīzi. Šoreiz 
padalīšos ar to. Tuvojas brālēna kāzas 
un dāvanā protams lielā kāzu torte no 
manis. Parēķinu, paskaitu – pašreizējā 
panna par mazu. Protams, prom uz 
veikalu, jauna panna rokā un uz priek-
šu. Bet, ka tavu nelaimi, kad esmu saga-
tavojusi mīklu, ielējusi to pannā, kon-
statēju – panna ir par lielu un cepeš-
krāsnī iekšā nelien. Esmu izmisumā, jo 
kur likšu tādu kvantumu mīklas?! Bet, 
tā kā esmu arī samērā tehniska sieviete, 
lieku pannu uz galda un sameklēju pla-
ķenes ar ko atlocīt pannas malas, lai tā 
tiktu iekšā krāsnī. Mazliet izdomas un 
var tikt galā ar visām situācijām.

Ingrīda – Par katru ar sirdi ceptu 
torti esmu saņēmusi uzslavas un skais-
tus pateicības vārdus. Bet gribu izstāstīt 
par kādu “nepārvaramas varas" gadīju-
mu. Ir radu kāzas, vedējpāris veiksmīgi 
iekrāmējis dāsni dekorēto torti mašīnas 
bagāžniekā, aizšūpo viesu mājas virzie-
nā. Pēc minūtēm 20 atskan trauksmes 
zvans: "Ingrīda, glāb! Torte pagalam, 
viss sagāzies!" Nu ko, lecu mašīnā un 
skrienu glābt, kas glābjams. Ierau-
gu bēdīgās sejas pie mašīnas un viss 
skaidrs – torte kā Pizas tornis stutējas 
pret bagāžnieka malu un dāsni ieziež 
ar krēmu auduma pārklāju. Cēlām ārā 
un darījām visu iespējamo un neiespē-
jamo. Toties, kad torti vajadzēja griezt 
jaunajam pārim, neviens pat iedomā-
ties nevarēja – cik šķība tā bijusi!

Lūdzu padalieties ar kādu vien-

kāršu recepti ar kuru iepriecināt sa-

vus mīļos svētkos!

Sandra I. – varu ieteikt pavisam 
vienkāršu recepti kūkai “Skudrupūznis". 
Nevajadzēs ne cept, nevārīt vien mazliet 
izdomas un darba prieka. Strikti nepie-
turos pie daudzumiem, tā ka nesatrau-
caties ja kāda karotīte vairāk vai mazāk 
no noteiktās normas. Tātad – 0.5kg 
smilšu cepumu (parasti pērku veikalā 
Ragālītis), 1 paciņa (~150gr) riekstu, 
1 bundžiņa vārīta kondensētā piena, 
100gr sviesta, 2t.k.citronu sula. Ņem 
mikseri un sakuļ kondensēto pienu ar 
sviestu un citronu sulu, pievieno sa-
drupinātus cepumus un apgrauzdētus, 
sasmalcinātus riekstus. Visu (ar roku) 
kārtīgi samīca un liek uz šķīvja veidojot 
skudru pūžņa fi gūru, pārkaisa ar mago-
nēm. Gatavojot šo kūku varat izmantot 
fantāziju un to papildināt ar marmelādi, 
žāvētiem augļiem, rozīnēm utt.

Sandra V. – izstāstīšu sava Ātrā 
kēksa recepti. Nepieciešamas – 4 olas, 
300 gr cukura, 150gr margarīna, ½ 
citrona rīvēta miziņa , 2 tējk. ruma vai 
konjaka, 300 gr miltu, šķipsniņa sāls, 
2 tējk.cepamā pulvera. Pagatavošana – 
olas sakuļ ar cukuru un sāli, pievieno 
izkausētu margarīnu un rumu, iesijā 
miltus un cepamo pulveri. Lej kēksa 
formā un cep 180 grādos apmēram 
pusstundu (lai noteiktu, kad kūka gata-
va, to var pārbaudīt iedurot koka irbu-
līti mīklā. Ja tā pielīp pie kociņa – jācep 
vēl, ja nē – tad ir gatava). Ņem ārā no 
plīts un pārkaisa ar pūdercukuru. Var 
pārliet arī ar kausētu šokolādi, tikai 
šjā gadījumā jāsagaida kad kēkss ir at-
dzisis. Varat arī variēt un cept mazos 
kēksiņus (šobrīd populāri teikt – mafi -
nus). No šāda daudzuma mīklas sanāks 
apmēram 15 gb. Katrā ziņā, liekat lietā 
izdomu un kēksiem varat pievienot – 
dažādus žāvētus augļus, riekstu, mar-
melādi, karameles utt. Lai izdodas!

Ingrīda – Recepte Trīskrāsu kū-
kai. Būs nepieciešamas – 360g cepumi 
“Selga" (2 paciņas), 120g sviesta, 2 ēd.k. 
cukura, 2 tējk. vaniļas cukura, 540g 
biezpiena, 200g saldais krējums, 100g 
baltās šokolādes, 8 tējk. želatīna. Cepu-
mus ieliek pārtikas maisiņā, ar mīklas 
rulli sasmalcina un sajaucam ar mīkstu 
sviestu. Tad cepumu masu liek kūkas 
formā, kuras pamats izklāts ar cepamo 
papīru. Smuki nosedz formas pamatu 
ar cepumu masu un liek ledusskapī uz 
apmēram 30 min lai sastingst. Tikmēr 
ķeramies klāt biezpiena masas gatavo-
šanai. Želatīnu ieber bļodiņā un pārlej 
ar aukstu ūdeni (tik daudz, lai mazliet 
pārsegtu želatīnu). Atliek malā un ļauj 
kādas 10–15 min tam uzbriest. Sasmal-
cinātam biezpienam pievieno cukuru, 
vaniļas cukuru, izkausētu balto šokolā-
di, saputotu saldo krējumu, izkausētu 
želatīnu. Sagatavoto masu pārklāj ce-
pumu kārtai. Košajam slānim ņem 0,4 
litri krāsainas augu sulas un 4 tējkarotes 
uzbriedināta želatīna. Šo masu pārlej 
biezpiena masai. Kūku ievieto ledusska-
pī apmēram uz 4 stundām. Labu apetīti!

Vēlējums mīlētājiem pavasara 

svētkos!

Sandra I. – Lai abiem kopā ēdot 
kūkas pa miesu vienmēr skrien skud-
riņas!

Sandra V. – Lai katrai sievietei 
daudz ziedu, saldumu un romantikas!

Ingrīda – Nav nekā skaistāka par 
mīlošiem un gaišiem cilvēkiem. Es 
jums novēlu īstu mīlestību, kas nekad 
nav izkaltusi, bet ir mūžam burbuļojošs 
avotiņš!

Ar trīs burvīgajām dāmām 

sarunājās Dace Svētiņa

Saldus m īle s t ības svētkus!Saldus m īle s t ības svētkus!

Hobijs kā dzīvesveidsHobijs kā dzīvesveids
Starp ikdienas darbu un  steigu, ir cilvēki, kuri prot atrast laiku vaļaspriekiem un dzīvot ar garšu!  Šajā gadā katrā avīzes numurā vēlamies stāstīt par cilvēkiem ar interesantiem vaļaspriekiem 

un kuri ar savu aizrautīgo darbošanos spēj iepriecināt citus! Februārī – mīlestības mēnesī saruna ar trīs radošām un darbīgām koknesietēm, kuras māk uzburt  saviem draugiem tik daudz saldu 
mirkļu! Nākamajā mēnesī sarunai jau piekritušas gardu pārsteigumu radītājas Bebros un Iršos!


