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KOKNESES
Kamēr nemiera šaudīgie spārni nebeidz kā karogi plīvot – jāsteidzas, jāsteidzas dzīvot! /V.Mora/

Esiet sveicināti 2016. gada sā-
kumā, kad Latvijā atnākusi īsta 
ziema ar sniegu un salu! Lai tikpat 
balts kā vizuļojošais sniegs ir mūsu 
gājums visa gada garumā! Kokne-
ses Novada Vēstis arī šogad turpi-
nās reizi mēnesī ceļu pie jums, savā 
ceļasomā nesot pēc iespējas vairāk 
labu notikumu un stāstu par mūsu 
novada darbīgajiem ļaudīm. Mūsu 
galvenais mērķis ir informēt par 
Kokneses novada domes darbību, 
pieņemtajiem lēmumiem, īste-
notajiem projektiem, jaunumiem 
sociālajā darbā, izglītības, kultūras 
un sporta dzīvē. Ar prieku vienmēr 
top raksti par mūsu novada cilvē-
kiem – jauniem un talantīgiem, 
dzīves gudriem, par tiem, kuri 
pārvarot grūtības, spējuši piepildīt 
savus sapņus. Liels paldies visiem 
aizvadītā gada rakstu varoņiem, 
kuri atvēra mums savas sirds dur-
vis, lai arī mēs kļūtu gaišāki un 
dvēselē redzīgāki. Arī šogad mek-
lēsim idejām bagātos, aicināsim 
savā dzīves ziņā dalīties tos, kuri 
kopā nogājuši garu dzīves ceļu. 
Šajā numurā koknesiešu Ritas un 
Viktora Vērdiņu mīlestības stāsts. 
Mums jau ir padomā vēl daudzi citi 
laulību jubilāri, tikai viņi paši vēl to 
nezina! Cilvēks sākas no ģimenes, 
un mūsu novadā ir daudz stipru 
ģimeņu. Statistika liecina, ka pagā-
jušajā gadā jaundzimušo bērniņu 
skaits ir lielāks nekā iepriekšējos 
gados. Lai mazie novadnieki izaug 
viņus mīlošās ģimenēs, lai viņiem 
ir  brīnišķīgi vecvecāki!

Šomēnes aprit 25 gadi kopš va-
ronīgie aizstāvji uz barikādēm no-
sargāja Latvijas neatkarību. Barikā-
žu dalībnieki aicināti izstāstīt savu 
brīvības stāstu. Arī mūsu novadā 
dzīvojošajiem  - 1991. gada janvāra 
dienu varoņiem noteikti ir savs at-
miņu stāsts. Daudzus iepriekšējos 
gadus janvāra mēnesī mūsu novadā 
atmiņu ugunskuri iekurti barikāžu 
dalībnieku tikšanās bcrīžos ar jau-
no paaudzi. Tādas vēstures stundas 
izsaka daudz vairāk par grāmatas 
lappusēs ierakstīto.

Mums ir grūti samierināties ar 
notikumiem, kuri nav mums lab-
vēlīgi, kurus nevaram ietekmēt, bet 
tomēr mācēsim saskatīt sev apkārt 
pozitīvo! Iedvesmoties no tādiem 
cilvēkiem kā janvāra dižais jubilārs 
Raimonds Pauls, kura melodijas 
dzīvos cauri laikiem. „Nav prāta 
darbs dzīvi novaidēt, labāk trenēt 
laimes muskuli!” – lai mūs ikvienu 
pavada  izcilā ārsta Anatolija Dani-
lāna vēlējums.

Viens no veidiem, kā likt sev 
pasmaidīt, ir ļauties ziemas sporta 
priekiem! 

Sarmīte Rode

Lai veicinātu sadarbību, tuvāk 
iepazītos un pateiktu paldies par 
ieguldījumu novada attīstībā Kok-
neses novada dome aicina novada 
darbīgos ļaudis un uzņēmējus uz 
kopīgu tikšanos uzņēmēju pasā-
kumā 1.aprīlī Kokneses novada 
domes lielajā zālē. Ap plkst. 17:00 
uzņēmēji tiks aicināti apmeklēt ar 
uzņēmējdarbību un biznesa izaugs-
mi saistītu lekciju (tēma un lektors 
tiks izziņoti vēlāk). Pasākuma va-

kara daļa sāksies plkst. 19:00 un 
tajā paredzēta iepazīstināšana ar 
novadā paveikto pēdējā gada laikā, 
ieskats pašvaldības plānotajās akti-
vitātēs, novada uzņēmēju apbalvo-
šana dažādās nominācijās, novada 
iedzīvotāju biznesa ideju konkursa 
dalībnieku godināšana. Sekojiet lī-
dzi informācijai par pieteikšanos 
pasākumam nākamajos „Kokneses 
Novada Vēstis” numuros un novada 
mājaslapā www.koknese.lv. 

 1. aprīlī - pasākums novada 
uzņēmējiem

Pēc Kokneses novada domes ini-
ciatīvas sadarbībā ar Pļaviņu nova-
du, Salas novadu, Krustpils novadu, 
Aizkraukles novadu, Jaunjelgavas 

novadu un Jēkabpils pilsētu 2015.
gada pavasarī nodibinājumam “Vi-
des risinājumu institūts” tika pasūtīts 
izstrādāt Daugavas upes, posmā no 
Pļaviņu ūdenskrātuves līdz Jēkabpilij, 
zivsaimnieciskās apsaimniekošanas 
stratēģiju un zivsaimnieciskās eks-
pluatācijas noteikumus. 

Izstrādāto dokumentu publiskā 

apspriešana notiks 2016.gada 25.jan-
vārī plkst. 17:00 Kokneses novada 
domes lielajā zālē. Pētījuma rezultātus 
prezentēs Vides risinājumu institū-

ta pārstāvis Matīss Žagars.  Aicinām 
visus interesentus - makšķerniekus, 
viesu namu īpašniekus, uzņēmējus 
u.c., kam interesē pētījuma rezultāti 
un turpmākā publisko ūdeņu apsaim-
niekošanas plānošana un aizsardzība. 

Attīstības nodaļas

Projektu vadītāja 

Marta Vīle-Bērziņa

Daugavas izpētes rezultātu 

publiskā apspriešana

(

Lai dzīvē gūtu panākumus, 
atcerieties labi šīs trīs domas: 
redzēt – nozīmē zināt; gribēt 
– nozīmē varēt; uzdrošināties – 
nozīmē dabūt. 
/A.de Misē/

īlī ppaasākkuumms nnoovadda

Laimīgu 2016. gadu novēl 
Kokneses Novada Vēstis!

Kokneses novada Dzimtsaraks-

tu nodaļā aizvadītais gads ir bijis 

labiem notikumiem bagāts. 2015. 

gadu var dēvēt par  mīlestības un 

mazo novadnieku laimes gadu, jo 

pasaulē nākušo bērniņu skaits ir 

lielāks nekā citos iepriekšējos ga-

dos kopš Kokneses novada izvei-

des. Tas ir labākais apliecinājums, 

ka mūsu novads ir vieta, kur veidot 

jaunas ģimenes, kur mazām sirsni-

ņām lielām augt!

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Ar katru gadu vairāk Kokneses 
gleznainā daba, teikām apvītā senatne, 
jaunu tūrisma objektu izveide valdzi-
na ar iespēju teikt mīlestības solījumu 
Daugavas un Pērses krastā. Kokneses 
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ita Lejiņa informē: „Kokneses novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā veikti 
44 laulību reģistri. No tiem 10 reģistri 
liecina par noslēgtām laulībām baznī-
cā. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
34 laulības, no tām 16 laulības notiku-
šas brīvā dabā, 7 – Kokneses kultūras 
namā, bet 11 Kokneses novada domē. 
Likteņdārzā laulību ceremonijās jā vār-
du teikuši 11 pāri. Iecienītākās vietas 
bijušas amfi teātris (4 laulības), skatu 
terase (4 laulības), pļavā iepretim lute-
rāņu baznīcai (3 laulības), kā arī viena 
laulību ceremonija notikusi Kokneses 
pilsdrupās, vēl viena Blaumaņa pagal-
mā, bet Kokneses parkā tējas namiņā 
salaulājušies 3 pāri. Atskatoties uz pa-

gājušo gadu, ar gandarīju-
mu jāatzīst, ka arvien vairāk 
mūsu novada iedzīvotāju iz-
vēlas slēgt laulības tieši mūsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā.”

No kopējo noslēgto laulību 
skaita pagājušajā gadā 18 pāri ir Kok-
neses novada iedzīvotāji: 14 laulības 
noslēguši koknesieši, 3 laulības - bebrē-
nieši, 1 pāris no Iršiem. No šīm laulī-
bām 4 notikušas brīvā dabā, 14 - telpās. 
Savukārt no 16 pāriem, kuru dzīvesvie-
tas deklarētas citos novados un pilsētās, 
12 laulību ceremonijās kāzu maršs ska-
nējis Likteņdārzā un cituviet Koknesē, 

pārējās ceremonijas notikušas telpās.
Mīlestības nams un patvērums ir 

ģimene. Bērniņa piedzimšana ģimenē 
ir skaistākā mīlestības balva. 2015. gadā 
Kokneses Novada Dzimtsarakstu no-
daļā reģistrēti 58 jaundzimušie: 33 zēni 
un 25 meitenītes. Koknesē piedzimuši 
43 bērniņi, Iršu pagastā aug 2 mazie 
novadnieki, bet Bebru pagastā pasau-

lē nākuši 11 bērniņi, 1 jaundzimušais 
deklarēts citā novadā.

2014. gadā tika reģistrēti 45 bērni-

ņi, arī citos iepriekšējos gados 
kopš novada izveides mazo 

novadnieku skaits nav bijis 
tik liels. Tātad – dzimst bēr-
niņi – aug mūsu nākotne! 

Pirmie bērniņi piedzimuši 18 ģi-
menēs, otrie bērniņi 19 ģimenēs, tre-
šās atvasītes piedzimušas 11 ģimenēs, 
ceturtais bērniņš sagaidīts 3 ģimenēs, 
piektais bērniņš 2 ģimenēs, vienā ģi-
menē piedzimis astotais bērniņš. Divās 
ģimenēs sagaidīti dvīnīši: vienā dvīņu 
puikas, otrā meitenītes.
Turpinājums 2.lpp »»»

Mīlestības nams un patvērums ir ģimene

 Visskaistākajam 
notikumam pieder saule 
un vasara! Ita Lejiņa un 

saksofonistes Solveiga 
Vikšere un Līva Bitnere 

pirms laulību ceremonijas 
pagājušajā vasarā.

Mazo novadnieku sumināšanas pasākumā mazuļi varēja 
izpriecāties Kokneses kultūras nama pagalmā.

2015. gada 3. jūlijā, Kokneses 
novada svētku dienā, vietā, 

kur pirms vairāk kā 100 
gadiem par mīlestību sapņoja  

Rūdolfa Blaumaņa noveļu 
varoņi,  gredzenus mija  

bebrēnieši Zane Zeibote un 
Artūrs Kalējs.
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Palielinās pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem

1.1. Pieņemt zināšanai  informā-
ciju par sporta darbu Kokneses pa-
gastā (informācija pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv ).

1.2. Pieņemt zināšanai  informā-
ciju par sporta darbu Bebru pagastā 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

1.3. Pieņemt zināšanai  informā-
ciju par sporta darbu Iršu  pagastā 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

2. Pieņemt zināšanai  informāci-
ju pašvaldības aģentūras  „Kokneses 
Sporta centrs” fi nansiālo darbību  
2015.gada trīs ceturkšņos (informā-
cija pašvaldības mājas lapā www.kok-
nese.lv ).

3.1. Novērtēt Aizkraukles novada 
sporta skolas darbu ar atzīmi „ teica-
mi”.

3.2. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu 
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
45. un 46.pantu deleģēt Aizkrauk-
les novada pašvaldībai  veikt likumā 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.un 6.punktā noteiktās funkci-
jas, slēdzot deleģēšanas līgumu.

4.1. Apstiprināt Grozījumus sa-
biedrības ar ierobežotu atbildību 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
statūtos (informācija pašvaldības mā-
jas lapā www.koknese.lv ).

4.2. Apstiprināt sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību  „Kokneses Ko-
munālie pakalpojumi” statūtus jaunā 
redakcijā (informācija pašvaldības 

4.3.  Statūti jaunā redakcijā stājas spē-
kā ar 2016.gada 4.janvāri.

4.4. Ar statūtu stāšanos spēkā, 
atzīt par spēku zaudējušiem SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
statūtus, kas apstiprināti ar Kokneses 
novada domes  29.08.2012. sēdes lē-
mumu Nr.6.12.

4.5. Uzdot SIA „Kokneses komu-
nālie pakalpojumi” valdes loceklim  
I.Britānam reģistrēt grozījumus sta-
tūtos, statūtus  jaunā redakcijā Latvi-
jas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

5.1. Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Kokneses Komunālie pa-
kalpojumi”  pamatkapitālu no  Ls 
258 263,00 (divi simti piecdesmit  as-
toņi tūkstoši  divi simti sešdesmit trīs 
lati) denominēt  uz 367 475 euro (trīs 
simti sešdesmit septiņi tūkstoši  četri 
simti septiņdesmit pieci euro). 

5.2. Vērtību (0,14 euro), kas pa-
liek pāri pēc  pamatkapitāla izteik-
šanas euro, ieskaitīt SIA „Kokneses 
Komunālie pakalpojumi” rezervēs.

6.1. Noteikt, ka sabiedrības ar ie-
robežotu atbildību „Kokneses Komu-
nālie pakalpojumi”:

6.1.1. pamatkapitāls ir 367  475 
euro (trīs simti sešdesmit septiņi tūk-
stoši  četri simti septiņdesmit pieci 
euro);

6.1.2. pamatkapitāla daļu skaits 
-367 475  (trīs simti sešdesmit septi-
ņi tūkstoši  četri simti septiņdesmit 
piecas);

6.1.3. vienas kapitāldaļas vērtība 
– 1(viens) euro.

7.1. Apstiprināt Kokneses novada 
domes saistošos noteikumus Nr.10  
„Par grozījumiem  Kokneses novada 
domes 28.01.2015. saistošajos notei-
kumos Nr.2” Par Kokneses novada 
pašvaldības  budžetiem 2015.gadam” 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

7.2. Saistošos noteikumus tri-
ju dienu laikā, pēc to parakstīšanas  
elektroniski  nosūtīt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības  ministri-
jai.   

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

8.1. Apstiprināt  maksas pakalpo-
jumus  Vecbebru Profesionālajā un 
vispārizglītojošajā internātvidusskolā 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

8.2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.
gada 1.janvāri.

9. Piekrist, ka Vecbebru Profe-
sionālā un vispārizglītojošā internāt-
vidusskola no skolas pašu ieņēmu-
miem no 2016.gada 1.janvāra līdz  
2016.gada 30.jūnijam sedz pusdienu 
ēdināšanas izdevumus I. kursa izglī-
tojamajiem un sekmīgajiem II. - IV. 
kursu  izglītojamajiem.

10.1. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali novada vispārizglītojošajām 
skolām un pirmsskolas izglītības ies-
tādēm valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām 2016.gada janvāra - augus-
ta mēnešiem  (informācija pašvaldī-

bas mājas lapā www.koknese.lv ).
10.2. Apstiprināt mērķdotāci-

jas sadali novada interešu izglītības 
programmu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2016.gada 
janvāra - augusta  mēnešiem (infor-
mācija pašvaldības mājas lapā www.
koknese.lv ).

10.3. Apstiprināt mērķdotācijas 
sadali Vecbebru profesionālās un vis-
pārizglītojošās internātvidusskolas 
un Kokneses internātskolas-attīstības 
centra  internātskolu programmu pe-
dagogu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 2016.gada janvāra - augusta 
mēnešiem (informācija pašvaldības 
mājas lapā www.koknese.lv ).

10.4. Atbalstīt naudas līdzekļu 
piešķiršanu no pašvaldības budže-
ta mācību procesa nodrošināšanai 
Kokneses novada izglītības iestādēs 
(informācija pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv ).

11.1. Saskaņā ar  normatīvajiem 
aktiem nepiešķirt nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumus SIA „Bor-
maņi” 2016. gadā. 

11.2. Uzdot domes administrā-
cijai  līdz 2016.gada 1.septembrim 
sagatavot priekšlikumus par kate-
gorijām, kurām varētu tikt noteikts 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojums.

12. Lai palielinātu ģimeniskai vi-
dei pietuvinātu  un sabiedrībā balstī-
tu sociālo pakalpojumu pieejamību 

dzīvesvietā personām ar invaliditāti 
un bērniem un nodrošinātu mērķ-
tiecīgu plānošanu, īstenošanu un uz-
raudzību pašvaldības līmenī, izveidot  
pašvaldības deinstitucionalizācijas 
(DI) vadības grupas šādā sastāvā:

12.1. Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris

12.2. Kokneses novada domes 
Sociālo jautājumu un veselības aprū-
pes pastāvīgās komitejas priekšsēdē-
tājs Pēteris Keišs;

12.3. Kokneses novada domes 
sociālā dienesta vadītāja Baiba Tāl-
mane;

12.4. Kokneses novada Ģimenes 
krīzes centra „Dzeguzīte” direktore 
Lāsma Ruža Riekstiņa; 

12.5. Vecbebru Profesionālā un 
vispārizglītojošās internātvidusskolas 
direktora vietniece Mudīte Auliņa;

12.6. Kokneses internātpamat-
skolas-attīstības centra direktore 
Dagmāra Isajeva.

Nākošā novada domes sēde no-
tiks 2016. gada  27. janvārī un tajā 
tiks izskatīti šādi pamatjautājumi:

1. Par pašvaldības 2015. gada bu-
džetu izpildi;

2. Par pašvaldības budžetiem 
2016. gadam;

3. Par amata vietām un darba 
algām pašvaldības, tās iestāžu un  
struktūrvienību darbiniekiem;

4. Par novada domes darba plānu 
2016. gadam.

Domes sekretāre Dz. Krišāne

2015.gada 23.decembrī Kokneses novada dome NOLĒMA: 

KOKNESES NOVADA DOME 
(reģ. Nr.90000043494)

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS:
AMATS:  Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 

(profesijas kods 2422 40)
IESTĀDE – Kokneses novada dome

DARBA VIETA – Kokneses novada  Dzimtsarakstu nodaļa
DARBA LAIKS –  uz nenoteiktu laiku

PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:
vismaz  pirmā līmeņa  profesionālā augstākā izglītība 
tiesību zinātnē;
atbilstība “Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma” 
12.panta  trešās daļas  prasībām;
labas iemaņas darbā ar datoru un  citu biroja tehniku;
valsts valodas prasme un vismaz vienas svešvalodas 
zināšanas;
nevainojama reputācija;
teicamas komunikācijas spējas, spēja patstāvīgi 
organizēt darbu un strādāt komandā,  spēja ātri reaģēt un 
pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, augsta stresa 
noturība, atbildības sajūta un precizitāte;
ieteicams B kategorijas autovadītāja apliecība.

PRETENDENTAM TIEK PIEDĀVĀTS:
sociālās garantijas;
labiekārtots dzīvoklis Koknesē
Pretendentiem līdz 28.01.2016. plkst.16.00 (ieskaitot) 
personīgi jāiesniedz  Kokneses novada domes kancelejā 
(2.kabinets, 2.stāvs) , Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses 
pagastā, vai elektroniskā veidā 
(dzintra.krisane@koknese.lv) šādi dokumenti:
pieteikuma vēstule;
dzīvesgājums (CV), norādot pēdējo trīs darba vietu  
vadības tālr. Nr.)
vismaz viena rekomendācija ;
izglītību apliecinošs dokuments  jāuzrāda darba 
intervijas laikā

Ar amata pienākumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv  sadaļā “vakances”

Papildus informācija pa 
tālr. 65133630, 65133637, 26308385 (darba laikā).

Kokneses  novada dome kā sadar-
bības partneris ir iesaistījusies Zemga-
les Plānošanas reģiona projektā “Atver 
sirdi Zemgalē”.

Tā ir deinstitucionalizācijas akti-
vitāte, kas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri 
pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes 
institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus 
tām, pakāpeniski tiks nodrošināti so-
ciālie pakalpojumi dzīvesvietā. Sociālos 
pakalpojumus, kas kompensēs līdzši-
nējo valsts institūciju klientu vajadzī-
bas pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs, 
piemēros individuāli katram cilvēkam.

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” 
mērķis ir Zemgales reģionā palielināt 
ģimeniskai videi pietuvinātu un sa-
biedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā personām ar 
invaliditāti un bērniem. 

Mērķa sasniegšanai īstenojamās 
darbības: izvērtētas personu ar invali-
ditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo 
bērnu individuālās vajadzības un iz-
strādāti atbalsta plāni; izstrādāts de-
talizēts deinstitucionalizācijas plāns, 

kurā izvērtēti esošie 
pakalpojumi un 
noteikti nepiecieša-
mie uzlabojumi to 
optimālai attīstībai; 
izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu re-
organizācijas plāni; sniegti sabiedrībā 
balstīti pakalpojumi personām ar inva-
liditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un 
informēta sabiedrība.

Projekta mērķa grupas ir piln-
gadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuras saņem Valsts 
fi nansētus ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūciju 
pakalpojumus un pasākuma īsteno-
šanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrī-
bā kā pilngadīgas personas ar garīgā 
rakstura traucējumiem, kuras poten-
ciāli var nonākt valsts ilgstošas aprū-
pes institūcijā, ārpusģimenes aprūpē 
esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu 
vecumam, kuri saņem valsts vai paš-
valdības fi nansētus bērnu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas institūciju pakalpojumus, bēr-

ni ar funkcionāliem traucējumiem, 
potenciālie aizbildņi, adoptētāji, au-
džuģimenes.

Drīzumā starp Kokneses novada 
domi un Zemgales Plānošanas reģio-
nu tiks noslēgts sadarbības līgumu, kas 
paredz  pašvaldībā izveidot deinsti-
tucionalizācijas vadības grupu, sniegt 
nepieciešamo informāciju deinstitu-
cionalizācijas plāna izstrādes procesā, 
piesaistīt „sociālo mentoru”, kā arī no-
drošināt atsevišķu projekta pasākumu 
priekšfi nansēšanu.

Zemgales plānošanas reģionam 
piešķirtie Eiropas Sociālā fonda līdzekļi 
ir 5 709 424 eiro, projektā piedalās 21 
pašvaldība. 85% no projekta kopējām 
izmaksām sedz Eiropas Sociālais fonds 
un 15% ir valsts budžeta fi nansējums. 
Projekta īstenošana plānota laika pos-
mā no 2015.–2022.gada 31.decem-
brim.

«««Sākums 1.lpp
Vecāki saviem ķipariem dāvājuši 

gan latviskus, gan starptautiskus vār-
dus. Jauno novadnieku saimei piepul-
cējušies stipru un latvisku vārdu īpaš-
nieki: Elīze, Paula, Karlīna, Laura, Elīza, 
Ance, Madara, Ieva, Agate, Elza, Rūta, 
Justīne, Marija, Mārtiņš, Reinis, Miks, 
Uģis, Emīls Gustavs, Linards, Rinalds, 
Oskars, Ritvars, Kristaps, Matīss, Ikars, 
Artūrs, Klāvs, Jurģis. Pēc ilgāka laika 
mums ir arī viens Jānis! Vairāki vecāki 
savas atvasītes nosaukuši skanīgos un  

populāros vārdos: Sigita, Paula, Edrija 
Leila, Sintija, Estere, Megija, Evija, Beā-
te, Sonora, Enija, Amēlija, Melānija, 
Eva, Ralfs, Elvis, Daniels, Indars, Rauls, 
Adrians, Olivers, Kristers, Ņikita, Rus-
lans, Kristofers Everts un Rodrigo. Otro 
reizi Kokneses novada svētku laikā no-
tika mazo novadnieku sumināšanas sa-
rīkojumus „Man blakus tava sirsniņa”. 
Arī šajā gadā novada svētki iesāksies ar 
jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku 
godināšanas pasākumu.

Ja lepojamies ar jaundzimušo bēr-

niņu skaitu, tad diemžēl mirušo per-
sonu reģistru skaits aizvadītajā gadā ir 
krietni lielāks nekā citus iepriekšējos 
gadus. Kokneses novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēti 63 mirušie: 40 kok-
nesieši, 10 Bebru pagasta iedzīvotāji, 6 
Iršu pagasta iedzīvotāji, no kuriem 2 ir 
bijuši ĢKC „Dzeguzīte” iemītnieki, vēl 
7 mirušajiem dzīvesvieta bijusi dekla-
rēta citos novados. 

Priecīgā ziņa ir tā, ka vairāki pāri jau 
šajā gadā par kopīgā dzīves ceļa sākumu 
ir izvēlējušies Koknesi. Kāzas būs!

Mīlestības nams un patvērums ir ģimene
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Kokneses novada domes sociālā 
dienesta aprūpes mājās nodaļa in-
formē, ka 2015.gadā Kokneses no-
vadā ir ticis nodrošināts pašvaldības 
apmaksāts aprūpes mājās pakalpo-
jums astoņām Kokneses novada ad-
ministratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušām personām.

Aprūpes mājās pakalpojums no-
drošina pamatvajadzību apmierināša-
nu dzīvesvietā Kokneses novada iedzī-
votājiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ 
(slimība, invaliditāte, vecums) nevar 
sevi aprūpēt. 

Aprūpes mājās pakalpojuma or-
ganizēšanu un administrēšanu Kok-
neses novadā veic sociālā darbiniece 
Olga Balule-Beļankina (t.65161811; 
29142149; e-pasts: olga.belankina@
koknese.lv)

Lai pieteiktu aprūpes mājās pakal-
pojumu, personai vai viņas likumiska-
jam pārstāvim jāierodas sociālajā die-
nestā. Ja persona nevar ierasties, tad 
var informēt telefoniski, sociālais dar-
binieks apmeklēs personu dzīvesvietā.

Piesakot aprūpi mājās, personai 
sociālajā dienestā jāiesniedz šādi do-
kumenti:

▶ rakstisks iesniegums, kurā no-
rāda problēmu un tās vēlamo risinā-

jumu;
▶ iztikas līdzekļu deklarācija un 

citi personas ienākumus apliecinoši 
dokumenti;

▶ apgādnieku ienākumus aplieci-
noši dokumenti;

▶ ģimenes ārsta izziņa par perso-
nas vispārējo veselības stāvokli;

▶ psihiatra atzinums par speciālo 
kontrindikāciju neesamību;

 Lai persona saņemtu viņas indi-
viduālajām vajadzībām atbilstošu ap-
rūpes mājās pakalpojumu, tiek izda-
līti četri aprūpes mājās pakalpojumu 
līmeņi. 

Pirmā līmeņa aprūpe ietver ze-
māk minētos pakalpojumus:

• pārrunas par nepieciešamo ap-
rūpi, sabiedrībā notiekošajiem proce-
siem;

• ārsta un citu medicīnas darbinie-
ku izsaukšana;

• dzīvojamo telpu uzkopšana reizi 
nedēļā, logu mazgāšana divas reizes 
gadā;

• produktu, medikamentu un 
saimniecības preču piegāde;

• veļas nodošana veļas mazgātavā 
un saņemšana;

• komunālo u.c. maksājumu kār-
tošana pēc vajadzības;

• pavadoņa pakalpojumi pēc vaja-
dzības, ne biežāk kā divas reizes mē-
nesī;

• palīdzība dokumentu kārtošanā, 
apmeklējumi slimnīcā.

Otrā līmeņa aprūpe ietver pirmā 
līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc 
vajadzības zemāk minētos pakalpoju-
mus:

• palīdzība ēdiena gatavošanā;
• personiskā aprūpe – mazgāšanās 

(vanna, duša, pirts), nagu griešana, 
skūšanās.

Trešā līmeņa aprūpe ietver pirmā 
un otrā līmeņa aprūpes pakalpojumus 
un pēc vajadzības zemāk minētos pa-
kalpojumus:

• ēdienreižu nodrošināšana, ie-
teiktās diētas ievērošana;

• trauku mazgāšana.
Ceturtā līmeņa aprūpe ietver 

visu iepriekšējo līmeņu aprūpes pa-
kalpojumus un pēc vajadzības arī:

• ēdiena pagatavošanu un klienta 
barošanu;

• palīdzība apģērbties, noģērbties;
• palīdzība tualetes apmeklēšanā 

(t.sk. pamperu maiņa, higiēna).
Aprūpes mājās pakalpojumu 

sniegšanu veic aprūpētāji ar attiecīgu 
izglītību vai zināšanām sociālās aprū-

pes darbā. Aprūpētāja darba apjomu 
stundās atbilstoši aprūpējamai perso-
nai sniedzamajam aprūpes mājās pa-
kalpojumu līmenim nosaka sociālais 
darbinieks:

1.līmenis - 2 stundas divas reizes 
nedēļā (bet ne vairāk kā 16 stundas 
mēnesī),

2.līmenis - 2 stundas trīs reizes 
nedēļā (bet ne vairāk kā 24 stundas 
mēnesī),

3.līmenis - 3 stundas trīs reizes 
nedēļā (bet ne vairāk kā 36 stundas 
mēnesī),

4.līmenis - 3 stundas katru darba 
dienu (bet ne vairāk kā 40 stundas 
mēnesī).

Samaksa par pakalpojumu
Aprūpe mājās personām tiek 

sniegta par samaksu. 
Gadījumos, kad persona nespēj 

veikt samaksu par aprūpi mājās un vi-
ņai saskaņā ar Civillikumu ir palīdzēt-
spējīgi apgādnieki, tad samaksu par 
aprūpi mājās minētai personai veic 
apgādnieki.

Aprūpes mājās pakalpojumi atse-
višķos gadījumos var tikt apmaksāti 
no pašvaldības budžeta:

▶ Personām, kuras atzītas par trū-

cīgām vai maznodrošinātām un ku-
rām nav apgādnieku vai kuru apgād-
nieki ir atzīti par trūcīgiem;

▶ Personām, kurām pēc aprūpes 
mājās pakalpojuma samaksas per-
sonas rīcībā esošie līdzekļi ir mazāki 
par 75% no LR noteiktās minimālās 
darba algas un kurām nav apgādnieku 
vai kuru apgādnieki ir atzīti par trūcī-
giem;

▶ Pirmās grupas invalīdiem, kuri 
dzīvo vieni. Šajā gadījumā persona var 
nebūt atzīta par trūcīgu.

▶ par daļēju samaksu, ja pēc mi-
nimāli nepieciešamās aprūpes mājās 
pakalpojumu apmaksāšanas personas 
ienākumi ir zem ienākuma līmeņa, 
kas ir mazāki par 75% no LR noteik-
tās minimālās darba algas (tad klients 
maksā starpību starp viņa ienākumu 
līmeni un ienākumu līmeni, kas sa-
stāda 75% no LR noteiktās minimālās 
darba algas ).

Kokneses novadā saskaņā ar 
Kokneses novada domes 2011.gada 
28.decembra saistošajiem noteiku-
miem Nr.13 “Par sociālo pakalpoju-
mu saņemšanas un samaksas kārtību 
Kokneses novadā”  maksa par aprūpes 
mājās pakalpojumu ir noteikta 2,84 
euro/h.

Par aprūpes mājās pakalpojumu

Īstenojot valsts sociālo politiku 

darba, sociālās aizsardzības, bēr-

nu tiesību aizsardzības, bērnu un 

ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar in-

validitāti vienlīdzīgu iespēju jomā, 

Labklājības ministrija (LM) infor-

mē par vairākām būtiskām izmai-

ņām, kas stāsies spēkā 2016. gadā.

• Minimālā mēneša darba alga 
normāla darba laika ietvaros būs 370 
eiro. Minimālās stundas tarifa likmes 
aprēķināšana notiks atbilstoši normāla 
darba laika ietvaros mēnesī noteiktām 
darba dienu stundām un apmaksātām 
svētku dienu stundām, ja darbinieks 
neveic darbu šajās svētku dienās, kas 
iekrīt darba dienās (saskaņā ar Darba 
likuma 74.panta pirmās daļas 8.pun-
ktu), un apmaksātām pirms svētku 
dienu stundām, kas iekrīt darba dienās 
(saskaņā ar Darba likuma 135.pantu), 
ja darbinieks neveic darbu šajās stun-
dās. LM katru gadu aprēķinās četru 
veidu normālā darba laika stundu 
skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās 
stundas tarifa likmes pa mēnešiem par 
nākamo periodu, un publicēs to ap-
mērus LM tīmekļvietnē: http://www.
lm.gov.lv/text/2525.

• 2016. gadā pārrēķinās pensijas 
(vecuma un apgādnieka zaudējuma 
pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu 
„Par izdienas pensijām” piešķirtās 

izdienas pensijas), kuras piešķirtas 
2010. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās 
palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas 
sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, 
piemērojot negatīvu kapitāla indeksu. 
Turpmāk indekss būs pozitīvs. Pen-
siju pārrēķins notiks automātiski, un 
senioriem papildus nekas nav jādara. 
Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 
2016.gada 1.janvāra un par periodu no 
1.janvāra to izmaksās līdz 2016.gada 
augustam.

• Piešķirot pensijas (vecuma un 
apgādnieka zaudējuma pensijas, kā 
arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas 
pensijām” piešķirtās izdienas pensi-
jas) no 2016.gada, pensijas kapitāla 
aprēķināšanai piemēros izlīdzināto 
pensijas kapitāla aktualizācijas kārtību. 
Proti, ja pensijas kapitāla aktualizācijai 
aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas 
iemaksu algas indekss ir mazāks par 
skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizā-
cijai piemēros indeksu „1”. Nākamo 
gadu, kas seko gadiem, kuros minē-
tais indekss bija mazāks par skaitli 
„1”, pensijas kapitāla aktualizācijai 
aprēķinātos pozitīvos indeksus aizstās 
ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr aiz-
stāto indeksu reizinājums ir lielāks par 
skaitli „1”. Pensijas kapitāla aktualizē-
šanas kārtību saistībā ar negatīvajiem 
apdrošināšanas iemaksu algas indek-
siem piemēros, sākot ar 2009.gadam 

noteikto indeksu, t.i. ar pirmo negatīvo 
indeksu.

• Slimības, maternitātes, paterni-
tātes un vecāku pabalstu varēs piepra-
sīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) 
laikā no apdrošināšanas gadījuma ie-
stāšanās dienas.

• Valsts un pašvaldību iestādēm, 
kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts 
vai pašvaldības daļa pamatkapitālā 
pārsniedz 50%, Nodarbinātības valsts 
aģentūras vakanču portālā būs jā-
publicē informācija par izsludināta-
jiem konkursiem uz brīvajām dar-
bavietām. Patlaban informāciju par 
publiskā sektora amatu konkursiem 
publicē tikai ofi ciālajā izdevumā “Lat-
vijas Vēstnesis”.

• Brīvprātīgā darba organizē-
tājiem būs jānodrošina brīvprātīgā 
darba veicēju apdrošināšana nelai-
mes gadījumiem brīvprātīgā darba 
veikšanas laikā, ja pastāvēs risks darba 
izpildītāja drošībai un veselībai, ka arī 
paaugstināts nelaimes gadījumu risks, 
piemēram, darbā ar toksiskām, kodī-
gām, sprādzienbīstamām vielām, bīs-
tamām iekārtām, u.c.

• Paplašināta daudzbērnu ģime-
ņu defi nīcija, nosakot, ka daudzbērnu 
ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs 
vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai 
skaitā audžuģimenē ievietoti un aiz-
bildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst 

vispārējo, profesionālo, augstāko vai 
speciālo izglītību.

• Lai mazinātu gadījumu skaitu, 
kad bērnus šķir no ģimenes, ierosinot 
lietu par bērna aizgādības tiesību pār-
traukšanu vecākam, veiks riska novēr-
tēšanu (vecāka līdzatkarība, prob-
lēmas neatzīšana u.tml.), informēs 
vecāku par sekām un uzdos vecākam 
sadarbībā ar sociālo dienestu noteik-
tajā termiņā novērst bērna attīstībai 
nelabvēlīgos apstākļus. Tikai tad, ja 
vecāks noteiktajā termiņā kavēsies 
novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos 
apstākļus un bērna palikšana ģimenē 
apdraudēs bērna dzīvību un veselību, 
bāriņtiesa lems par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam un bērna šķir-
šanu no ģimenes. Par bērna šķiršanu 
no ģimenes varēs lemt tikai tad, ja ap-
draudējumu nevarēs novērst ar mazāk 
ierobežojošiem līdzekļiem (pagaidu 
aizsardzība pret vardarbību, bērna no-
došana citas personas, ar kuru bērnam 
ir emocionāla saikne, īslaicīgā aprūpē 
drošos apstākļos u.tml.).

• 1,6 miljoni eiro paredzēti, lai 
pilnveidotu un uzlabotu tehnisko 
palīglīdzekļu kvalitāti, kā arī paplaši-
nātu to klāstu cilvēkiem ar invaliditāti.

• Precizēts to cilvēku loks, ku-
riem Latvijas Republikā ir piešķira-
mi sociālie pakalpojumi un sociālā 
palīdzība. Tādējādi Latvija aktualizē-

jusi sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanas iespējas gan 
Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, 
gan ārzemniekiem, kuriem ir pastāvī-
gās uzturēšanās atļauja vai piešķirts ES 
pastāvīgā iedzīvotāja statuss, gan trešo 
valstu pilsoņiem.

2016. gadā palielināsies Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām perso-
nām atbalsts. Cilvēkiem, kas ieguvuši 
trūcīgā statusu vai nonākuši krīzes 
situācijā, pārtikas komplektos papil-
dus līdzšinējiem pārtikas produktiem 
ievietos arī sautētās liellopu gaļas kon-
servus, olu pulveri un kartupeļu biez-
putras pārslas. Tāpat paredzēts  jauns 
komplekta veids  gatavās maltītes pa-
gatavošanai. To saņems partnerorga-
nizācijas, kas nodrošinās gatavās mal-
tītes izsniegšanu (t.s. zupas virtuvēs). 
Jaunā satura komplektus varēs saņemt 
pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes 
publiskā iepirkuma noslēgšanās, sākot 
no 2016. gada 1.jūnija.

2015. gadā neizdalītos mācību pie-
derumu komplektus trūcīgas vai krīzes 
situācijā esošās ģimenes ar skolas ve-
cuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem va-
rēs saņemt līdz 2015./2016.mācību 
gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. 
jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu 
mācību piederumu komplektus varēs 
saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā 
gada laikā.

Izmaiņas sociālajā jomā 2016.gadā

No 2016. gada 1. janvāra atbal-
stu norēķiniem par elektrību varēs 
saņemt arī cilvēki ar 1. grupas inva-
liditāti un ģimenes ar bērniem inva-
līdiem. Tāpat kā trūcīgas un mazno-
drošinātas personas, arī šie cilvēki 
par pirmajām 100 mēnesī izlietota-
jām kilovatstundām varēs maksāt 
mazāk. 

Svarīgi atcerēties! 
· Atšķirībā no trūcīgām un mazno-

drošinātām personām cilvēkiem ar 1. 
grupas invaliditāti un ģimenēm ar bēr-
niem invalīdiem atbalstam jāpiesakās, 
aizpildot pieteikumu. 

· Pieteikties atbalstam var no 2016. 
gada 1. janvāra  portālā  www.elek-
trum.lv vai klātienē jebkurā no Latve-
nergo  klientu apkalpošanas centriem 
“Elektrum”. 

· 1. grupas invalīda vietā pieteiku-
mu var iesniegt arī pilnvarots asistents 

vai tuvi radinieki. 
· Lai iesniegtu pieteikumu elektro-

niski, nav nepieciešami nekādi papil-
du dokumenti. Piesakoties klātienē, 
vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu 
dokumentu un bērna personas aplie-
cību (ja tiek kārtots atbalsts ģimenei ar 
bērnu invalīdu). 

· Pieteikums tiks izskatīts dažu mi-
nūšu laikā, tādēļ jau dažas minūtes pēc 
pieteikšanās klients saņems informāci-

ju, ka pieteikums ir izskatīts un atbalsts 
ir piešķirts. 

· Atbilstoši likumam dažādi atbal-
sta veidi nesummējas: tas nozīmē, ka 
trūcīga persona ar 1. grupas invaliditāti 
var saņemt atbalstu tikai par 100 kWh 
mēnesī. 

· Atbalsts tiek piešķirts no tā mēne-
ša, kad aizpildīts pieteikums, un līdz 
2016. gada beigām. 

· Pēc atbalsta piešķiršanas pietei-

cējs saņems detalizētu informāciju par 
norēķinu kārtību savā e-pastā vai pa 
pastu. 

· Sīkāka informācija par atbalstu ir 
pieejama portālā www.elektrum.lv    

· Papildu jautājumus par atbalstu 
cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un ģi-
menes ar bērniem invalīdiem var uz-
dot e-pastā, rakstot uz klientu.serviss@
elektrum.lv  vai zvanot pa bezmaksas 
tālruni 80 200 400.

Atbalsts norēķiniem par elektrību personām ar 1. grupas invaliditāti un 
ģimenēm ar bērnu invalīdu
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Ar 2016. gada janvāri skais-

tuma salons, kas ilgstoši darbo-

jās Koknesē, Indrānu ielā 8, savu 

darbību turpina jaunās un daudz 

plašākās telpās 1905. gada ielā 7 – 

ēkā, kurā atrodas pasta nodaļa un 

Kokneses pagasta bibliotēka. 

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Jaunajā mājvietā, kur savulaik bija 

Kokneses novada Sociālais dienests, 
domājot par mājīgiem darba apstāk-
ļiem un klientu ērtību, veikts kosmē-
tiskais remonts. Individuālā darba vei-
cējas telpas nomā no Kokneses novada 
domes. „Kā mazā dāmu paradīzē!” 
–   pārņem sajūta, pārkāpjot salona 
slieksni.

Atsevišķs kabinets iekārtots mani-
kīra, pedikīra speciālistei Sanitai Ērma-
nei. Vienā telpā strādā frizieres Gunta 

Vaivade un Kristīne Uzoliņa, bet vēl 
atsevišķā telpā klientus pieņem frizie-
re Lilija Šķerberga. 

Skaistuma salons atvērts no pulk-
sten 9 līdz pulksten 16, bet darbi-
nieces uzsver, ka viņām ir iespējams 

pielāgoties klientiem izdevīgam 
laikam. Friziere Kristīne  vajadzības 
gadījumā pieņem klientus arī ārpus 
darba laika, kā arī pie senioriem un 
invalīdiem brauc uz mājām. 

Radošas, ar darba pieredzi un 
vēlmi nemitīgi papildināt savas zi-

nāšanas un prasmes dažādos kursos 
un semināros - tā var raksturot salonā 
strādājošās frizieres.

Lilija Šķerberga pēc Tallinas arod-
skolas absolvēšanas jau vairāk kā 20 ga-
dus rūpējas par dāmu un kungu skais-
tumu. No 1996. gada Lilija strādā Kok-
nesē. Viņas kolēģei Guntai Vaivadei ar 
Koknesi darba gaitas saistās no 2008. 
gada. Arī Kristīnei, kura bijusi frizēta-
vas „Dite” īpašniece,  savs darbs jau 16 

gadus sniedz prieku un gandarījumu. 
Sanita iemīļotajā profesijā strādā 

no 2000. gada, pieredzējusī manikīre 
un pedikīre atzīst, ka šo gadu laikā ir 
izveidojies savs pastāvīgu klientu loks 

un lielā darba apjoma dēļ jaunus pie-
ņemt ir gandrīz neiespējami. „Jaunajā 
darba kabinetā strādāt ir daudz patīka-
māk un tajā klienti jūtas ļoti komfor-
tabli,” – teic Sanita.

Salona apmeklētājiem vēlams ie-
priekš pieteikties: Sanita T. 26143909; 
Gunta T. 29520654; Kristīne T. 
26777149; Lilija T. 29902815. 

Mazās dāmu paradīzes iemītnieces 
teic paldies saviem dzīvesbiedriem un 
draugiem par palīdzību pārceļoties uz 
jaunajām telpām!

Skaistuma salona darbinieces laip-
ni gaida esošos un topošos klientus, lai 
palīdzētu saposties visiem dzīves svarī-
gajiem notikumiem, jo skaists cilvēks ir 
laimīgs cilvēks! 

2016. gada 22. janvārī savā 

pirmajā reģionālajā vizītē dosies 

pagājušā gada beigās akreditētā 

Japānas vēstniece Latvijā Mari-

ko Fudži (Mariko Fujii). Vizītes 

laikā vēstniece plāno apmeklēt 

Likteņdārzu, kas tiek īstenots 

pēc Japānas ainavu arhitekta Šu-

mio Masuno (Shunmyo Masuno) 

projekta. Masuno projekta skice 

2006. gadā starptautiskas žūrijas 

vērtējumā 207 darbu konkurencē 

tika atzīta par labāko. Starptau-

tiskā konkursā tika iesniegti pro-

jektu pieteikumi no 35 pasaules 

valstīm. 

Valda Auziņa,

„Kokneses fonda”

Valdes priekšsēdētāja

Jau ar pirmajiem darbiem Lik-
teņdārzā 2008. gadā Japānas puse ir 
devusi savu ieguldījumu dārza īste-
nošanā. Likteņdārza ābeļu alejā vienu 
no pirmajām ābelītēm iestādīja Japā-
nas pilnvarotais lietvedis Latvijā Yuji 
Okada. 

2010. gadā Hirosimas Miera aso-
ciācijas pārstāvji Likteņdārza pat-
ronam, Latvijas Valsts prezidentam 
(2007. līdz 2011. gadam) Valdim Zat-
leram uzdāvināja Hirosimas Miera 
akmeni, kas aicina uz mieru visā pa-
saulē. 2012. gadā šis akmens ar tēlnie-
ka Ojāra Feldberga gādību tika no-
vietots Likteņdārzā, Laivu piestātnes 
ar skatu terasi zonā. Miera akmens 
ir granīta plāksne, viens no tramvaja 
sliežu bruģakmeņiem, kas atradās pie 
1945. gada augustā Hirosimā notiku-
šā atomsprādziena epicentra. Dažus 

gadus pēc bombardēšanas Hirosimas 
iedzīvotāji nolēma izmantot aptuveni 
200 akmeņus globālās miera misijas 
īstenošanai. Uz akmens izkalts die-
vietes attēls lūgšanā un uzraksts „No 
Hirosimas” („From Hiroshima”).

Skatu terases būvniecība daļē-
ji tika fi nansēta no Japānas fonda 
„Commemorative Organization for 
the Japan World Exposition (70)” 
piešķirtajiem līdzekļiem ap 23  000 
EUR apmērā. Katru gadu ar Japānas 
vēstniecību starpniecību visā pasaulē 
šis fonds piešķir līdzekļus ar Japānas 
kultūru saistītiem projektiem, kas 
tiek īstenoti tajās valstīs, kurās Japā-
nai ir pārstāvniecības.  

2015. gada rudenī Likteņdārzā 
viesojās grupa Japānas žurnālistu, kas 
pauda savu apbrīnu Latvijas dabas 
nenovērtējamajam skaistumam un 
bagātībai mijiedarbībā ar Japānas ai-
navu arhitekta idejām.   

Jaunā vēstniece Mariko Fudži ir 
ieguvusi Tokijas Universitātes dokto-
ra grādu. Līdz šim strādājusi dažādos 
amatos Japānas Finanšu ministrijā, 
kā arī Tokijas Universitātē. No 2014. 
gada M. Fudži ieņēma direktores 
amatu kompānijā Electric Power De-
velopment Co. Ltd (J-POWER).

Pēdējos gados Latvijā vērojams 
straujš Japānas tūristu skaita pieau-
gums. Pagājušajā gadā tas palielinā-
jās par 74%. Likteņdārza veidotāji ir 
gandarīti, ka ar katru gadu ārzemju 
viesu skaits aug arī Likteņdārzā, tai 
skaitā – no Eiropas, Amerikas, Āzi-
jas un Austrālijas. Ceram, ka Likteņ-
dārzs ar laiku kļūs par pastāvīgu Japā-
nas tūristu apskates vietu.  

Jaunā Japānas vēstniece 

viesosies Likteņdārzā
Pagājušais gads Likteņdārzā 

ir bijis ievērojams ar vērienīgiem 

būvniecības darbiem – ar Valsts 

atbalstu tika pabeigti divi 2014. 

gada nogalē iesāktie Daugavas 

krasta nostiprināšanas projekti – 

amfi teātra un Skatu terases zonā.

Sintija Broka,

„Kokneses fonda”

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga speciāliste

Uz 18. novembra svētkiem tika 
pabeigta arī Likteņdārza apmeklētā-
ju autostāvvietas būvniecība. Īpašs 
paldies AS „A.C.B.”, SIA „8 CBR” un 
SIA „Salenieku bloks” - par bruģa un 
SIA „Dreamway” – par laternu dāvi-
nājumu stāvvietai, kas dārza viesiem 
iebraukšanu Likteņdārzā darīs ērtā-
ku un gaišāku. 

Likteņdārza apmeklētāju ērtībām 
izveidotas trīs jaunas atpūtas vietas. 
Līdzekļi šim mērķim pirmo reizi tika 
piesaistīti kolektīvās fi nansēšanas 
platformā www.projektubanka.lv.

2015. gadā Likteņdārzā ozolus 
iestādījuši divi Latvijas prezidenti – 

1. jūnijā – prezidents Andris Bērziņš 
un 8. augustā – prezidents Raimonds 
Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Ko-
pumā dārzā esam iestādījuši 2 499 
kokus.  

Kopš pagājušā gada maija ai-
cinām vest zemi Lielajam kalnam. 
Kalna tapšanu ar pamatu materiālu 
Likteņdārzu atbalsta AS „Sadales 
tīkls”. Arī LTV ziedojumu akcijas 
„Top Latvijas Likteņdārzs!” laikā dār-
za atbalstītāji tika aicināti ziedot gan 
līdzekļus, gan arī savu artavu zemes 
Likteņdārza Lielajam kalnam. Pavi-
sam esam saņēmuši ap 200 vedumus 
zemes, kas kopā veido ap 100 m3. 
Īpaši atsaucīgas šogad zemes vešanā 
bija skolēnu grupas. 

Paralēli notiek darbs pie Likteņ-
dārzā paredzēto būvju tehniskajiem 
projektiem. 

2016. gadā Likteņdārzā esam 
plānojuši pabeigt amfi teātra un ap-
meklētāju stāvvietas būvniecību. Tā-
pēc aicinām joprojām atbalstīt dārza 
tapšanu gan vedot zemi Lielajam kal-
nam, gan arī pelēkos laukakmeņus, 
kas nepieciešami amfi teātra akmeņu 

krāvuma ārējās daļas izveidei. 
Šogad esam paredzējuši uzsākt 

daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas 
būvniecību. Ēkas būvniecību plānots 
fi nansēt no privāta ziedotāja līdzek-
ļiem 600 000 EUR apmērā, kā arī tiks 
saņemts Valsts fi nansējums 110  000 
EUR apmērā. 

Šajā gadā lielākie Likteņdārzā 
plānotie pasākumi ir dārza sezonas 
atvēršanas svētki aprīlī, Jāņu mācības 
kopā ar Kokneses kultūras nama fol-
kloras kopu „Urgas” 18. jūnijā, astotā 
Latvijas Televīzijas ziedojumu akcija 
6. augustā un tradicionālā saulrieta 
sagaidīšana Likteņdārza amfi teātrī 
18. novembrī. 

Ziemas mēnešos turpināsies Lik-
teņdārza draugu alejas izstādes ar ie-
spēju atbalstīt Likteņdārzu, ziedojot 
par bruģakmeņiem. Pirmā izstāde 
šogad paredzēta no 8. februāra tirdz-
niecības centrā „Dauga” Ogrē. 

Vairāk informācijas www.likten-
darzs.lv. Seko mūsu aktivitātēm arī 
sociālajos tīklos – www.facebook.
com, www.draugiem.lv, www.twitter.
com un arī mūsu instagram kontam.   

2016. gadā Likteņdārzā plānotie darbi un 

pasākumi

Mazā dāmu paradīze

Manikīra un pedikīra speciāliste 
Sanita Ērmane.

Kristīne Uzoliņa 

Gunta Vaivade

  Kokneses pagasta bibliotēkai 
jau ir trīs gadu pieredze, piedalo-
ties projektā Ēnu diena. Rītdienu 
tiešām veido šodienas lēmumi, tā-
dēļ neatsaki sev prieku un iespēju 

uzzināt ko jaunu! Iepriekšējo gadu 
Ēnu  dienas projekta dalībnieces ir 
pierādījums tam, ka visas iespējas ir 
jāizmanto!  Tiekamies 10. februārī, 
bet visu  info skati te: enudiena.lv. 

Neskaidrību gadījumā mēs Tev lab-
prāt palīdzēsim! Uz tikšanos!

Ingrīda Grūbe, Kokneses 

pagasta bibliotēkas 

bibliotekāre

10. februārī – Ēnu diena!

Ja ir ledus un ir sniegs, bērniem sā-
cies ziemas prieks! Laikā, kad atnākusi 
kārtīga ziema ar salu un sniegu, Kok-
nesē Zaļais tirgus laukums pārvērties 
par slidotavu. Kokneses novada Komu-
nālās nodaļas saimniecības pārzinis Al-
dis Neija stāsta: „Pagājušā gada nogalē, 
sākoties salam, komunālās nodaļas 

strādnieki steidza ierīkot slidotavu. Jau 
trešo ziemu mazajiem koknesiešiem 
ir iespējams izbaudīt ziemas priekus 
slidojot. No slidotavas pirmsākumiem 
labi saglabājušies koka bortiņi, kā arī 

šajā sezonā darbu atvieglo pašu spē-
kiem ierīkotais laistīšanas sūknis.” Ko-
munālās nodaļas strādnieki darba die-
nās rūpējas par kārtību slidotavā. Aldis 
Neija teic, ka arī no bērnu vecākiem 
vēlētos sagaidīt lielāku atsaucību, jo 
svētku dienās varēja novērot, ka bērni 
slido pa apsnigušu ledu. Aicinām visus, 

kuriem patīk baudīt ziemas priekus, 
pielikt palīdzīgu roku, lai sportiskās 
aktivitātes būtu drošas un ļautu pilnībā 
izbaudīt šo gadalaiku.

Dainas Liepiņas foto

Visi uz slidām!

 Laukums ir apgaismots, tāpēc līdz pat vēlam vakaram zib slidas – 
ziemas prieki turpinās!
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Kokneses Novada Vēstis saņē-

ma lasītāju jautājumus, uz kuriem 

atbildes sagatavot lūdzām Kokne-

ses apvienotās pašvaldību būvval-

des vadītāju Janu Korolu. Paldies 

Korola kungam  par atsaucību!

Kokneses Novada Vēstis lasītāji vē-
lējās noskaidrot: 

Kuros gadījumos ir nepiecie-
šama rakšanas atļauja un kad 
bez tās var iztikt?

Bez rakšanas atļaujas var veikt se-
kojošus darbus:

a) zemes virskārtas rakšana ar ro-
kām 30 cm dziļumā,

b) rakšanas darbus individuālās 
apbūves zemes gabalos, ja ir saskaņots 
darbu izpildes projekts un tajā nav uz-
rādītas apakšzemes komunikācijas.

Veicot zemes plānošanas darbus ar 
mehānismiem, kā arī ceļu segumu at-
jaunošanu un grunts uzbēršanu zaļajā 
zonā, ir jāsaņem zemes darbu izpildes 
atļauja.

Rakšanas darbu atļaujas izsniedz 
Kokneses novada izpilddirektors Il-
mārs Klaužs, tālr. 26435216.

Kas ir būvatļauja? 
Pēc Būvniecības likuma defi nīcijas 

būvatļauja ir administratīvais akts ar 
nosacījumiem būvniecības ieceres 
realizācijai dabā – projektēšanai un 
būvdarbiem – līdz būves pieņemšanai 
ekspluatācijā. Reāli būvniecību var 
uzsākt, ja ir pilnīgi izpildīti projek-
tēšanas un būvniecības nosacījumi, 
būvatļauju ir parakstījis būvvaldes 
arhitekts un būvinspektors un būvat-
ļauja ir kļuvusi neapstrīdama.

Atkarībā no ēkas grupas, kā arī 
no būvniecības ieceres veida – no-
jaukšana, lietošanas veida maiņa bez 
pārbūves, vienkāršota atjaunošana, 
vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana, 
konservācija – būvniecības ierosinātā-
jam iāiesniedz paskaidrojuma raksts, 
apliecinājuma karte vai ēkas fasādes 
apliecinājuma karte. To kārtību reg-
lamentē  Ministru kabineta 2014.gada 
2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku 
būvnoteikumi”

 Attiecībā uz inženierbūvēm ie-
sniedzamos dokumentus reglamentē 
attiecīgās inženierbūves būvnoteiku-
mi: 

• Ministru kabineta 2014.gada 
30.septembra noteikumi Nr.573 
“Elektroenerģijas ražošanas, pārvades 
un sadales būvju būvnoteikumi”

• Ministru kabineta 2014.gada 

16.septembra noteikumi Nr.551 
“Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, 
gāzes un citu, atsevišķi neklasifi cētu, 
inženierbūvju būvnoteikumi”

• Ministru kabineta 2014.gada 
16.septembra noteikumi Nr.550 
“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 
būvnoteikumi”

• Ministru kabineta 2014.gada 
2.septembra noteikumi Nr.530 
“Dzelzceļa būvnoteikumi”

• Ministru kabineta 2014.gada 
19.augusta noteikumi Nr.501 “Elek-
tronisko sakaru tīklu ierīkošanas, 
būvniecības un uzraudzības kārtība”

• Ministru kabineta 2014.gada 
14.oktobra noteikumi Nr.633 “Auto-
ceļu un ielu  būvnoteikumi”.

Kad ir vajadzīga 
būvatļauja?

No 2014.gada 01.oktobra ir spēkā 
jaunais Būvniecības likums, Vispārī-
gie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi, 
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 
būvnoteikumi, Dzelzceļa būvnotei-
kumi, Autoceļu un ielu, Enerģijas 
ražošanas pārvades un sadales būvju 
u.c. specializēto būvju būvnoteikumi, 
kuros reglamentēta būvatļaujas izdo-
šanas kārtība.

Vairs neeksistē tādi termini kā re-
konstrukcija un renovācija, patreiz re-
konstrukcija ir pārbūve un renovācija 
– atjaunošana. Ieviests jauns termins 
– būvju novietošana (būvdarbi, kurus 
veic iepriekš izgatavotas būves salik-
šanai no gataviem elementiem pare-
dzētajā novietnē, neizbūvējot pama-
tus vai pamatni dziļāku par 30 cm).

Pēc Vispārīgiem būvnoteikumiem 
visas būves (ēkas un inženierbūves) ir 
sadalītas 3. grupās.

Būvatļauja nepieciešama 2. un 
3.grupas ēkām. Ēkas, kas nav minētas 
1. un 3.grupā uzskatāmas par 2.grupu.

Lai saņemtu būvatļauju, pasūtī-
tājs iesniedz būvvaldei būvniecības 
ieceres iesniegumu ar būvprojektu 
minimālā sastāvā. Izskatot būvniecī-
bas ieceres iesniegumu, būvvalde 30 
darba dienu laikā lemj par būvatļaujas 
izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju 
vai būvniecības ieceres publisku ap-
spriešanu.

Kā rīkoties privātpersonai, 
kura ir uzcēlusi būvi, bet 
nav izstrādāts projekts, nav 
izņemta būvatļauja?

Pēc Būvniecības likuma 18.panta 
2.daļas prasībām – būvdarbi, kas uz-

sākti vai tiek veikti bez būvatļaujas vai 
pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinā-
juma kartē vai paskaidrojuma rakstā 
izdarīta atzīme par attiecīgo nosacīju-
mu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie 
lēmumi saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdar-
bi, kas neatbilst būvprojektam un nor-
matīvo aktu prasībām, ir kvalifi cējami 
kā patvaļīga būvniecība. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 
18.panta 5.daļas prasībām – ja būv-
inspektors konstatē patvaļīgu būvnie-
cību, viņš aptur būvdarbus un par to 
uzraksta attiecīgu atzinumu, bet būv-
valde pieņem lēmumu par iepriekšējā 
stāvokļa atjaunošanu (nojaukšanu). 

Patvaļīgi uzbūvētas būves legali-
zācija nav atļauta. 

Visus jautājumus attiecībā uz 
būvniecību var noskaidrot Kokneses 
apvienotā pašvaldību būvvaldē pie 
būvvaldes vadītāja Jana Korola (tālr. 
65133905, mob. tālr. 29278835) vai 
būvinspektores Silvijas Spriņģes (tālr. 
65133905, mob. tālr. 22433837).

Visas būvniecības ieceres reali-
zēšanai nepieciešamās veidlapas var 
atrast Kokneses novada mājas lapā: 
www.koknese.lv  sadaļā “pašvaldība” 
– Kokneses būvvalde.

Kas jāzina uzsākot būvniecību

Kokneses pagasta bibliotēka  

2016. gadā saviem lasītājiem piedā-

vās šādus laikrakstus un žurnālus:

1. Diena. 2. Latvijas Avīze + Mā-
jas Viesis. 3. Staburags. 4. Ieva. 5. Ie-
vas Māja. 6. Ievas Stāsti. 7. Ievas Vir-

tuve. 8. Santa. 9. Ilustrētā Junioriem. 
10. Ilustrētā Pasaules Vēsture. 11. 
Ilustrētā Zinātne. 12. Klubs. 13. Ko 

Ārsti Tev Nestāsta. 14. Le- ģe nd as . 
15. OK. 16. Praktiskā Astroloģija. 17. 
Privātā Dzīve. 18. Una. 19. Veselība. 

20. Dārza Pasaule. 21. Citādā Pasaule. 
22. Astes. 23. Avenīte. 24. Avene. 25. 
Donalds Daks. 26. Čaklās Rokas.

Kokneses pagasta bibliotēkas abonētie preses izdevumi 2016. gadam

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-
29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās 
un neapgūst arodu, piesakies pro-
jektam “PROTI un DARI”! Projektu 
īsteno  Kokneses novada dome sa-
darbībā ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru. 

Veiksim Tavu profi lēšanu (no-
vērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir 
Tavas prasmes, intereses un iegūtā 
izglītība, kā arī noteiksim Tavus 
attīstības virzienus!

Mērķa gru-
pa: jaunieši ve-
cumā no 15 – 29 
gadiem (ieskai-
tot), kuri nemā-

cās un nestrādā, neapgūst arodu, nav 
reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA 
vismaz četrus mēnešus un pēdējo 
četru mēnešu laikā nav iesaistīju-
šies NVA piedāvātajos pakalpoju-
mos. Mērķa grupā ietilpst arī jaunās 
māmiņas un jaunieši, kuri neturpina 
mācības 10.klasē (nestrādā un 
neapgūst arodu).

Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēne-
šu garumā iespēja iegūt darba prak-
si, individuāla mentora atbalstu, 

pilnveidot savas dzīves prasmes caur 
dažādām aktivitātēm, kā arī nepie-
ciešamības gadījumā saņemt psiho-
loģisko atbalstu un konsultācijas pie 
speciālistiem.

Kāda izskatīsies jaunieša indivi-
duālā pasākumu programma?

Projekta laikā tiks īstenota kat-
ra jaunieša individuālā pasākumu 
programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā 
periodā, nodrošinot tajā paredzētos 
pasākumus, kas var ietvert šādas ak-
tivitātes:

- regulārs individuāls mentora 
atbalsts (vismaz 20 stundas mēne-
sī), kas ietver jaunieša regulāru mo-
tivēšanu sekmīgi pildīt tā individu-

ālo pasākumu programmu, veicinot 
mācīšanās mērķu sasniegšanu,

- individuālas konsultācijas, 
kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās 
individuālajā pasākumu programmā 
paredzētās aktivitātēs,

-  neformālās un ikdienas mācī-
šanās aktivitātes,

- speciālistu konsultācijas,
- dalību pasākumos (nometnes, 

semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi),

- brīvprātīgā darba aktivitātes,
-  iesaistīšanās nevalstisko orga-

nizāciju un jauniešu centru aktivitā-
tēs, pasākumos un projektos,

-  ekskursija uz uzņēmumiem 

vai īslaicīga prakse uzņēmumā (ak-
tivitātes profesijas specifi kas iepazī-
šanai, lai izvēlētos iegūt profesionā-
lo kvalifi kāciju vai apgūt arodu pie 
amata meistara),

- iesaistīšanās vietējās sabiedris-
kajās aktivitātēs u.c.

Lai pieteiktos projektam vai ie-
gūtu papildus informāciju raksti uz 
e-pastu mara.bitane@koknese.lv vai 
zvani 20499940, 65133636.

Projekta mērķis ir motivēt un 
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, 
nestrādā vai neapgūst arodu (NEET) 
un veicināt šo jauniešu iesaisti iz-
glītībā, tai skaitā NVO vai jauniešu 
centru darbībā.

Projekts 15-29 gadus veciem jauniešiem dažādu prasmju apguvei “PROTI un DARI”

Daina Liepiņa,

Kokneses tūrisma centra direktore 

Gatavojoties jaunajai tūrisma sezo-
nai, Kokneses Tūrisma centrs sadarbī-
bā ar kaimiņu novadiem ir izdevis jau-
nu bukletu “Tūrisma karte Vidusdau-
gava”. Bukletā apkopota informācija 
latviešu , krievu un angļu valodās par 
Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses un 
Pļaviņu novadiem. Novadi ģeogrāfi ski 
atrodas ainaviskā apvidū, kurus vieno 
Daugavas labais krasts. Novadi lepo-
jas ar bagātīgo kultūrvēsturi, kuru līdz 
nepazīšanai pārveidojis Daugavas lik-
tenis. Daugavas plašums un krāsu no-
skaņas visos gadalaikos pulcina tūksto-
šiem tūristu. Skrīveru Gotiņas, Pļaviņu 
HES, Kokneses viduslaiku pilsdrupas, 
Likteņdārzs, vikingu laiva „Lāčplēsis” 
un daudzi citi ir ievērības cienīgi tū-
risma objekti. Šajā sezonā Kokneses 
novada sadaļā, kā jaunums, tiek pie-
dāvāts apmeklēt „Radošo māju”, kuģīti 

„Vīgante” un kuģi „Nameisis”. 
Otra priecīga vēsts ir Tūrisma cen-

tra izdotais buklets “Kokneses dabas 
taka”. Koknese iedvesmo un pārsteidz 
visos gadalaikos! Par to varat pārlie-
cināties, turot rokā jauno bukletu ar 
maršruta karti, un dodoties 2.5 km 
garā pārgājienā gar Pērses un Dauga-
vas krastiem.

Abi bukleti izdoti, lai Kokneses 
Tūrisma centrs veiksmīgi varētu pre-
zentēt savu novadu dažādos tūrisma 
gadatirgos un palīdzētu tūristiem kva-
litatīvi baudīt mūsu novada skaistākās 
vietas.

Kokneses novada domes aģentū-
ra „Kokneses Tūrisma centrs” šogad 
piedalīsies Baltijā lielākajās starptau-
tiskajās tūrisma izstādēs. No 22. līdz 
23. janvārim būsim starptautiskajā 
izstādē „Adventure” (Viļņa, Lietuva),  
no 5. līdz 7. februārim piedalīsimies 
starptautiskajā izstādē „Balttour 2016” 
(Rīga), bet no 12. līdz 14. februārim 

brauksim uz starptautisko izstādi 
„Tourest” (Tallina, Igaunija).  Ik gadu 
šīs izstādes apmeklē vairāki desmiti 
tūkstoši potenciālo tūristu  un 
tūrisma profesionāļu. 

Izstādē, Rīgā prezentēsim 
Kokneses novada lielākos pasā-
kumus: tūrisma sezonas atklāšanu 
„Sama modināšanas svētkus”, Kok-
neses novada svētkus un Likteņdār-
za  TV akciju.  Jau tradicionāli uz ak-
tivitātēm stendā aicinās amatu centrs 
„Mazā kāpa” un “Sama modināšanas 
svētku”  simbols lielais Sams, kurš 
tūrisma piedāvājuma prezentāciju 
padarīs atraktīvāku izstādes   apmek-
lētājiem un potenciālajiem Kokneses 
viesiem.

Latvija ir ļoti bagāta ar dažādiem 
tūrisma piedāvājumiem, piedaloties 
šajās izstādēs mums ir iespēja ieintere-
sēt potenciālos tūristus, parādot Kok-
neses novadu kā viesmīlīgu un intere-
santu galamērķi.

Kokneses novada tūrisma piedāvājums  

starptautiskajās tūrisma izstādēs – gadatirgos 

niešu iesaisti iz
VO vai jaunieš

ddam

nizāciju un jauniešu centru aktivitā-
tēs, pasākumos un projektos,

-  ekskursija u

un veic

v NeN stāsta. 14. Le- ģe nd as . 
6. Praktiskā Astroloģij
zīve 18

20 Dā

izstādi 
k gadu 

miti 

iirgos

neapgūs

ektos,
kursija uz uzņēmumiem

un veicināt šo jauni
glītībā, tai skaitā NVO
centru darbībā.

s 
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Kokneses novada seniori Kok-

nesē, Bebros un Iršos aizvadītā 

gada nogalē sirsnīgā gaisotnē sa-

tikās svētku pasākumos.

Sarmīte Rode  

Novēl stipru veselību un 
sirdsmieru dvēselē

Aizvadītā gada 18.decembrī Kok-
neses pagasta pensionāri posās uz 
Ziemassvētku balli Kokneses kultūras 
namā. Vecļaudīm skaistu svētku kon-
certu dāvāja Kokneses kultūras nama 
līnijdejotāju grupa (vad. I.Ozoliņa), 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 
dejotāji (vad. L.Antoneviča) un Vec-
bebru Profesionālās un vispārizglī-
tojošās internātvidusskolas jauniešu 
deju kolektīvs (vad.S.Plūme). Kok-
neses novada domes priekšsēdētājs 

Dainis Vingris un Sociālā dienesta 
vadītāja Baiba Tālmane klātesošajiem 
Jaunajā gadā novēlēja vissvarīgāko 
– stipru veselību un sirdsmieru dvē-
selē. Svētku reizē pie koknesiešiem 
ciemojās un par ilgo draudzību pa-
teicās seniori no Daudzevas. Tāpat kā 
jaunības gados griezties dejā aicināja 
Marika un Druvis Andriksoni. Viena 
no pasākuma organizētājām – senio-
ru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja Ma-
rita Radvila teic: „Paldies maniem 
čaklajiem „Pīlādzīša” rūķīšiem par 
palīdzību pasākuma norisē! Liels pal-

dies par atbalstu Kok-
neses novada domei. 
Diemžēl pensionāru 
atsaucība pasākuma 
apmeklēšanā varēja 
būt lielāka. Varbūt 

vairs nav vērts rīkot kopīgu Ziemas-
svētku pasākumu? Mēs nevaram 
atļauties noorganizēt koncertu ar 
lieliem māksliniekiem, bet tie, kuri 
apmeklēja pasākumu, pārliecinājās 
par mūsu pašdarbnieku lielisko snie-
gumu. Aicinu pensionārus izteikt 
priekšlikumus, kā turpmāk organizēt 
Ziemassvētku pasākumus, zvanot pa 
tālruni 26173691.”

Pateicas par darbu 19 gadu 
garumā

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 

19. decembrī, Bebru pagasta vecļau-
dis satikās pie Ziemassvētku eglītes 
Bebru pamatskolas viesmīlīgajās tel-
pās. Tā ir kļuvusi par ilggadēju tradī-
ciju – būt kopā svētkos aizejošā gada 
nogalē. Pensionāru padomes „Mār-
tiņroze” vadītāja Anna Bite, atklājot 
pasākumu, aicināja visus kopā no-
dziedāt dziesmu par mārtiņrozi, kas 
ir kļuvusi par pensionāru padomes 
himnu. Arī šajā tikšanās reizē, tāpat 
kā citus iepriekšējos gadus, ar vecākās 
paaudzes bebrēniešiem kopā bija ka-
pela „Aizezeres muzikanti”. 

Bebru pamatskolas jaunāko klašu 
dziedātāji un skolotāja Liāna Harito-
nova savos dziesmotajos priekšnesu-
mos aicināja atgriezties bērnībā un 
sajust prieku, ko dāvā smaržīgs egles 
zars. Mazo mākslinieku atraktīvo 
sniegumu vēroja arī viņu vecvecāki, 
no kuriem viņi mantojuši gan dzie-
dāt, gan dzīvot prieku! 

Bebru pagasta vecļaudis svētkos 
sveica, spēku un veselību Jaunajā 
gadā vēlēja Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris, izpild-
direktors Ilmārs Klaužs un Bebru pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. 

Ar sirsnīgiem laimes vēlējumiem 
tika sveikti apaļo gadskārtu jubilāri 
un savā pulkā uzņemti jaunie pensio-
nāri. Ar egles zarā iedegtām svecītēm 
un klusuma brīdi pieminēja 2015. 
gadā mūžībā aizsauktos bebrēniešus.

Anna Bite, pensionāru pado-
mes „Mārtiņroze” vadītāja, ar lielu 

pašaizliedzību ir veikusi 
savus pienākumus 19 gadu 
garumā.  Svētku reizē viņa 
pateicās par dāvāto uzticī-
bu un kopības sajūtu ilgajā 
laika posmā, un atvadoties 
no „Mārtiņrozes” vadītājas 
amata, vēlēja saglabāt iedi-
binātās tradīcijas – braukt 
ekskursijās, rīkot dažādus 
pasākumus – dzīvot radoši! 
Īpašu paldies Annas kundze 
veltīja saviem pensionāru 

padomes aktīvistiem: Marijai Strau-
mei, Malvīnei Grigai, Dainai Lapiņai, 
Vijai Bērziņai, Astrīdai Grantiņai, 
Guntai Krievārei, Imantam Pilienam 
un Jānim Soloveikam. Savukārt viņi 
no sirds pateicās par kopā noieto ceļu 
un kopīgi paveikto.

Bebru pamatskolas kolektīva 
vārdā direktore Lidija Degtjareva un 
skolotāja Anna Romanovska sacīja 
paldies Annai Bitei par veiksmīgo 
sadarbību un vēlēja arī turpmāk pa-
līdzēt ar savu padomu.

Tikšanās reizē tika ievēlēta jau-
na pensionāru padome. Pensionāru 
padomes „Mārtiņroze” vadītājas pie-
nākumus veiks Mārīte Andersone, 
bet padomē darbosies Gunta Krievā-
re, Maija Pumpuce, Daina Jansone, 
Anna Piliena, Lība Zukule un Ināra 
Žverelo.

Visi kā viena ģimene
2015. gada izskaņā, 30. decem-

brī, Iršu pagasta vecākā paaudze pie 
svētku eglītes pasākumu zālē Pērses 
sākumskolā dalījās pārdomās par 
aizvadīto gadu un vēlēja cits citam 
laimīgu Jauno gadu, jo viņi visi ir kā 
liela un draudzīga ģimene. Sirdī krāt 
tikai labos mirkļus novēlēja Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dai-
nis Vingris, ar sirsnību savus ļaudis 
sveica Iršu pagasta pārvaldes vadītāja 
Raina Līcīte, novēlot, lai prieka un ve-
selības pilns viss Jaunā gada gājums. 

Svētku koncertu dāvāja Iršu pa-
gasta sieviešu vokālais ansamblis 
(vad. V.Kalniņa) un visa pasākumā 
gaitā ar muzikāliem priekšnesumiem 
priecēja Skuju ģimene – Inese, Nor-
munds un Monta, kopā ar viņiem arī 
mazā Monta Bergmane no Iršiem. 

Šobrīd Iršu pagastā ir nedaudz 
vairāk kā 90 pensionāri. Svētku brī-
dī  tika sumināti tie, kuri aizvadītajā 
gadā piepulcējās senioru pulkam. Ko-
pīgajā tikšanās reizē tika ievēlēta arī 
pensionāru klubiņa „Vālodzīte” jaunā 
padome septiņu cilvēku sastāvā.

Tikšanās prieks pie Ziemassvētku eglītes

Jaunā pensionāru padome „Mārtiņroze”.

Lasītprasmes apguve ir viens 

no skolēnu izglītošanas un attīstī-

šanas svarīgākajiem priekšnotei-

kumiem. Bērni apgūst lasīšanas 

pamatus jau pirmskolā un sā-

kumskolā, tomēr līdz lasīšanai ar 

prieku un lasītā izpratnei ir daudz 

jāmācās, jāstrādā. 

Kokneses internātpamatskolas

attīstības centrs

metodiskais dienests

Sākotnēji bērns mācās tikai lasīt. 
Vēlāk lasīšanu vairs nemācās tikai la-
sīšanas pēc, jo tā kļūst par veidu, kā 
iegūt informāciju, tātad zināšanas – 
lasām, lai mācītos. 

Lai pilnveidotu savu profesionālo 
kompetenci un iegūtu jaunas zināša-
nas par lasītprasmes attīstības veici-
nāšanu izglītības procesā, 2015.gada 

22.decembrī Kokneses internātpa-
matskolā – attīstības centrā pulcējās 
pedagogi no divdesmit Latvijas izglī-
tības iestādēm, lai piedalītos seminā-
rā „Lasītprasme – mācīšanās pamats”.

Lielvārdes pamatskolas skolotāja 
Santa Mežvēvere semināra dalībnie-
kus iepazīstināja ar lasīšanas prasmju 
attīstīšanas iespējām – dažādiem me-
todiskiem paņēmieniem lasītprasmes 
veicināšanai: satura prognozēšanu, 
metodi „atrastais dzejolis”, lasīšanas 
semināru organizēšanu, IT izmanto-
šanas iespējām. Lasītprasmes apguvē 
svarīga ir motivācija. Tās veidošanas 
pirmais solis ir ierosināšana („prā-
ta vētra”, „ideju zirneklis”, „melnā 
kaste” u.c.). Otrais solis – apjēgšana 
(rindkopas galvenie teikumi, vispāri-
nājuma teikumi utt.). Trešais solis – 
refl eksija jeb atgriezeniskā saite (seci-

nājumu publiskošana, brīvais raksts). 
S. Mežvēvere uzsvēra, ka lasīšanas 
prasmes ir mācīšanās kompetences 
pamats.

Jana Bistere, Rīgas Friča Brīvzem-
nieka pamatskolas skolotāja, sniedza 
ieskatu dažādās aktivitātēs lasītpras-
mes veicināšanai, kā arī iepazīstināja 
ar programmu VIMALA „Vienaudžu 
mācīšanās lasītprasmes attīstībai”. 
Pedagogiem bija iespēja piedalīties 
aktivitātēs un praktiski veikt dažādus 
uzdevumus grupas saliedēšanai un 
lasītprasmes veicināšanai. J. Bistere 
uzsvēra, ka lasīšana ir milzīga vērtība, 
kas padara cilvēku bagātu.

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes docente, Dr.paed. 
Daiga Kalniņa praktiskā veidā iepa-
zīstināja ar metodēm un paņēmie-
niem kā lasītprasmi iespējams attīstīt 

dabas zinātņu un matemātikas jomas 
mācību priekšmetos. Lasītprasme un 
lasītā izpratne ir nozīmīga visā izglītī-
bas procesā, tā ir nepieciešama jebku-
ra mācību priekšmeta apguvē. Svarīgi 
ir mācīties pareizi veikt uzdevumus, 
spēt izvēlēties piemērotus informā-
cijas avotus un ātri atrast tajos infor-
māciju, mācīties nolasīt informāciju 
no ierīcēm utt.

Semināra noslēgumā Kokneses 
internātpamatskolas – attīstības cen-
tra direktores vietniece metodiskajā 
darbā Elīna Ivanāne sniedza praktis-
kus ieteikumus lasītprasmes attīstīša-
nai – vārdu krājuma paplašināšanai, 
lasīšanas tempa paaugstināšanai, fo-
nemātiskās dzirdes un valodas attīs-
tīšanai. 

Apgūstot lasītprasmi, skolēnam 
ir jāapgūst lasīšanas process, kurš 

ir sarežģīta sensoriskās domāšanas 
prasme zīmju uztveršanai un to vei-
dojošo jēdzienu artikulācijai. Tas 
jāapgūst tādā līmenī, lai veidotos 
prasme veikt šo darbību atbilstoši ne-
pieciešamajai kvalitātei un apjomam, 
kā arī izmantot mērķtiecīgā darbībā. 
Vēlme lasīt rodas tad, ja lasītājs tekstu 
spēj izprast, analizēt, novērtēt, veidot 
savu attieksmi pret uzzināto un ja tas 
ir bērna vecumam un interesēm pie-
mērots. Tādēļ grūtajā un garajā lasīt-
prasmes apguves procesā skolotājiem 
jāpalīdz bērniem saprast lasīšanas un 
rakstīšanas nozīmi.

Kokneses internātpamatskola 
– attīstības centrs izsaka lielu patei-
cību visām lektorēm par atsaucību 
semināra organizēšanas procesā un 
visiem semināra dalībniekiem par 
piedalīšanos.

Lasītprasme – mācīšanās pamats

2015. gada decembrī Bebru pa-
matskolas skolēni ar sirsnīgiem lab-
darības koncertiem ciemojās Iršos un 
Skrīveros.

10. decembrī Bebru pamatskolas 
vokālais ansamblis (vadītāja Liāna Ha-
ritonova) Ziemassvētku koncertā savu 

sirds siltumu dāvāja Ģimenes krīzes 
centra „Dzeguzīte” pansijas iemītnie-
kiem, bet 11. decembrī vokālais an-
samblis un vecāko klašu tautisko deju 
kolektīvs (vadītāja Laima Antoneviča) 
svētku noskaņu radīja Skrīveru soci-
ālās aprūpes centrā – aģentūrā „Ziedu 

gravas”. Koncertus sagatavot palīdzēja 
un vadīja skolotāja Anna Romanovs-
ka.

Bebru pamatskolas direktore Lidi-
ja Degtjareva ar gandarījumu teic, ka 
skolēni ar savu labo gribu apliecinājuši, 
ka visskaistākais ir dāvināšanas prieks.

Labdarības koncertos iepriecina vecļaudis Pateicība
Sirsnīgs paldies Latvijas Sarkanā Krusta Aizkraukles komitejas Kokne-

ses nodaļas vadītājai Līvai Skābarniecei un brīvprātīgajai Lībai 
Zukulei par sagādāto pārsteigumu – Ziemassvētku paciņām 
Kokneses novada trūcīgajām ģimenēm ar bērniem. Lai arī 
Jaunajā gadā  prieks darboties un palīdzēt citiem!

Bērnu vecāki Bebros
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Līdzās skolām, kuras svin 

nopietnas jubilejas – 70 gadus 

Limbažu mūzikas skolai, 55 ga-

dus Ogres mūzikas skolai, 95 

gadus Valmieras mūzikas sko-

lai, Kokneses Mūzikas skola sa-

vos 25 gados jūtas kā pusaudze  

ar saviem pirmajiem sasniegu-

miem, pirmajiem sarūgtināju-

miem un cerībām, ka nākotne 

nesīs daudz  skaistu, neparastu 

piedzīvojumu un pārdzīvoju-

mu!

Silvija Cīrule,

Kokneses Mūzikas skolas 

direktore

Šo gadu laikā skolu absolvēju-
ši 200 audzēkņi, krietni lielākam 
audzēkņu skaitam pietrūcis rak-

stura un uzņēmības iesākto godam 
pabeigt un skolas gaitas  pamestas  
pusceļā, bet arī šo audzēkņu labā, 
kā saka skolu psihologi, mūzika ir 
veikusi savu dvēseles dziednieka 
darbu.

Ik rudeni skolas pedagogi ar 
lielu prieku savā apgādībā uzņem 
jaunatnācējus- bērnus, kuri at-
nāk ar vēlēšanos iepazīt šo māks-
las jomu – mūziku. Protams, ka ir 
arī  audzēkņi, kurus atved vecāki, 

cerībā, ka bērns piepildīs viņu bēr-
nības, jaunības nepiepildīto sapni. 
Abi gadījumi ir lieliski – jo muzi-
kālā izglītība attīsta domāšanu, ba-
gātina cilvēka emocionālo pasauli, 
bet prasa arī daudz pacietības, gri-
basspēka un atdeves. Skolotājiem 
atliek vien motivēt, iedvesmot un 
atvērt ceļu uz plašo mūzikas pa-
sauli!

Top skolas jubilejas buklets, 
publicēšanai tiek gatavota mūzikas 
skolas  direktores ”Skolas dienas-
grāmata”, kurā pirmais ieraksts 
tapis 1988.gada 1.septembrī. Skolas 
noslēguma pasākumā 2016.gada 
4.jūnijā aicināsim atsaukties visus 
bijušos skolas audzēkņus - gan tos, 
kas skolu absolvēja, gan tos, kuru 
gaitas skolā beidzās  agrāk- mēs vi-

sus vēlamies satikt, pakavēties ko-
pējās atmiņās un paraudzīties uz 
šodienas Kokneses  Mūzikas  skolu 
to dienu acīm,  un uz tām dienām 
ar šo dienu skatu….

Kokneses Mūzikas skola uzai-
cina apmeklēt jubilejas koncertus, 
kuros būs iespēja iepazīties ar kat-
rā skolas nodaļā paveikto 25 gadu 
griezumā.

Būsiet mīļi gaidīti!
Sekojiet reklāmai!

2015.gada 18.decembrī Vec-

bebru Profesionālajā un vispār-

izglītojošajā internātvidusskolā 

notika IP „Ēdināšanas pakalpoju-

mi”, kvalifi kācija- konditors, kva-

lifi kācijas eksāmens.

Ināra Bakmane,

Vecbebru PVIV projektu 

koordinatore 

Eksāmena uzdevums - izcept tor-
ti. Tad nu audzēkņi lika lietā savas 

prasmes un fantāzijas. Bija jāsagatavo 
kūkas receptūra un tortes zīmējums, 
jāaprēķina izejvielas, cik torte maksā, 
jāsagatavo izejvielas, no kurām tapa 
kūkas sagatave un pēc tam jāveic iz-
strādājuma noformēšana un prezen-
tācija.

Konditoru veikumu vērtēja darba 
devēju komisija: Inguna Kronberga- 

SIA „Meduslācis” vadītāja, īpašniece, 
Aina Linde- SIA „Liepkalni” pārtikas 
tehnoloģe, Ilanta Štein-
berga- SIA „Jaunzemitā-
ni” tehnologs. Tortes bija 
cita par citu gaumīgāk 
noformētas ar atbilstību 
nosaukumam, labu garšu 
un lielisku produktu sa-

derību. Interesanta 
bija izstrādājumu 
prezentācija. Vis-
augstāko vērtējumu 
ieguva audzēknes 
Kristas Ļūļas torte 
„Elita”. Kristīnes 
Semjonovas torte 
„Kārumiņš”, Kris-
tīnes Beļankinas 
torte „Zvirbulēns”. 

Elīnas Baltmanes torte „Ķirsītis” un 
Māras Plikšķes torte „Brūnaļa”. Zan-
das Jēkabsones torte „Saldais noslē-
pums” izcēlās ar īpašo noformējumu, 
kas bija veltīts konditoru grupai.

Visas pamatprasmes konditori 
apguva skolā, mācoties profesionālos 
mācību priekšmetus un praktizējo-
ties mācību virtuvē.

Pēc kvalifi kācijas eksāmena visi 
12 audzēkņi izlaidumā saņēma 2.lī-

meņa profesionālās kvalifi kācijas 
apliecību ar kvalifi kāciju- konditors. 
Skolas direktors Jānis Bakmanis ap-
veikumā absolventiem teica: „Mēs 
varam lepoties ar jauno konditoru 
veikumu un būt droši par Latvijas 
topošajiem meistariem, kas nākotnē 
būs labi konditorejas speciālisti. Par 
to liecina ne tikai šodienas gardās 
tortes, bet arī labas darba devēju at-
sauksmes par audzēkņu praksi uzņē-
mumos”.

Ar 2016.gada janvāri skolā notiek 
uzņemšana jaunai konditoru grupai. 
Tā kā aicinām interesentus uz apmā-
cību. Informācija skolas mājas lapās: 
www.vecbebri.lv  un www.bebruin-
ternatskola.lv.

Laimīgu, sirdī siltu, gaišu un mī-
lestības pilnu 2016.gadu!

Kūku kari Vecbebros

Konditoru grupa izlaidumā ar skolotājiem.

Komisijas priekšsēdētāja 
Inguna Kronberga vērtē 

jauno konditoru veikumu.

Jauno konditoru kvalifi kācijas eksāmenu darbi.

2016.gads Kokneses 

Mūzikas skolā tiks aizvadīts 

skolas jubilejas zīmē

Mājīgajās Kokneses pagasta bib-
liotēkas telpās ik nācējam uzsmaida 
un labu vēlē Ziemassvētku simbols 

- eņģeļi, kurus gadiem ilgi krājusi 
koknesiete Agra Stučka, bibliotēkas 
lasītāja no 1987. gada. Bibliotekāre 

Ingrīda Grūbe stāsta: „Pirms di-
viem gadiem, gaidot Ziemassvēt-
kus,  aicinājām lasītājus kopīgi vei-
dot eņģeļu izstādi. Agras kundze 
bija viena no atsaucīgākajām izstā-
des autorēm. Pagājušā gada nogalē 
aizrautīgā kolekcionāre nolēma eņ-
ģeļus uzdāvināt bibliotēkai. Biblio-
tēkas kolektīvs sirsnīgi pateicas par 
šo dāvinājumu!” 

Ziemassvētku labās vēsts nesēji 
ir tapuši no visdažādākajiem mate-
riāliem, pirkti, dāvināti, atceļojuši 
no tālām zemēm. Aizejiet ciemos 
uz bibliotēku un pārliecināties paši, 
cik daudz prieka un labestības iz-
staro tās jaunie iemītnieki!

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Eņģeļu kolekcijai jaunas mājas

Kokneses novada Komunālā no-
daļa ir ieguldījusi lielu darbu, lai Kok-
nesi ietērptu svētku rotā. Tomēr da-
žiem šķiet, ka spožo gaismiņu ir par 
daudz. Pie Zaļā tirgus laukuma, kur 
tagad ierīkota slidotava, 30. decembrī 
pustrijos naktī nozagtas divu nelielu 
svētku egļu elektrisko lampiņu virte-
nes. Jānis Galviņš, Kokneses pašval-

dības policijas inspektors, informē, 
ka pēc vietas apskates konstatēts, ka 
daļa virteņu ir nevis norauta, bet at-
vienota un noskrūvēta. Videoierakstā 
redzams – piebraukts ar automašīnu, 
no tās izkāpj viena persona un lampi-
ņu virtenes noskrūvē apmēram piecu 
minūšu laikā. Valsts policijā sākts kri-
minālprocess.

Atdodiet to, ko paņēmāt!
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Būsiet gaidīti 3. februārī plkst. 17:30 
Radošajā mājā Koknesē uz Meteņu 

darbnīcu, bet 6. februārī 
plkst. 16:00 uz Meteņu svinībām 

Kokneses pagasta "Būnīšos"!
Ja tu vēlies sajust ziemā pavasari, 

tad tev ir jādodas meklēt Metenis! 
Kas ir Metenis? Tas latviešiem ir 

bijis saimnieciskā gada sākums, kad 
mesti meti nākamajam gadam.

Kad svinēti Meteņi? Meteņus svi-
nēja vidū starp Ziemassvētkiem un 
Lieldienām. Tādā kārtā Metenis iezī-
mēja ne tikai pusceļu saulei no Ziemas-
svētkiem līdz Lieldienām, bet arī vienu 

darbu beigšanu un citu sākšanu.
Koknesē Meteņus parasti svin 

6.februārī. Tāpat to dara daudzviet Lat-
vijā, bet ir vietas Latvijā, kur tos tomēr 
svin februārī vai marta sākumā, 7 ne-
dēļas pirms Lieldienām. Vislabāk tos 
svinēt tad, kad ziemas vidū sagribas 
pavasari!

Meteņu svinēšanā saglabājušās 
senas vecā gada aizvadīšanas tradī-
cijas, jo senajām indoeiropiešu tautām 
gadumija bijusi tagadējā februāra vidū. 
Agrāk latviski ar vārdu „meti” apzīmēja 
laika griežus, mēru. Sākotnējā nozīme 
vēl tagad saglabājusies vārdā “laikmets”. 

Lietuviski “metai” vēl tagad nozīmē 
“gads”.

Galvenā Meteņu dienas izdarība 
bija vizināšanās vai nu no kalna, vai ar 
zirgu, lai augtu gari lini. Meteņus arī 
uzskatīja par īpašu laiku, kad ar maģis-
ku darbību varēja ietekmēt notikumus 
savā labā, kā arī nodarboties ar zīlēšanu 
un laika pareģošanu. Meteņos saule vēl 
ir veļu pusē, tāpēc pirms maltītes saim-
nieks neaizmirsa pacienāt arī veļus. 

Meteņos galvenais ēdiens bija cū-
kas gaļa un nogrūsti mieži. Šo ēdienu 
dažādos novados pagatavo dažādi, un 
tam ir arī atšķirīgi nosaukumi: grūde-

nis, zīdenis, koča, kūķis, ķūķis. Tāpat 
Meteņos vēl parasti cepa pīrāgus, bez 
tam vēl īpašu Meteņa maizi jeb tīteni.

Meteņos bija jāēd un jādzer līdz 
mielēm. Šajā laikā tika kautas cūkas, 
tāpēc tradicionālie svētku ēdieni bija 
cūkas galva un plāceņi. Vecāki meta 
dāvanas saviem bērniem no istabas 
augšas, jo Laima meteņos no augšas 
metot savas dāvanas. Tāpat kā visos 
ziemas svētkos, arī šajā laikā gājuši ķe-
katās un braukuši ciemos. Koknesē 
maskotus ļaudis, kas gājuši no mājas 
uz māju, svētību vēlēdami, sauca par 
skutelniekiem.

Pēc Meteņiem nākamā bija Pelnu 
diena. Tad apkārt staigājuši pelnāži, 
par āžiem pārģērbušies puiši, kas ie-
griezušies tajās mājās, kurās dzīvojušas 
meitas un pēdējā mājā parasti ir lustīgi 
dancots! 

• Kāds laiks Meteņos - tāds būs arī 
Lieldienās.

• Ja Meteņos ir sniegs uz jumtiem 
- vasarā būs daudz sēņu un ogu.

• Meteņa dienā bērni jābāž maisā 
un jāsviež pār sētu - tad tie neaizgu-
lēsies.

Informāciju sagatavoja 

Inguna Žogota

Nāc meteņot Koknesē! 

Šogad visām Kokneses novada 

iedzīvotājām tiek piedāvāta ie-

spēja pamēģināt izvingrināt savu 

ķermeni  un iemīlēt pilates. No 

pagājuša gada decembra Kokne-

ses sporta centrā pilates nodarbī-

bas vada trenere Lelde Stauža no 

Ogres. 

Par sevi un mīlestību uz savu 
profesiju Lelde stāsta: “Jau vairāk kā 
trīs gadus esmu fi tnesa trenere, kura 
specializējusies un apguvusi pilates 
vingrošanas sistēmu. Studējot veselī-
bas sporta speciālistus Rīgas Stradiņa 
Universitātē ieguvu trenera kvalifi -
kāciju. Vienmēr esmu gribējusi zināt 
vairāk par cilvēku, tā ķermeņa uzbūvi, 
vēlējusies palīdzēt uzlabot veselību un 
mainīt ķermeņa vizuālo izskatu, tāpēc 
pašreiz turpinu studijas un apgūstu fi -
zioterapiju. 

Vēlos vairāk pastāstīt, kas īsti ir 
pilates vingrošanas sistēma, jo bieži 
cilvēkiem ir radies mānīgs priekšstats,  
ka tā ir visa ķermeņa izstiepšana. Lai 
lauztu šo stereotipu pastāstīšu sīkāk 
- pilates vingrojumi galvenokārt ir 
balstīti uz dziļās muskulatūras nostip-
rināšanu, par ko cilvēki nereti aizmirst 
un nostiprina tikai virspusējo musku-

latūru. Pilatēs ļoti sva-
rīga ir ķermeņa centra 
turēšana jeb vēdera 
ievilkšana, vēderam 
visu nodarbības lai-
ku ir jābūt aptuveni 
30% ievilktam. Otrs 
svarīgs nosacījums 
ir elpošana un elpo-
šanas sasaistīšana ar 
vingrojumiem. Visas 
kustības tiek veiktas 
mierīgi un plūstoši. 
Galveno akcentu lie-
kot uz sava ķermeņa 
izjušanu. Pilates ir 
piemērotas cilvēkiem, 
kuriem ir sēdošs 
darbs vai muguras 
problēmas, kā  arī tā-
diem kuri vienkārši 
vēlas labi justies un 
nostiprināt ķermeņa 
muskulatūru. Regu-
lāri treniņi nostiprina 
muguras muskulatū-
ru, palīdz izvairīties 
no muguras sāpēm, 
uzlabo stāju un  fi zis-
ko kondīciju, paātrina vielmaiņu. Pila-
tes ir zemas intensitātes slodzes, tāpēc 

ar tām var nodarbo-
ties jebkura vecuma 
cilvēki. Vingrojumi 
tiek veikti uz vin-
grošanas paklājiņa 
un ļoti lēnā tempā. 

Tāpēc es vien-
mēr saku, ka nekad 
nav par vēlu sākt 
vingrot un jūs ju-
tīsiet, ka ķermenis 
sāk gavilēt jau pēc 
pirmās nodarbības. 
Pilates  ietver sevī 
jauku laika pavadī-
šanu, tāpēc nāciet 
atpūsties un piln-
veidoties. Vienīgais, 
kas ir nepieciešams, 
lai sāktu darboties ir 
vingrošanas paklā-
jiņš un vēlme ieprie-
cināt un nostiprināt 
savu ķermeni.”

N o d a r b ī b a s 
notiek trešdienās 
plkst.17.30 Kokne-
ses sporta centrā. 
Tālrunis uzziņām 

20389738. Uz tikšanos Pilates nodar-
bībās!

Pilates – tavai veselībai

Atrast laiku savas veselības 
uzlabošanai, jaunajā gadā novēl 

Lelde Stauža.

 Vecbebros aizvadītā gada no-
galē pļavā aiz DUS „Virši” mazu  
un lielu bebrēniešu un ciemiņu 
priekam ierīkots  ragavu karuselis 

(citi nosaukumi- grieztavas, urra, 
rundlēze). Ragavu aplis  tiek rūpī-
gi laistīts ar ūdeni un piesaldēts ar 
ledu. 

Pie kārts visu lietošanai ir  no-
stiprinātas ragavas.

Bērni un pieaugušie, ģimeņu 
ciemiņi laipni lūgti izmantot šo at-
rakciju!

Aicinām izvēlēties drošu grieša-

nās ātrumu! 
Paldies Bebru pagasta Komunā-

lās nodaļas darbiniekiem un spor-
ta pasākumu organizatoram Artim  
Zvejniekam par ieguldīto darbu 
karuseļa ierīkošanā un uzturēšanā!

Vecbebros ragavu karuselis!

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ
 UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA

piedāvā apgūt ESF fi nansēto izglītības programmu -

KONDITORS
1. Mācību laiks- 2016.gada 22.februāris līdz 2016.gada 
decembris.
2. Uzņem ar pamatizglītību vai vidējo izglītību vecumā no 17 
līdz 29 gadiem.
3. Saņem ESF mērķstipendiju- 90.00 līdz 115.00 EUR.
4. Mācās tikai profesionālos mācību priekšmetus.
5. Izglītojamos uzņem ja:
5.1. Vienlaikus nav atbalsta saņēmējs NVA
5.2. Nav iesaistīts citās mācībās
5.3. Nav pilna laika studējošais augstskolās
5.4. Nav ieguvis profesionālo kvalifi kāciju pēdējo 12 mēnešu 
laikā
5.5. Vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis 
mērķstipendiju
6. Bezmaksas dienesta viesnīca.
7. Dokumentu pieņemšana līdz 2016.gada 19.februārim.
8. Persona iesniedz:
8.1. Iesniegumu 
8.2. Vispārējās pamatizglītības  vai vispārējās vidējās 
izglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 
apliecinošu dokumentu ar sekmju izrakstu (kopiju, uzrādot 
oriģinālo)
8.3. Fotokartiņas 2 gb. (3x4 cm)
8.4. Pases vai ID kartes kopiju
9. Iesniegumu pieņem arī elektroniskā veidā (veidlapas 
paraugs www.vecbebri.lv; www.bebruinternatskola.lv) 

Kontakttālrunis:65133606; 65164282; 
e-pasts: vecbebrupv@gmail.com

Aktuālie sporta pasākumiAktuālie sporta pasākumi
16.janvāris Kokneses sporta centra sacensības 

GALDA TENISS Galda teniss Kokneses sporta 
ccentrs 10:00

16.janvāris LČ 2.līga FLORBOLĀ, 
Koknese-FK Rīga-2 Florbols Kokneses sporta 

centrs 20:00

17.janvāris PASAULES SNIEGA DIENA  Ziemas sporta 
veidi

Kokneses sporta 
centra stadions 11.00

19.janvāris ANSS reģionālās sacensības 
volejbolā Volejbols Kokneses sporta 

centrs 10:00

23.janvāris V.Jākobsona 117.dzimšanas dienai 
veltīts pasākums “Visi uz slēpēm”

slēpošana, zie-
mas atrakcijas Bebru pagasts  12:00

24.janvāris Ielu sacensības 2016 - telpu 
futbola turnīrs Telpu futbols Kokneses sporta 

centrs 10:00

25.janvāris “Koknese sporto” 2.pasākums  Kokneses sporta 
centrs 18:45

30.janvāris LČ 2.līga fl orbolā, Koknese-FK Sala Florbols Kokneses sporta 
centrs 18:00

21.februāris Telpu sporta veidu pēcpusdiena Novuss, dambre-
te, šautriņas u.c. Bebru pagasts 13:00 

18.februāris ANSS reģionālās sacensības 
tautas bumbā Tautas bumba Kokneses sporta 

centrs 10:00

12.marts Sērsnas rallijs Slēpošana Bebru pagasts  

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai!
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SVEČU MĒNEŠA PIEDĀVĀJUMS
01.02.2016.- 29.02.2016.
Biedrības “Baltaine” Radošās māja
 Koknesē, Melioratoru ielā 1 A 

AICINĀM CIEMOS UZ RADOŠO MĀJU KOKNESĒ:
• mācīsimies Meteņu dziesmas un rotaļas, dančus
• spēlēsim sen aizmirstas, bet jautras spēles 
• gatavosim salmu rotājumus 
  (saulītes, salmu virtenes, puzurus)
• liesim sveces
• mācīsimies cept kliju pīrāgus
• baudīsim tradicionālos Meteņu ēdienus

DARBOŠANĀS KOPĀ AR FOLKLORAS KOPU “URGAS”: 
• 1,5 stundas (1 personai) – 3,50 EUR
• 2 stundas (1 personai) – 4 EUR
• Ja grupā ir līdz 10 cilvēkiem (1 personai) – 5 EUR
• Skolēniem – 3 EUR
• Pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas
• Ja grupa vēlas mācīties gatavot un cept pīrāgus – 
  20 EUR no grupas. 
• Ja grupā ir līdz 10 cilvēkiem – 10 EUR. 

Pēc tam paši pīrāgus gardu muti varēs apēst!

METEŅU ĒDIENU PIEDĀVĀJUMS: 
• Daugavas zvirbuļi (pupas vai zirņi ar speķi) – 2 EUR
• Miežu putra ar circenīšiem – 2 EUR
• Cigoriņu kafeja – 1 EUR
• Daugavas zālīšu tēja – 0,50 EUR
• Kliju pīrāgs/plātsmaize – 0,50 EUR

Info: tālr. 26575499 (Inguna)
ingunazogota@inbox.lv

2015. gada 1. decembrī spor-

ta halle „IRŠI” svinēja savu 6. 

gadadienu. Šim notikumam par 

godu 12. decembrī tika rīkotas 

volejbola sacensības sieviešu 

un vīriešu komandām.

Dzintars Greļs,

Sporta darba organizators Iršos

Sieviešu konkurencē jau tradi-
cionāli spēcīgākā Ropažu komanda 

(Sanda Liepiņlauska, 
Anda un Zanda Mi-
čules, Sanda Ragozi-
na, Maija Strazdiņa, 

Kristīne Lece). Otrās 
– „Baltsport.lv” spēlētājas, trešās – 
Talsu volejbolistes.

Vīriešu grupā pirmo reizi uz-
varētāju godā Vecumnieku puiši 
(Jānis Zadovskis, Kristaps Lisovs-
kis, Rolands Plēsnieks, Jānis Krē-
mers, Jegors Lukjaņins, Armands 
Grudulis, Jorens Janišonis, Jānis 
Gabranovs).

Tradīcija turpinās, ceram uz vēl 
kuplāku dalībnieku skaitu 2016. 
gada nogalē!

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu, sportisku un veselīgu nā-
košo gadu!

Iršu hallei - 6

Iršu volejbolistu komanda.

Turnīra labākie 
spēlētāji – Krista 
Jansone, Kristīne 
Dzierkale, Jānis 
Zadovskis un Vadims 
Ustjancevs kopā ar 
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītāju Rainu Līcīti 
svētku tortē iededza 6 
svecītes.

2016.gadu sāksim sportis-

ki – tiek pieteikts jauns sporta 

pasākums “Koknese sporto”! Lai 

iesaistītu sportiskās aktivitātēs 

arvien jaunus sportot gribētājus, 

Kokneses sporta centrs sākot ar 

2016.gadu uzsāk jaunu sportisku 

projektu, kas paredzēts tieši kok-

nesiešiem.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

“Kokneses sporto” pasākumi 
notiks katru otro pirmdienas vaka-
ru Kokneses sporta hallē. “Koknese 
sporto” pasākumu var apmeklēt jeb-
kurš sportot gribētājs, neskatoties uz 
vecumu, dzimumu un fi zisko sagata-

votību. Pasākuma sākuma laiks katru 
reizi 18:45.

Kokneses sporta centrs nedēļu 
iepriekš izziņos sporta veidu, kurš 
tiks spēlēts pasākumā. Katru pasā-
kumu būs cits sporta veids. Pirmo 
sporta veidu - telpu futbolu izvēlējās 
KSC un tas bija 11.janvārī. Nākoša-
jiem pasākumiem sporta veidu iebal-
sos “Kokneses sporto” apmeklētāji. 
Sporta veids nedrīkstēs atkārtoties 
vismaz 5 pasākumus.

“Koknese sporto” pasākumi ir 
bezmaksas, bet apmeklētājiem ir jā-
iegādājas ieejas biļete sporta hallē, 
vai arī jāizmanto atlaižu kartes vai 
abonementi. Visi uz pasākumu sa-
nākušie vispirms tiks iepazīstināti 

ar sporta veida pamatiem un notiks 
neliela kopīga iesildīšanās. Pēc tam 
visi sanākušie tiks sadalīti komandās 
pēc nejaušības principa un notiks 
mini turnīrs izvēlētajā sporta veidā. 
Uzvarētāji saņems nelielas balvas no 
Kokneses sporta centra.

Tātad, ikviens sportot gribētājs, 
neskatoties uz vecumu un sagata-
votību, tiek aicināts apmeklēt šos 
pasākumus un apgūt pamatprasmju 
līmenī dažādus sporta veidus, kā arī 
labi pavadīt pirmdienas vakarus un 
iepazīt citus koknesiešus. Būsim ak-
tīvi un atsaucīgi un sportosim kopā!

Jebkuru jautājumu gadījumā 
droši zvaniet (29360940) vai rakstiet 
(sportacentrs@koknese.lv).

Koknese sporto!

Pasaules sniega diena ir zie-

mas sportisko aktivitāšu popu-

larizēšanas pasākums, kuru rīko 

daudzās Latvijas pašvaldībās 

sadarbībā ar Latvijas slēpošanas 

savienību un Starptautisko slēpo-

šanas savienību. Koknesē sniega 

diena notiks jau otro gadu un to 

organizē Kokneses sporta centrs 

sadarbībā ar Induli Asarīti un Ai-

garu Kalniņu.

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

17.janvārī pie Kokneses sporta 
centra norisināsies Pasaules sniega 
dienas sportiskais pasākums, kurā 
aicināts piedalīties ikviens ziemas 
aktīvas atpūtas cienītājs. Sniega die-
nas sacensību daļa sāksies 11:00, bet 
dalībnieki aicināti ierasties jau ātrāk, 
lai varētu iesildīties un sagatavoties 
startiem. Dalībnieki arī aicināti ņemt 
līdzi ragavas, slēpes un citu ziemas 
inventāru, siltu tēju vai kādu citu 
dzērienu, lai varētu labāk iesaistīties 
sportiskajās aktivitātēs.

Šogad sacensību programmā būs 

divas galvenās aktivitātes – vispirms 
11:00 notiks ziemas stafešu sacensī-
bas visiem dalībniekiem, kas būs sa-
nākuši. Stafetes būs sastādītas tā, lai 
ikviens varētu atrast sev kādu piemē-
rotu uzdevumu. Pēc stafetēm plkst. 
13:00 notiks biatlona sprinta sacen-
sības. Biatlonā var piedalīties ikviens, 
kurš būs atnācis uz pasākumu ar slē-
pēm. Organizatori nodrošinās visus 

dalībniekus ar šautenēm un pārējo 
nepieciešamo veiksmīgai sacensību 
norisei. Biatlona sacensības ir arī ļoti 
skatāmas, tāpēc arī skatītāji tiek laip-
ni aicināti apmeklēt pasākumu. Vi-
siem dalībniekiem un apmeklētājiem 
lūdzu ņemt vērā, ka ārā ir ziema un 
pašu ērtībai nepieciešams saģērbties 
atbilstoši laika apstākļiem. Tiksimies 
17.janvārī Kokneses stadionā!

17. janvārī - 
Pasaules sniega diena Koknesē 

2015. gada 28. decembrī Rīgā 
norisinājās LSK brīvprātīgo godi-
nāšanas pasākums. Tā laikā tika go-
dināti biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts” komiteju un struktūrvienību 
brīvprātīgie un darbinieki. 

Par LSK ideju popularizēšanu un 
pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu sa-
biedrības labā apsveikumu saņēma 
LSK Aizkraukles komitejas Kokne-
ses nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule. 

Viņai tika veltīti vārdi: “Viņa ne-
savtīgi dara savu darbu, organizējot 
dažādas aktivitātes Kokneses novada 
senioriem, vada un organizē darbu 

sociālās palīdzības istabā un rūpējas 
par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Viņa nezina vārdus “nevar” vai “nē”, 
vienmēr un visur  atbildot: “JĀ, DA-
RĀM!”.” 

LSK Aizkraukles komiteja 

Foto: Liba Zukule

Biedrība “Latvijas 

Sarkanais Krusts”  izsaka 

pateicību brīvprātīgajiem

PII „Bitīte” informācija vecākiem
Līdz š.g. 1.maijam lūdzam PII „Bitīte”  ierasties 

vecākus, lai reģistrētu bērnus, kuri ar jauno mācību 
gadu apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi. Līdzi 

jāņem bērna dzimšanas apliecības kopija.

Sniega dienas pasākums 2015. gadā.
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 Kokneses sporta centrs pie-

dāvā ielūkoties, kā 2015. gads 

izskatījās no sporta pasākumu 

un sportisku sasniegumu puses 

Kokneses novadā. Katrā ziņā va-

ram būt priecīgi par daudzajiem 

sasniegumiem un organizētajiem 

pasākumiem Kokneses novadā. 

Tie, kas uzskata, ka novadā spor-

ta dzīvē nekas nenotiek, lūdzu 

rūpīgi izlasiet rakstu un izvērtē-

jiet, vai tiešām ar 55 pašu organi-

zētiem pasākumiem un 31 viesu 

pasākumu ir par maz Kokneses 

novadam? Un aplūkojiet arī sas-

niegumu sadaļu! Mums ir ar ko 

lepoties!

Dāvis Kalniņš,

Kokneses sporta centra direktors

Pasākumi
Ar sporta pasākumu organizē-

šanu ikdienā nodarbojas Kokneses 
novada sporta darba organizatori 
– Iršos Dzintars Greļs, Bebros Artis 
Zvejnieks, Koknesē Dāvis Kalniņš.

Iršos pērn ir notikuši 9 sporta pa-

sākumi – 6 volejbola sacensības kla-
siskajā un pludmales volejbolā, kā arī 
novusa turnīrs, ģimeņu sporta dienas 
pasākums un sporta un atpūtas svēt-
ki. Kopumā visi pasākumi kopā pul-
cējuši 454 dalībniekus.

Bebros, kur no gada sākumā dar-
bu uzsāka jauns sporta darba organi-
zators Artis Zvejnieks, šogad notikuši 

pavisam 17 aktīvās atpūtas pasākumi. 
Ja Iršos un Koknesē vairums pasā-
kumi tiek orientēti izteikti sportiski, 

tad Bebros Artis ir izveidojis vairākus 
vieglās atpūtas pasākumus, kur nekā-
das iepriekšējas sportiskās prasmes 
nav nepieciešamas. Piemēram, šādu 
pasākumu sarakstā ietilpst Sniega 
diena, telpu nodarbju sportiskā pēc-
pusdiena, foto orientēšanās un He-
lovīna norāžu skrējiens. Bez šādām 
sacensībām Bebros notiek arī citi 
pasākumi, kā piemēram slēpju pārgā-
jiens, pludmales volejbola sacensības, 
Krievāra kauss volejbolā un Bebru 
pagasta sporta svētki. Kopā pasāku-
mos šajā gada Bebros piedalījušies 
457 dalībnieki.

Koknesē 2015.gadā pavisam no-
ticis 61 sporta pasākums dažādām 
vecuma un meistarības grupām. 30 
pasākumus ir organizējis vai palīdzē-
jis organizēt Kokneses sporta centrs, 
bet 31 pasākums noticis Kokneses 
sporta centra telpās un sporta būvēs. 
Kā lielākās organizētās sacensības var 
minēt Kokneses novada sporta svēt-
kus, Kokneses kausa izcīņas sacensī-
bas vieglatlētikas mešanu disciplīnās 
jaunatnei, Kokneses kausa sacensības 
vieglatlētikā veterāniem, kas no nāka-

mā gada tiks pārdēvētas par Viestura 
kausa izcīņas sacensībām vieglatlē-
tikā veterāniem, godinot ilggadējā 
Kokneses pagasta priekšsēdētāja un 
sporta trenera Viestura Cīruļa piemi-
ņu, kā arī Kokneses kausa sacensības 
volejbolā pieaugušajiem. Bez lielajām 
sacensībām, notiek arī vairāki mazā-
kas nozīmes sporta pasākumi, kuru 

mērķauditorija ir tieši novada iedzī-
votāji. Tā, piemēram, tika atjaunota 
Ielu sacensību tradīcija, kur notika 

sacensības 15 sporta veidos, notika 
arī Skeitparka sacensības, Ģimeņu 
sporta diena, Pasaules sniega diena, 
Kokneses zolmeistars, IGKV peldē-
šanas sacensības, strītbola sacensības 
un iesākās arī jaunās Ielu sacensības 
2016. Kokneses sporta centrs arī pa-
līdz organizēt sportiskās aktivitātes 
citos novada pasākumos, kā piemē-
ram Sama svētkos, Novada svētkos, 
kā arī palīdz organizēt Olimpisko 
dienu. Kopā KSC rīkotajos pasāku-

mos piedalījušies 1879 dalībnieki.
Bez Kokneses sporta centra orga-

nizētajiem pasākumiem koknesieši 
var apmeklēt arī sporta pasākumus, 
kas notiek Koknesē, bet kurus rīko ci-
tas organizācijas. Regulāri iespējams 
apmeklēt fl orbola komandas spēles 
Latvijas čempionāta 2.līgas ietvaros, 
Latvijas skolu sporta federācija or-
ganizē Koknesē gan vieglatlētikas 
sacensības, gan volejbola sacensības.

Tātad kopumā novadā ir notikuši 

88 dažādi sporta pasākumi un sacen-
sības, kopā iesaistot aptuveni 4200 
dalībniekus. Tas ir nopietns skaits 
mūsu novadam. Kokneses sporta 
centrs arī aicina visus novada iedzī-
votājus aktīvāk iesaistīties sporta dzī-
vē un aktīvāk apmeklēt pasākumus, 
jo izvēle ir ļoti plaša un gandrīz katrs 
atradīs sev kādu piemērotu pasāku-
mu.

Sasniegumi
Kokneses sporta centrs 2015.

gada decembrī rīkoja sportistu go-
dināšanas pasākumu ar balli uz kur 
bija uzaicināti novada labākie spor-
tisti, kas sevi pieteikuši ar augstām 
vietām Latvijas čempionāta sacen-
sību līmenī. Sportisti un treneri 
saņēma goda rakstus un nelielas 
balvas, kā arī neformālā gaisotnē 
apsprieda nākotnes plānus. Domāju 
ikvienam lasītājam būs interesanti 
apskatīties, cik un kādi sasniegumi 
mūsējiem 2015.gadā sakrājušies. 
Uzreiz jāteic, ka iespējams kāds ir 
palaists garām, un ja tā, tad lūdzu 
atsūtiet savus sasniegumus mums 
un mēs tos iekļausim savā datubāzē.

Autokross
Markuss Ūtēns, 4.vieta LČ kop-

vērtējumā Mini Buggy klasē
Edgars Elsts, 10.vieta LČ kop-

vērtējumā VAZ klasika klasē

Motokross
Uldis Spulle, 9.vieta Superkausa 

kopvērtējumā MX PRO klasē

Basketbols
Andrejs Gražulis, BK Ventspils, 

2.vieta Latvijas basketbola čempio-
nātā

Kokneses amatieru komanda 
3.vieta Aizkraukles novada čem-
pionātā (A.Pavļenkovs, I.Kalniņš, 
D.Bēr ziņš, K.Beikerts, O.Asmuss, 
A.Grustāns, M.Gra žulis, I.Gražulis, 
J.Gražulis, O.Gra žulis, D.Kalniņš, 
MBīmanis, M.Broks, E.Lutinskis, 
N.Vingris)

Distanču slēpošana
Ralfs Eiduks, 1.vieta LČ V18 

grupā. Patrīcija Eiduka, 1.vieta LČ 
S18 grupā. Edijs Eiduks, 3.vieta LČ 
V12 grupā. Ingus Eiduks – treneris.

Florbols
Florbola komanda Koknese 

3.vieta LČ 2.līgā 2014/2015 gada 
sezonā.

(Rihards Krauklis, Gatis Egle, 
Raivis Kurnigins, Kristaps Briedis, 
Reinis Kuzmas, Kaspars Židovs, 
Niklāvs Vingris, Kristaps Ādam-
sons, Mārtiņš Briška, Imants Klau-
cāns, Lauris Karlušas, Andrejs Pa-
vļenkovs, Edgars Ancelāns, Dāvis 
Krištops, Armīns Rāviņš, Nauris 
Korklišs, Raivo Grīslis)

Futbols
Kokneses amatieru komanda 

1.vieta Aizkraukles minifutbola 
čempionātā, 2.vieta Aizkraukles tel-
pu futbola čempionātā (D.Kalniņš, 
I.Kalniņš, D.Bērziņš, R.Kalniņš, 
A.Pavļ enkovs, K.Kovaļevskis, 
R.Kuzmas, K.Beikerts, M.Bīmanis, 
R.Kļaviņš, O.Asmuss, O.Bērziņš)

SB Koknesis jaunatnes koman-
das uzsākušas dalību vairākos vi-

Sasniegumi Kokneses novada sporta dzīvē 2015. gadā

Iršu pagasta organizētie 
sporta pasākumi

Nr. Sacensību nosaukums Datums Dalībnieku skaits

1 Novusa turnīrs 19.01.-23.01
10 pieaugušie 

6 bērni

2 "Iršu kausi" Volejbola sacensības veterāniem 28.03.
13 komandas

91 dalībnieks

3 "Iršu Zelts" ģimeņu sacensības 28.03. 63 dalībnieki

4
Sporta un atpūtas svētki 

(Sponsori SIA Jeld-Wen SIA Ataudze)
30.05. 90 dalībnieki

5
Kokneses novada atklātais čempionāts 

pludmales volejbolā - KNAČ I posms
6.06.

V - 18 komandas

S - 6 komandas

48 dalībnieki

6
"Irši zied" Volejbols 4:4 zālāja laukumos 

(+ 3 soļlēkšana no vietas + šautriņu mešana)
4.07.

5 komandas

20 dalībnieki

7
"Joker Besachball" - nodrošināta Latvijas amatieru 

čempionāta posma pludmales volejbolā norises vieta
25.07.

12 komandas

24 dalībnieki

8
IRŠI 4:4 SEB Volejbols 

4:4 Sponsors - A/S SEB Banka
7.11.

5 komandas 

22 dalībnieki

9 Hallei "Irši" - 6 12.12.
Plānotas 11 komandas

80 dalībnieki

2015.  gada Bebru pagasta 
pārvaldes organizētie pasākumi

Nr. Pasākums Datums Cilvēku skaits
1 Slēpju pārgājiens 14.02.2015. 10

2 Sniega Diena 24.01.2015. 20

3 Telpu nodarbju sportiskā pēcpusdiena 21.03.2015. 10

4 Lieldienu pasaķums pie Muzeja, iesildoša vingrošana aprīlis 40

5 Skeitparka sacensības 06.05.2015. 25

6 Bērnu diena ar atrakcijām 30.02.2015. 40

7 Pludmales volejbola atklāšanas turnīrs 30.05.2015. 25

8 Velo pēcpusdiena 22.06.2015. 12

9 Foto orientēšanās / rogainings 03.07.2015. 15

10 Krievāra kauss 01.08.2015. 30

11 KNAČ noslēguma posma 15.08.2015. 25

12 Vecbebru sporta svētki 30.08.2015. 150

13 Kokneses velo pārgājiens (org. palīdzība) 12.09.2015.

14 Apceļo apkārtni ar velo, laipas, tilti 03.10.2015. 5

15 Norāžu skrējiens Helovīnu vakarā 30.10.2015. 14

16 Skriešanas koptreniņi 20.09.-1.11. 3

17 Bānīša pārgājiens 07.11.2015. 3

18 Pērses upes pārgājiens 21.11.2015. 4

KSC rīkotie pasākumi 
2015. gadā

Nr. Sacensības Datums Kopā
1 Kokneses novada ielu sacensības Telpu futbolā 17.01.2015. 30

2 Pasaules sniega diena 25.01.2015. 40

3 Ielu sacensības 2015 hokejā 21.02.2015. 31

4 IGKV peldēšanas sacensības 11.03.2015. 60

5 Ielu sacensības dambretē 14.03.2015. 18

6 Kokneses zolmeistars 21.03.2015. 12

7 Ģimeņu sporta diena 28.03.2015. 50

8 Ielu sacensības Spēka trīscīņā 04.04.2015. 15

9 Ielu sacensības peldēšanā 25.04.2015. 30

10 Sama svētki 16.05.2015. 30

11 Ielu sacensības vieglatētikā 23.05.2015. 53

12 Ielu sacensības pludmales volejbolā 23.05.2015. 30

13 Ielu sacensības strītbolā 29.05.2015. 30

14 Skeitparka sacensības 29.05.2015. 21

15 Kokneses kauss 2015 vieglatētikā veterāniem 06.06.2015. 90

16 Kokneses novada sporta svētki 20.06.2015. 130

17 Pasaules miera skrējiens 27.06.2015. 50

18 Kokneses novada svētki 04.07.2015. 100

19 Strītbola sacensības "Kokneses asfalts" 31.07.2015 30

20 KNAČ 3. posms 15.08.2015. 22

21 Ielu sacensības 2016, Futbola turnīrs 05.09.2015. 25

22 Kokneses kauss volejbolā 2015 12.09.2015. 70

23 Olimpiskā diena 2015 25.09.2015. 400

24 Kokneses kauss 2015 vieglatēkias mešanu disciplīnās 26.09.2015. 200

25 Kokneses kauss novusā 2015 24.10.2015. 10

26 Kokneses kauss telpu futbolā 21.11.2015. 20

27 Ielu sacensības 2016, fl orbola turnīrs 22.11.2015. 42

28 Ielu sacensību volejbola turnīrs 13.12.2015. 50

29 Ielu sacensību basketbola turnīrs 19.12.2015. 40

30 Kokneses novada sportistu balle un labāko godināšanas pasākums 19.12.2015. 150

1879

Sacensību dalībnieku skaits 
Koknesē notikušajās sacensībās 2015. gadā

Nr. Sacensības Datums Kopā
1 ANČTF Koknese - Aizkraukle 7.01.2015. 32

2 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - Krustpils 10.01.2015. 30

3 Afl  regulārā turnīra spēle Koknese - Kalsnava 17.01.2015. 20

4 ANSS skolu sacensības volejbolā zēniem un meitenēm 20.01.2015. 80

5 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - FANS TEAM / Aizkraukle 24.01.2015. 20

6 Latvijas čempionāts veljbolā A grupā jauniešiem 31.01.2015. 50

7 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese -Rēzeknes BJSS 7.02.2015. 30

8 AFL 2 posms Koknese - Daudzese 12.02.2015. 25

9 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - FK Valka 14.02.2015. 30

10 AFL 2. posms Koknese - Lielvārde 15.02.2015. 30

11 ANSS skolu sacensības tautas bumbā zēniem un meitenēm 17.02.2015. 120

12 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - Limbaži 28.02.2015. 30

13 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - Rubene 2 14.03.2015. 30

14 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - Rīga 22.03.2015. 30

15 Telpu futbols mazajiem 29.03.2015. 25

16 PII Gundega sporta spēles 01.04.2015. 100

17 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - RTU / Rockets 04.04.2015. 30

18 AFL Play-off  Koknese - Silarozes 16.04.2015. 30

19 AFL fi nāls, Koknese - Lielvārde 14.05.2015. 30

20 Četrcīņa "Draudzība" 22.05.2015. 110

21 Atlases sacensības ISF Pasaules skolu čempionātam vol. 18.09.2015. 56

22 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - Limbaži 03.10.2015. 30

23 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - Rubene 2 10.10.2015. 30

24 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - FK Valka 31.10.2015 30

25 Latvijas skolu volejbola sacensības "Kokneses rudens" 06.11.2015. 72

26 Peldēšanas sacensības "Kokneses rudens" 14.11.2015. 80

27 Latvijas skolotāju turnīrs volejbolā 14.11.2015. 72

28 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - BJSS Rēzekne 21.11.2015. 30

29 LČ fl orbolā 2. līga. Koknese - Pēdu nav 28.11.2015. 30

30 Latvijas skolu volojbola sacensības pamatskolu grupā 04.12.2015. 100

31 ANSS skolu sacensības basketbolā pamatskolu grupā 10.12.2015. 80

Uzskaitītas tikai tās sacensības, kuras neorganizē KSC 1492
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dzemes reģiona čempionātos un 
cerēsim un panākumiem nākamajā 
gadā.

Galda teniss
Ārija Ansveriņa, 1.vieta LSVS 

spēlēs. Vitālijs Glazunovs, 2.vieta 
LSVS spēlēs. Irina Paščenko, 2.vie-
ta LSVS spēlēs. Ēvalds Immerfreijs, 
2.vieta LSVS spēlēs. Ernests Sko-
pāns – treneris un komandas vadī-
tājs.

Komandai 2.vieta kopvērtēju-
mā.

Ielu sacensības 2015
Blaumaņa iela – 1.vieta
Bilstiņi – 2.vieta
Indrānu iela – 3.vieta

Peldēšana
Atis Āre, 6.vieta LČ U-16 200 

metru peldējumā uz muguras
Jolanta Grugule – trenere

Riteņbraukšana
Emīls Višķers, 2.vieta LČ M18 

grupā MTB XCO disciplīnā
Edvarts Višķers, 2.vieta LČ M18 

grupā MTB maratonā

Spēka trīscīņa
Didzis Bērziņš, 2.vieta LČ bez 

ekipējuma

Volejbols
U14 vecuma komanda – 1.vieta 

Latvijas jaunatnes čempionātā vo-
lejbolā (Matīss Petjukevičs, Kristers 
Dardzāns, Aldis Sproģis, Raivis Pā-
lēns, Jurģis Rēķis, Matīss Šumskis, 
Helmuts Sokolovs, Edgars Kalno-
zols, Dāvis Derkačs)

U19 vecuma komanda – 4.vieta 
Latvijas jaunatnes čempionātā vo-
lejbolā (Edgars Glāznieks, Niklāvs 
Vingris, Edijs Lutinskis, Krists Ku-
činskis, Artis Dandēns, Audris Ar-
zovs, Reinis Otto, Krišs Rudzons)

Veterānu komanda 35+ - 1.vieta 
LSVS sporta spēlēs (Kaspars Snie-
dzītis, Gatis Vanags, Juris Tomašev-
skis, Aigars Ločmelis, Oļegs Uhvar-
kins, Guntars Joksts, Vladislavs 

Laba, Ainārs Ratnieks)
Veterānu komanda 50+ - 1.vieta 

LSVS sporta spēlēs (Dzintars Greļs, 
Aivars Dambītis, Māris Belorags, 
Modris Vilcāns, Ivars Māliņš, Juris 
Feodorovs, Visvaldis Kucinskis)

Edgars Glāznieks, Edijs Lutins-
kis, Krists Kučinskis – 3.vieta Latvi-
jas Nacionālajā līgā, VK Aizkraukle 
sastāvā.

Vieglatlētika
Reinis Nungurs, 1.vieta LČ U18 

lodes grūšanā.
Natālija Zeica, 1.vieta LČ U14 

soļošanā 1000m
Otto Asmuss, 1.vieta ziemas LČ 

U18 vesera mešanā
Līna Gražule, 1.vieta LČ U-16 

2000m kavēkļu skrējienā
Ilmārs Kalniņš, 1.vieta LČ trīs-

soļlēkšanā
Jānis Višķers, 1.vieta LČ 5000m 

skrējienā un pusmaratonā
Dominiks Liopa, 2.vieta ziemas 

LČ U16 soļošanā 2000m
Mārcis Bīmanis, 2.vieta LČ U20 

lodes grūšanā
Jana Fedotovska, 2.vieta LČ U20 

soļošanā 10000 m
Andrejs Grustāns, 2.vieta LČ 

U18 vesera mešanā
Agnese Vilcāne, 2.vieta LČ U20 

šķēpa mešanā
Megija Čakste, 3.vieta LČ U14 

soļošanā 1000m
Armands Korekovs, 3.vieta zie-

mas LČ U18 vesera mešanā
Ritvars Kalniņš, 5.vieta LČ U20 

100m un 200m
Andrejs Pavļenkovs, 3.vieta LČ 

vesera mešanā
Evars Geršebeks, 4.vieta LČU14 

1000m soļošanā
Daniels Driksniņš, 4.vieta zie-

mas LČ U18 vesera mešanā
Elīza Matušonoka, 4.vieta zie-

mas LČ U14 soļošanā 1000m
Kalvis Lāzers, 4.vieta, ziemas 

LČ U20, soļošanā 5000 m
Ingars Klavins, 4.vieta LČ U18 

4x100m stafetē
Ritvars Klavins, 4.vieta LČ U18 

4x100m stafetē

Dāvis Kalnins, 5.vieta LČ trīs-
soļlēkšanā

Mārtiņš Broks, 1.vieta LVS kau-
sā lodes grūšanā

Māris Eglītis, 1.vieta LSVS spē-
lēs tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā

Evita Galviņa, 1.vieta LSVS zie-
mas spēlēs lodes grūšanā

Anna Lulle, 1.vieta LSVS spēlēs 
tāllēkšanā

Aivis Orliņš, 1.vieta LSVS spēlēs 
lodes grūšanā

Lidija Degtjareva, 1.vieta LSVS 
spēlēs šķēpa mešanā

Dita Martinsone, 1.vieta LSVS 
spēlēs diska mešanā un lodes grū-
šanā

Ivars Māliņš, 2.vieta LSVS spē-
lēs lodes grūšanā

Baiba Lulle, 2.vieta LSVS spēlēs 
lodes grūšanā

Aivars Dambītis, 2.vieta LSVS 
spēlēs šķēpa mešanā

Aigars Kalniņš, 3.vieta LSVS 
spēlēs 200 m

Viktors Ņuhtiļins - treneris
Igors Lulle - treneris

Kokneses sporta centra direktors Dāvis Kalniņš pasākumā pateicās labākajiem 2015. gada 
Kokneses novada sportistiem un komandām.
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Pagājušā gada nogalē piekto 

reizi Latvijā notika labdarības 

akcija „Eņģeļi pār Latviju”. At-

balstot labdarības akciju, aizva-

dītā gada 12. decembrī Kokne-

ses kultūras namā novada paš-

darbnieku koncertā, pateicoties 

skatītāju atsaucībai saziedoti 

249,40 eiro.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

Ikviens pašdarbnieks – mū-
ziķis, dziedātājs, teātra spēlētājs 
un dancotājs ir pelnījis pateicību 
par paveikto garajos mēģinājumu 
rītos un vakaros, lai mēs, skatītā-
ji, viņiem uzgavilētu uz skatuves. 
Folkloras kopa „Urgas”, vokālais 
ansamblis „Nianse”, sieviešu koris 
„Anima” un jauktais koris „Alaine” 
apliecināja – dziesma ir dvēseles 
skaistākā valoda. „Es mācēju dan-
ci vest!” – šie vārdi raksturo mūsu 
novada lieliskos vidējās paaudzes 
deju kolektīvu „Irši” un „Liepa-
vots”, Kokneses jauniešu, I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas un „Kāres” 
dancotājus!

Kapelas „Aizezeres muzikanti” 
aicināja kopīgi nodziedāt latviešu 
tautasdziesmu: „Pie Dieviņa gari 
galdi”, kurā ielikts latviskās dzī-
vesziņas kods un vēlējums mums 
katram: „Dod, Dieviņi, otram dot, 

ne no otra mīļi lūgt.” Visu laiku 
labākais Kokneses pūtēju orķestris 
kā vienmēr sajūsmināja ar lielisku 
priekšnesumu. Izskanot skaņdar-
bam „Besame Muscho”, kura no-
saukums latviski skan „Apskauj 
mani cieši”, orķestra vadītājs Zie-
donis Puķītis aicināja skatītājus 
piecelties un vienam otru cieši ap-
skaut!

Koncerta noslēgumā Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dai-
nis Vingris un izpilddirektors Il-
mārs Klaužs pateicās pašdarbības 
kolektīviem un vadītājiem par ie-
guldījumu novada kultūras dzīves 
ritējumā šajā gadā un par piedalīša-
nos sirsnīgākajā labdarības akcijā.  

Mums tas ir izdevies! Ilggadē-

jā Aizkraukles mēra Viļņa Plūmes 

līdzgaitnieki un paveiktā cienī-

tāji ir uzcēluši viņam garīgu pie-

minekli – izveidojuši stipendiju 

fondu, kurš turpmāk ik gadu at-

gādinās par V.Plūmes vērtībām, 

kādam talantīgam Aizkraukles 

jaunietim dodot iespēju iegūt 

augstāko izglītību, kas citādi ne-

būtu iespējams materiālo apstāk-

ļu dēļ.

Pateicoties vairākiem ziedoju-
miem pašā 2015.gada nogalē, ir sa-
sniegts pirms četrarpus gadiem uzstā-
dītais mērķis – “neaizskaramā fondā” 
savākt  50 000 eiro, kuri tiek noguldīti 
Latvijas valsts obligācijās un no iz-
maksātajiem procentiem garantē mū-
žīgu stipendijas pastāvēšanu un Viļņa 
Plūmes piemiņu.

“Ģimenē esam ļoti gandarīti, ka 
tēta piemiņa tiks glabāta tieši šādā 
veidā, jo viņš allaž mums teicis, ka 
cilvēkam var atņemt visu, izņemot zi-
nāšanas. Tomēr īpaši priecājamies, ka 
Aizkrauklē ir tik daudz cilvēku, kuri 
ne vien spēj risināt ikdienas problē-
mas, bet ar saviem darbiem stiprināt 
arī Aizkraukles nākotni,” ģimenes 
vārdā gandarījumu pauž V.Plūmes 
vecākais dēls Māris.

Īstenot ieceri par garīgu piemi-
nekli Vilnim Plūmem palīdzējuši īste-
not vairāk nekā 1500 cilvēku no visas 
pasaules – gan labdarības koncertu 
un sporta pasākumu apmeklētāji, gan 
ziedotāji un atbalstītāji. Koncertos bez 
atlīdzības uzstājušies daudzi Aizkr-
aukles pašdarbības kolektīvi un jaunie 

mākslinieki, kā arī tādi atzīti mūziķi, 
kā Raimonds Pauls, Lauris Reiniks, 
Gacho, Baumaņu ģimene u.c.

Īpaša loma pieminekļa “celtniecī-
bā” ir bijusi uzņēmējam Jurim Spru-
kulim – tieši viņš bija pirmais, kurš 
2011. gada pavasarī stipendijas idejas 
prezentācijas pasākumā skaļi pauda 
atbalstu šai idejai un solīja sniegt savu 
fi nansiālo atbalstu. Šāds morāls at-
balsts deva nepieciešamo pārliecību, 
ka doma tiešām ir īstenojama.

Ar saviem ziedojumiem piemi-
neklim tapt palīdzējuši 132 zināmi 
ziedotāji, kā arī vairāk nekā 1300 ano-
nīmi ziedotāji, kur iegādājušies biļetes 
uz labdarības koncertiem vai izman-
tojuši ziedojumu kastītes. Vismaz 40 
no ziedotājiem savu artavu devuši 
vairākkārtīgi. Īpašs paldies lielākajiem 
ziedotājiem, kuri tik strauji ļāva ieceri 
īstenot – SIA Pakavs, SIA AKZ, Lijai 
Bergmanei, kā arī Fluhu ģimenei no 
Vācijas pilsētas Epšteinas.

Kamēr tika vākti ziedojumi 
“mūža stipendijai”, ģimene no saviem 
līdzekļiem ik gadu pasniedza stipen-
diju kādam, kuram tā ļoti nepiecieša-
ma. Pateicoties stipendijai, 2011. gadā 
Jūlija Šapolovska uzsāka un 2014. 
gadā sekmīgi pabeidza studijas RTU 
Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultātē, savukārt 2012. gadā Edgaram 
Prozorovskim un 2013. gadā Līvai 
Porietei tas ļāva sākt sarežģīto ceļu uz 
ārsta profesiju. 2014. gada stipendiāts 
Gunārs Svenčs studē RTU Uzņēmēj-
darbības un vadīšanas programmā, 
kamēr 2015. gada stipendiāte Jolanta 
Graudone uzņemta jaunizveidotajā 
un ļoti perspektīvajā adaptronikas 

programmā RTU. Visi studē budžeta 
vietās, kamēr ikmēneša stipendija 185 
eiro apmērā nodrošina nokļūšanu 
Rīgā, uzturēšanos un citu sadzīves iz-
devumu segšanu.

Saziedoto “mūža stipendiju” 50 
000 eiro apmērā pieredzējušais Vīto-
lu fonds noguldīs un nodrošinās, ka 
ik gadu viens vidusskolas beidzējs no 
Aizkraukles saņem stipendiju kvalita-
tīvām studijām. Vītolu fonda neaiz-
skaramajā kapitālā kopumā nogul-
dīti vairāk nekā 5,4 miljoni eiro, tas 
garantē vairāk nekā 50 līdzīgu mūža 
stipendiju uzturēšanu.

Lai arī piemineklis uzcelts kā iece-
rēts, tomēr, ļoti iespējams, ka vairākas 
iesāktās tradīcijas turpināsies. Pie-
mēram, liels skaits jauniešu izrādījuši 
vēlmi arī šogad piedalīties līdzīgā lab-
darības skrējienā kā pērn. Ja būs inte-
rese, ģimenes pārstāvji sola turpināt 
iesākto un, ja būs ziedotāju atsaucība, 
iespējams, sarūpēt stipendiju pat di-
viem aizkraukliešiem ik gadu.

Vairāk par stipendiju: 

www.stipendija.plume.lv

Esam uzcēluši pieminekli 

Vilnim Plūmem

Viļņa Plūmes stipendiāti

Kokneses pagasta bibliotēkā 
līdz martam ir apskatāma izstā-
de "Sievietes fotomirklis". Izstādes 
15  planšetēs apkopotas fotogrāfi jas 
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

krājuma un vairāku privātpersonu 
arhīviem, tās  aptver laika posmu no 
19. gs. beigām līdz 20. gs.  vidum.
  Visi laipni aicināti baudīt sievišķī-
bu foto mirkļu burvībā!

Sievišķība foto mirkļu 
burvībā

Dod, Dieviņi, otram dot!
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Kokneses Novada Vēstis 

vienmēr cenšas sekot līdzi Beb-

ru pagastā dzīvojošās Eiduku 

ģimenes jauno sportistu panā-

kumiem. Šis gads veiksmīgi ie-

sācies distanču slēpotājai un bi-

atlonistei Patrīcijai Eidukai. Pēc 

spraigām atlases sacensībām 

janvāra sākumā viņa ir izcīnījusi 

iespēju pārstāvēt Latviju Pasau-

les Jaunatnes Ziemas Olimpis-

kajās spēlēs Lillehamerā (Nor-

vēģijā) un Pasaules čempionātā 

jauniešiem un junioriem, kas 

norisināsies Rumānijas pilsētā 

Brašovā. 

Sarmīte Rode

Patrīcijai šīs būs lielākās un no-
zīmīgākās sacensības viņas sportis-
tes karjerā. Pagājušajā gadā 12. Ei-
ropas jaunatnes ziemas olimpiādē 
Latvijas izlasē startēja viņas brālis 
Ralfs. Patrīcija un Ralfs ar neat-

laidību turpina vecāko brāļu Valta 
un Krista  savulaik sasniegto. Valts 
Eiduks 2004. gadā piedalījās Pasau-
les čempionātā distanču slēpošanā 
junioriem Norvēģijā, bet Krists 
Eiduks pirms 11 gadiem kā biatlo-
nists bija Eiropas jaunatnes olim-
piādes dalībnieku vidū. Jauniešu 
sasniegtais ir visas Eiduku ģime-
nes nopelns. Tētis Ingus Eiduks ir 
pieredzējis slēpošanas treneris, bet 
mamma Anita -  galvenais atbalsta 
punkts! Arī jaunākais brālis Edijs 
jau ir ieguvis savas pirmās uzvaras.

Uzvaru sāk kaldināt vasarā
Pasaules Čempionāts jaunie-

šiem un junioriem Rumānijā notiks 
no 26. janvāra  līdz 2. februārim, 
bet Ziemas Olimpiāde Lillehamerā 
norisināsies no 12. līdz 21. febru-
ārim.

13. janvārī Patrīcija devās uz 
treniņnometni Austrijā. Pirms do-
šanās ceļā Patrīcija un Ingus Eiduki 
tikšanās reizē atklāja, cik straujos 
tempos aizsteidzies pēdējais pus-
gads viņu dzīvē. Pašreiz jaunā spor-
tiste mācās Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas 9. klasē, un viņai ir jā-
pagūst apvienot mācības ar intensī-
vo sacensību grafi ku.

Ingus Eiduks stāsta: „Jau no pa-

gājušās vasaras sākām gatavoties 2. 
Pasaules Jaunatnes Ziemas Olim-
piādei, bet no septembra pavisam 
nejauši arī Pasaules čempionātam 
jauniešiem un junioriem. Vienā 
no treniņiem Madonā biatlona tre-
neris Oļegs Maļuhins izteica pie-
dāvājumu Patrīcijai kopā ar viņa 
audzēkņiem piedalīties biatlona 
treniņnometnē Austrijā.” Patrīcija 
turpina: „Bijušais Latvijas biatlo-
nists un kalnu slēpotājs, pieckārtējs 
olimpietis Oļegs Maļuhins man ap-
solīja: brauc, šaut iemācīšu!” 

Šajā nometnē iegūta jauna pie-
redze, tāpat kā distanču slēpošanas 
treniņnometnēs Zviedrijā un Itāli-
jā. Treneris teic: „Slēpošana ir dārgs 
sporta veids. Biatlonā ir cerība – ja 
labi sašausi, būsi topā. Sākotnēji bi-
jām nolēmuši līdz 2018. gadam ļoti 
nopietni trenēties distanču slēpo-
šanā un paralēli trenēties biatlonā. 
Ja izdodas gūt labus rezultātus, tad 

turpināt tālāk, jo biatlonā ir lielā-
kas iespējas izrauties pasaules mē-
rogā.”

Atlases sacensības kā 
nepārtraukts maratons

No 2. līdz 7. janvārim noritē-
ja atlases sacensības uz Pasaules 

Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām 
spēlēm (PJZO) Lillehammerē un 
Pasaules jaunatnes un junioru čem-
pionātu Rumānijā. Patrīcija atzīst, 
ka šīs dienas aizzibējušās kā nepār-
traukts maratons.

Pirmajā atlases sacensību die-

nā Madonā, „Smecersila” trasē 
sākās sacensības biatlonā. Atlases 
sacensībās biatlonā vecuma grupā 
(1997.g. – 2000g.) tika vērtēti 
trīs labākie starti. 2000. gadā 
dzimušajai Patrīcijai bija jāsacenšas 
ar trīs gadus vecākām meitenēm. 
Šajā dienā viņai izdevās izcīnīt 2. 
vietu. Nākamajā dienā Patrīcija 
izvēlējās nestartēt, bet gatavoties 
divām nākamajām dienām – 
distanču slēpošanas sacensībām. 

 4. un 5.janvārī distanču slēpo-
šanā sacentās 1998. un 2000. gadā 
dzimušās jaunietes.  Pirmajā sacen-
sību dienā sprintā Patrīcija izcīnīja 
2. vietu, bet 5. janvārī  jaunietēm 
5,1 km distancē ar 46 sekunžu pār-
svaru viņa guva uzvaru. Tikai par 
diviem punktiem Patrīcijai izdevās 
apsteigt cēsnieci Vinetu Pētersoni. 

Ingus stāsta: „Pieļāvām iespēju 
5. janvārī  nestartēt, jo pirmajā die-
nā zaudētās 10 sekundes norādīja: 

starpība liela, cerības mazas. Lai 
vinnētu otrajā dienā, pārsvaram 
uz 5 km bija jābūt gandrīz minūtei. 
Sakarā ar auksto laiku bija problē-
mas ar slēpju smēru izvēli, jo laiks 
bija auksts un sniga svaigais sniegs. 
Mūsu smēres bija domātas vecam 

sniegam nevis jaunam, tāpēc pēdē-
jā vakarā bija jārisina smēru prob-
lēma. Tuvākās vietas kur iegādāties 
vajadzīgās smēres bija Madona vai 
Rīga. 

Mums bija versija: pēc pirmā 
apļa stāties ārā, ja sākumā distan-
cē ātrums nebūs kā cerēts un tau-
pīt spēkus biatlonam. Palīdzēja arī 
Oļega Maļuhina teiktais: „Ja  sa-
censībās sākumā neiet kā plānots, 
tās turpināt līdz fi nišam jebkurā 
gadījumā. Tas šoreiz ļoti noderēja, 
jo vajadzīgais pārsvars tika iegūts 
pēdējos 200 m pirms fi niša.” 

Patrīcija: „Slēpojot pret kalnu 
spēka vairs nebija, bet es ļoti saņē-
mos un man izdevās atrauties no 
Vinetas. Noslēpoju 13:0,49 minū-
tēs. Ja būtu sekundi vēlāk, nebūtu 
uzvarējusi! Kad iepriekšējā dienā 
zaudēju 10 sekundes, visi domāja, 
ka man nav vairs izredžu. Izdevās 
pierādīt pretējo. Bija laba sajūta, 
ka vismaz uz vienām sacensībām 
esmu tikusi. Uztraukums bija liels, 
jo gribējās tikt arī uz čempionātu.”

Visu nosaka pāris sekundes!
Mājas lapā www.infoski.lv 

sporta žurnālists Ivars Bācis par šo 
saspringto sacensību raksta: „Kaut 
arī brīvā stila distancē favorītes 
lomā bija Patrīcija, tomēr atspēlē-
jamais defi cīts 45 s līdz 1 min. bija 
liels, radot viņai ļoti sarežģītu uz-
devumu. Šādos gadījumos svarīga 
ir starta secība, kas tika noteikta, 
ņemot vērā reitingu distancē, nevis 
situāciju pēc pirmās dienas. Līdz 
ar to Patrīcija, kuras reitings bija 
krietni labāks, startēja noslēdzošā, 

bet Vineta Pētersone tieši pirms 
viņas. Pirmo apli (1,7 km) Patrī-
cija veica visātrāk (4:03,9) un ap-
steidza Vinetu par 8,4 sekundēm 
Šāds sākums apstiprināja, ka laiki 
būs ātrāki par 15 minūtēm un ka 
gaidāma ļoti aizraujoša un līdzīga 

cīņa divu disciplīnu summā. Pēc 
otrā apļa, kad Patrīcija jau bija gan-
drīz noķērusi  Vinetu un pārsvars 
pieaudzis līdz 25 sekundēm, kļuva 
skaidrs, ka ceļazīmes likteni izšķirs 
sekunde vai dažas sekundes. No-
slēdzošā apļa sākumā Patrīcija jau 
apdzina Vinetu, kurai bija jāmēģi-
na noturēties  gadu jaunākās slēpo-
tājas aizmugurē, taču cēsniecei tas 
neizdevās. Finišā Patrīcija uzrādīja 
laiku 13:0,49 un par 46,7 sekundēm 
apsteidza Vinetu. Nākamās jau 
zaudēja vairāk nekā trīs ar pusi (!) 
minūtes.”

Sacensību noslēgumā tika pazi-
ņots: uz Pasaules Jaunatnes Ziemas 
Olimpiskajām spēlēm Lillehamerā 
dosies Patrīcija Eiduka un mado-
nietis Raimo Vīgants.

Pēc divu dienu sacensībām Ma-
donā Latvijas biatlonistu saime de-
vās uz Priekuļiem, kur notika Jaunā 
gada kausa izcīņa biatlonā, kas bija 
arī noslēdzošais posms atlasei uz 
Jaunatnes Ziemas Olimpiādi Lil-
lehammerā un pasaules jaunatnes 
un junioru čempionātu Rumānijā. 
Aukstums un svaigi uzkritušais 
sniegs radīja papildu grūtības slēpju 
izvēlē un to sagatavošanā startiem.

Vislabākie atbalstītāji – 
ģimene! 

Ingus Eiduks stāsta: „6. janvāris 
biatlona sacensībās Priekuļos Patrī-
cijai atnesa uzvaru, bijām priecīgi, 
jo bija palicis tikai viens starts. 
Taču nākamajā dienā Patrīcija 
brauca pa lēnu, it kā taupot spēkus 
šaušanai. Tagad varam secināt, ka 
tas nav pareizi, jo ar šādu taktiku 
viņai šaušanā neveicās.” 

Patrīcija teic: „Šajā gadījumā 
man bija svarīgi nezaudēt meite-
nēm, kuras bija aiz muguras, par 
katru, kas mani apdzītu, es zaudētu 
punktus. Svarīgs bija katrs punkts, 
jo tieši viens punkts bija izšķiro-
šais, lai iegūtu trešo vietu. Tagad 
apzināmies, ja biatlonā būtu sākusi 
trenēties ātrāk, būtu labāki rezul-
tāti.” Ingus Eiduks ir pārliecināts, 
ka veiksme stāvēja klāt pateicoties 
Patrīcijas ātrajai slēpošanai, jo bi-
atlonistēm slēpošana tik labi nepa-
dodas.

Visās sacensībās vislielākie 
līdzjutēji bija Patrīcijas ģimene, 
mamma un brāļi. Sacensību dienās 
sals pamatīgi knieba vaigos. Īpaši 
grūti bija biatlona sacensībās, kad 
aiz aukstuma pirksti kļuva nejūtī-
gi. Savējie par visu bija padomājuši: 
pirms starta mamma atrada iespēju 
tējkannā uzkarsēt ūdeni termofo-
ram, lai Patrīcija var kārtīgi sasildīt 
rokas.

Eiduku ģimene pateicas par fi -
nansiālu atbalstu Kokneses novada 
domei un par sapratni, atbalstot 
Patrīcijas sporta gaitas,  Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolai.

Meiteņu komandas sastāvs, kas 
dosies uz Rumāniju, ir Nora Osīte, 
Jūlija Matvijenko, Annija Sabule 
un Patrīcija Eiduka. Puišu koman-
dā startēs Ernests Loktevs, Rūdis 
Balodis, Ņikita Osipovs un Ingus 
Deksnis.

Eiduku ģimenē Patrīcija būs jau 
trešā olimpiete, un ģimenes moto  
"Ar slēpēm pa dzīvi!” paliek nemai-
nīgs!

Patrīcija Eiduka trešā olimpiete savā ģimenē!

"Tētis - vislabākais padomdevējs un treneris!" - teic Patrīcija.

Mirkļi no atlases sacensībām biatlonā.



14KOKNESES NOVADA VĒSTIS    NR. 71 (358) 2016. gada 14. JANVĀRIS 14

Pagājušā gada Ziemsvētku 
laiks nāca bez mierinošās baltās 
sniega segas. 18.decembra rītā dzī-
ves vēji izdzēsa kādu ilgi degušu, 
lielu dāsnumu pasaulei un ļaudīm 
devušu dzīvības sveci. 97. mūža 
gadā noslēdzies ilggadējās Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas skolo-
tājas Rasmas Novikas mūžs.

Rasma Novika dzimusi 1919.
gada 28.augustā Madonas apriņ-
ķa Mētrienas pagastā kā vecākais 
bērns zemnieku Vladislava un 
Emmas Meļņu ģimenē.

Skolas gaitas Rasmai rit Mēt-
rienas pagastskolā un Madonas 
ģimnāzijā. Sapnis darīt labu cilvē-
kiem jauno meiteni aizved uz Rīgu, 
kur, neraugoties uz smagajiem ma-
teriālajiem apstākļiem, 1939.gadā 
Rasma uzsāk farmācijas studijas 
Latvijas Universitātē. Tad karš, kas 
saistās ar vissmagākajiem pārdzī-
vojumiem Rasmas dzīvē, kad šķiet 
– dzīve beigusies, viss irst!

Taču sāpēm par izpostīto jau-
nību nav laika, jāsāk jauna dzīve, 

un tā ir kara smagi skartā Vietalva, 
kur 1945.gadā Rasma ierodas, lai 
strādātu skolā. Tiek atjaunotas arī 
studijas Latvijas Universitātē, nu 
jau Svešvalodu fakultātē, kur Ras-
ma apgūst vācu valodas skolotājas 
profesiju. Augstskolu jaunā skolo-
tāja beidz kā eksterne 1953.gadā, 
bet jau pirms tam ir strādājusi 
Gostiņu pamatskolā par direktori.

1952.gada rudenī Rasma ir 
Koknesē. Diez vai toreiz apņēmī-
gajai skolotājai ir nojausma, ka te 
turpmāk paies viss viņas mūžs. Te 
satikts kolēģis Jānis, izveidota ģi-
mene, uzcelta māja, te katru rītu 
mērots ceļš uz skolu, bieži vien ne-
sot divus portfeļus - vienā izlabo-
tie skolēnu darbi vācu valodā, mā-
cību materiāli un uzskates līdzekļi, 
kuru centīgajai skolotājai bija bez-
gala daudz, otrā – ģimenes pusdie-
nas, jo soli solī kopā ar Rasmu ir 
Jānis. Dzīvesbiedrs palīdz iekārtot 
lingafonijas kabinetu, kurš kļūst 
par vienu no labākajiem Latvijā, 
atbalsta vienmēr un visur, reiz pat 

ir paralēlklases audzinātājs, tad abi 
skolotāji kopā rīko klases vakarus, 
ved skolēnus kopīgās ekskursijās.

Rasma, strādājot savā speciali-
tātē, sasniedz tik augstu profesio-
nalitātes līmeni, ka no 1950. līdz 
1998.gadam viņai tiek uzticēts va-
dīt rajona vācu valodas skolotāju 
metodiskās apvienības darbu, viņa 
māca arī topošos skolotājus, va-
dot pedagoģiskās prakses LU stu-
dentiem. Desmit gadus skolotāja 
darbojas IM vācu valodas komisijā 
par mācību grāmatu izmantošanu, 
pati izveidojusi vairākas mācību 
grāmatas vācu valodas ārpuskla-
ses lasīšanai. Rosīga viņa bijusi 
arī arodorganizācijas darbā, kur 
12 gadus darbojusies kā kultordze. 
Braucieni uz teātriem, izstāžu ap-
meklējumi, tikšanās ar mākslinie-
kiem organizēti gan skolēniem, 
gan kolēģiem.

48 darba gadu laikā Kokneses 
skolā bijusi audzinātāja 9 klasēm. 
Viņas skolēni regulāri bijuši labā-
kie republikas vācu valodas olim-

piādēs. 52 viņas audzēkņi apguvu-
ši vācu valodas skolotāja profesiju 
un strādājuši vai joprojām strādā 
visā Latvijā.

Vienmēr viņa bijusi rosīga arī 
ārpus skolas. Lekcijas vecākiem, 
jaunu sadzīves tradīciju radīšana 
un ieviešana, kopā ar dzīvesbied-
ru vedēji bijušo skolēnu un draugu 
bērnu kāzās. Rasma ir tulks, pava-
da delegācijas visos Hanzas dienu 
pasākumos Eiropas valstīs, palīdz 
un kārto dokumentāciju vācu va-
lodā Kokneses pagasta valdē.

Apbrīnojama bija viņas kārtī-
bas mīlestība, precizitāte, augstā 
pienākuma apziņa, atbildības iz-
jūta. Vienmēr laipna, smaidīga, 
atsaucīga, bet arī prasīga, stingra. 
Viņas pedagoģes darba mūžs ir 55 
gadus garš, par izcilajiem sasnie-
gumiem profesionālajā jomā Ras-
ma Novika 1960.gadā apbalvota ar 
ordeni „Goda zīme” un 1999.gadā 
ar Triju Zvaigžņu ordeņa 1.pakā-
pes Goda zīmi. Viņa ir Kokneses 
Goda pilsone.

Mūža vakars atnāk smags. Ras-
mas mājīgajā namiņā Miera ielā 
joprojām skan klavieres, joprojām 
te viesi ir bijušie kolēģi, audzēk-
ņi, draugi, taču viņu rindas retina 
nepielūdzamais laiks... Vārdzina 
veselības problēmas. Ir grūti sa-
mierināties ar dzīvesbiedra Jāņa 
aiziešanu mūžībā, kad pēc vairāk 
kā pusgadsimta kopdzīves gadiem 
Rasma paliek viena.

Aizejot viņa atstāj neizdzēša-
mu iespaidu par sevi kā stipru sie-
vieti, meistarīgu pedagogu, spilgtu 
personību. Viņa atstāj piepildītu 
mūža sapni – kalpot cilvēkiem. 
Smagas pār Koknesi, ar kuras ļau-
dīm 63 gadus bija saistīta Rasmas 
Novikas dzīve, slīgst debesis. 

Dziļā līdzjūtībā tuviniekiem, 
saglabājot atmiņā skolotājas Ras-
mas Novikas nesavtīgo mūžu un 
patiesā cieņā noliecot galvas –

Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas kolektīvs

Kokneses novada Dome

Pieminot 
Rasma Novika (28.08.1919.-18.12.2015.)

Tā traucam un skrienam
Un -  laimīgi esam,
Jo sapni par debesīm
Krūtīs sev nesam.
/Fr.Bārda/

Novēlam Kokneses novada 
iedzīvotājiem laimīgu un labiem 
darbiem piepildītu Jauno gadu! 

„Daugavas Vanagi Latvijā” 
Kokneses nodaļas biedri

Bet vienmēr uz zemes starp ļaudīm,
Starp savējiem tev vajadzēs būt.
/I.Lasmanis/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 
Pēteri Zālīti mūžības ceļā 

pavadot.

Kokneses novada politiski 
represēto nodaļas biedri

Žēlumā es nevaru
Uz zemīti raudzīties.
Kam zemīte man atņēma
Mīļa vārda devējiņu.
/L.t.dz/

Dziļās skumjās esam kopā ar 
Marijas Labas tuviniekiem, no 

viņas uz mūžu atvadoties.

Senioru klubiņa „Vālodzīte” 
padome

PIEMINĀM AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠOS
Lai Daugava pierimst, 
lai klusumu sauc,
Kad izej uz mūžīgo brīvi.
Daudz darāmā bija un ciešanu 
daudz…
Paldies par Dzīvi.
/B.Martuževa/

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2015. gada decembrī 
reģistrēti 10 mirušie.
Mūžībā pavadīti: 

JURIS LUDVIGS (1970.)
ALEKSANDRS LĀCĪTIS (1947.)
ĀDOLFS LENTOVIČS (1929.)
VELTA VILMA PUSBĀRNIECE (1927.)
ALBĪNA LAZDĀNE (1932.)
PĒTERIS ZĀLĪTIS (1943.)
HELGA ROZĀLIJA POLLAKA (1938.)
VERONIKA OZOLIŅA (1934.)
RASMA NOVIKA (1919.) 
MARIJA LABA (1952.)

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS

Kultūras pasākumu plānsKultūras pasākumu plāns
17. janvāris 
plkst. 17:00

DANČU VAKARS, ieeja 2 EUR ziedojumu kastītē. 
Vēlams nākt ar deju partneri!

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

22.janvārī, 
plkst.19:00

Barikāžu atceres laikā, dokumentālā fi lma “Īvāns”, ieeja 1 
EUR

Kokneses 
kultūras nams

22.janvāris 
plkst.17:30 Biedrības “BALTAINE” SAPULCE

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

30. un 31. 
janvāris 

SPĒKA KREKLA ŠŪŠANA un VIENAS ADATAS PINUMS, 
skolotāja Vija Liepa, dalības maksa 10 EUR

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

5.februāris 
plkst.19:00 Lailas Pakalniņas spēlfi lma “AUSMA”, ieeja 2 EUR.  Kokneses 

kultūras nams

3.februāris 
plkst.17:30

METEŅU DARBNĪCA. Mācīsimies dziesmas, dančus, rotaļas, 
apgūsim Meteņu spēles un gatavosim Meteņu ēdienus. 

Ieeja 2 EUR ziedojumu kastītē. 

Radošā māja, 
Koknese, 

Melioratoru 1a

6.februāris 
plkst.16:00

METEŅI Kokneses “Būnīšos”, ierašanās maskās, 
līdzi jāņem ragavas un latviski cienasti “Būnīši”, Koknese

7.februāris 
plkst.16:00

Lietuvas cirka “Solaris” jaunā programma “PASAKU 
PLANĒTA”. Ieeja 5 EUR. Pēc izrādes fotografēšanās ar 

zvēriņiem, saldumi, popkorns

Kokneses 
kultūras nams

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

21.februāris 
plkst. 17:00

DANČU VAKARS, ieeja 2 EUR ziedojumu kastītē. 
Vēlams nākt ar deju partneri!

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

5.marts 
plkst.17:00

Kokneses amatiermākslas kolektīvu koncerts 
“VISI ZIEDI TIKAI JUMS!”

Kokneses 
kultūras nams

12.marts 
plkst.18:00

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

Kokneses 
kultūras nams

18. marts
plkst.21:00

ATPŪTAS VAKARS kopā ar grupu "GINC UN ES".
Ieeja: 4 euro, pasākuma dienā 5 euro. 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

Meklējam auklīti Koknesē - 
cilvēku ar lielu atbildības 
sajūtu, kura vajadzības 

gadījumā pieskatītu meitenīti 
ar īpašām vajadzībām.

T. 26358364

Zvaigznīte – naksniņai,
Saulīte – dieniņai,
Maziņā māmiņai – 
Visu cauru mūžu.
/H.Dorbe/

KOKNESES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2015. GADA DECEMBRĪ 
REĢISTRĒTI DIVI 
JAUNDZIMUŠIE: 

Elīze, Sigita.

Sirsnīgi sveicam ar bērniņu 
piedzimšanu vecākus un 
vecvecākus!
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JURIS SILIŅŠ
***
Smagi vībotnei  līkst zari.
Sniegā iekrīt putnēns mazs.
Ak, cik mēneši šie gari, 
Ak, cik vējš ir auksts un ass!

Piesalst Daugava pie Pērses.
Sniegi vērpjas pilsdrupās.
Krūtīs sastingst domu tērces,
Kas gan sasildīs man tās?

Pērses krasts un Pērses grava,
Mākoņmalā mēness bāls.
Šķiet, šeit nav nekā vairs sava,
Viss šķiet svešs un ļoti tāls.

Sniegat, sniegat baltie sniegi,
Ticu – man vēl laime nāks!
Baltie sniegi apslēps viegli
Pēdas tās, kur gājis kāds…

Smagi vībotnei līkst zari.
Sniegā iekrīt putnēns mazs.
Ak, cik mēneši šie gari, 
Ak, cik vējš ir auksts un ass!

MAIJA STEPĒNA
***
Un atkal ceļā.
Saules pielijusi,
Rasas izmirkusi...
Bet kājām vieglums soļos -
Uz priekšu, uz priekšu,
Joprojām uz priekšu
Svešā, nezināmā ceļā!
Vēl nepiepildītais
Manu domu spārnos.

...bet laika pulkstens skaita
Un smaida -
Nepielūgsi...
Nepielūgsi...

***
Ja paņemtu līdzi visu,
Pēc - paliktu tikai
Mīti un pļāpas.
To pārējo – īsto -
Tikai  es un Tu,
Mans Eņģeli baltais, 
Zinātu.
Cik daudzreiz sirds drebēja
Nepelnītā kaunā sista...
Cik daudz vai maz 
Man ticis no Lielā Visa...
Cik meli dzēluši 
Kā nātres asas...,
Cik saules rītu sildījuši
Manas zaļotgribošās vasas!
Cik bieži mani spārni
Nespēkā kusuši...
Cik augstu lidojumu
Man, laimīgai, devuši!

To visu līdzi paņemšu,
Mītus un pļāpas jums atstāšu...

***
Pats labākais, 
Pats skaistākais
Var atnākt brīdī, 
Kad cerības gaist,
Kad esi jau mūžam 
Apkārt gājis,
Meklējis, taujājis, 
Nezinājis...
Labi, ja viss 
Nav nācis par vēlu,
Labi, ja vēl 
Tu priecāties vari,
Labi, ja sirdskautrie 
zvani zvana,
- Vēl jau tu vari, tu vari,
Tu vari...

ANITA LIEPIŅA
***
Nu neskatās Ziema televizoru, -
Negrib pieņemt to “šeit un tagad”.
Vasaras saulstaros sapinusies,
Klūp starp rudens arumu vagām.

Kā steidzīga namamāte,
Pilniem groziem no tirgus,
Sanes baltumu iluzoru, mazliet sala,
Kristālmirdzošu sarmas mirgu
Un tad aizskrien – darbs darba 
galā...

Bet zeme uzelpo, un uzelpo cilvēks,
Acij šo melnbalto pasauli tverot.
Pazūd nemierā ņirbošās krāsas.
Līdz pat apvārsnim Bezgalīgs Miers
Tīrā baltumā dvēseli baro.

Arī tu. Arī es.
 Tā – bez pagātnes un nākotnes,
Vienu sniegbaltu, tīru mirkli
BŪT TIK PATIESI
ŠEIT UN TAGAD
VARAM.

ĀRIJA ĀRE
***
Atmiņās uzzied kāds vasara vakars,
Kad jasmīnu gaismā dārzā sēdē-
jām.
Ar jaunības smaidiem un smiekliem
Par laimi un ziediem runājām.

Ziedēja jasmīni, smaržoja vakars
Pēc jaunības gaišajiem vējiem.
Un abiem mums matos gaisīgi lēni
Pieskārās vasaras jasmīnvēji.

Baltajos ziemas sniegos mums 
abiem
Apkārt šalc jasmīnu ziedu dvesma,
To gaismu ko dāvāja vasaras va-
kars
Savos sapņos un skatienos nesam..

***
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.

OLGA KĻAVIŅA
Par skaistiem gadiem...
Nekas Tev nevar atņemt gadus
Un Tavā vietā sapņus piepildīt,
Jo tikai Tev - Tev tie staigā blakus
Un tikai Tevi spēj tie sasildīt.

Vai raugies spogulī, vai arī citur,
Smaida krunciņas nekur tās nepa-
liks,
Tās zīmēsies ik katru mīļu mirkli
Un skaistās zīmes Tavā sejā liks.

Smaidi vien un gaidi pavasarus
Un arī draugiem smaidīt liec!
Tev novēlu vēl daudzus gadus
Par sevi, draugiem, savu laimi prie-
cāties!

Tā esi tu, kura aizdedz 
liesmiņu dziesmai,
Tā esi tu, kura dvēselei 
prieku sniedz,
Tāpēc mēs kā tauriņi pie 
tevis lidojam klāt,
Lai varētu prieku un raizes 
kopā izdziedāt.
/Ā.Āre/

Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā 
Inārai Mačuļskai!

Draudzenes Koknesē

Bet tikai par mīlestību
Savādas lietas teic – 
Cilvēki varot kopā
Līdz pēdējai oglītei degt.
/M. Čaklais/

Sirsnīgi sveicam Ritu un Viktoru 
Vērdiņus 45 gadu kāzu jubilejā!

„Daugavas Vanagi Latvijā” 
Kokneses nodaļas biedri

 
Nāc, vien nāc, tu pašu Jaunākais...
Jaunam gadam pieneņpūku vieglumu,
Rīta rasas neizdzertu dzidrumu,
Debess zilgmē rīta saules mirdzumu,
Pašu dzīslās enerģisku tvirtumu.

Vecam sakām - mīļais, sveiks nudien!
Neaizmirsīsim mēs tevi jā nudien!
Jaunais izveicīgāks - Jaunais šurpu nāk,
Pilns ir gaismas, pat pa spraugām lien.

Sarokojaties un sakiet  - čau!
Cita jaukāka par tevi - Vecais nav!
Nāc vien, nāc - tu pašu Jaunākais,
Nāc un atvadoties mani skauj!

Lai tev spēka pietiek - Jaunais gads,
To tev novēl šobrīd Vecais rads -
Iegriez droši savu gaismas dzirksti!
Salūtu šai brīdī izmet - Vecā pirksti!

DZIDRA ČUMAKEVIČA
Dāvājot saņemt... 
Iegūt, noturēt, iegūt un nezaudēt,
Lai kā ar dzīve pa arumiem sviež,
Dzīves gudrību, saprāta balsi,
Neļaut lai lepnums pie zemes spiež!
  
Iegūt, dalīties, tikai ne maldīties,
Prāta dzelmē ir atvaru daudz,
Neiekļūt tajos kā dzirnakmens spīlēs,
Tur malduguns vienmēr vilinot sauc!
  
Dāvājot saņemt un piedodot aizmirst.
Es mīlu, lai nav vien pasprucis vārds,
Kā bulta kurš izšauts nezinot kāpēc,
Jo sirdi tas skars kā pērkona dārds!
  
Nepakrist, neapjukt likteņa spēlēs,
Pārtvert šo spēli, lai pabeigtu pats,
Šis tavējais laiks un tavējā dzīve,
Ko ietekmēt nespēs pat laika rats!
  
Brīnies un gavilē, uztver šo dzīvi,
Ne jau kā nastu, bet laiku, kas dots,
Augot nobriest, kā augļi briest dārzā,
Šī raža tavs mūžs, tavs lepnums un 
gods!

SARMĪTE RODE
***
Ceļš no ziemas uz pavasari
Mātes rakstainos cimdos ierakstīts.
Vēl dārzā apsnieg ābeles zari,
Bet gaisma jau galotnē stīdz.
Vai sniegputenī vari saskatīt,
No kuras puses pavasaris nāk?
No tās, kur sirds mācās gaidīt
Un ilgas priekā pārvērsties māk.

Koknesē, Parka ielā, satiksmes 
drošības uzlabošanai un ikdienas 
darbu atvieglošanai uzstādītas seko-
jošas ceļa zīmes: 

Aizlieguma  ceļa zīme Nr. 326 
„Apstāties aizliegts”;

Papildzīme Nr. 822 „Darbības 
laiks”, darbības laiks 8:00 – 18:00.

Par ceļa zīmju uzstādīšanu

Aug un kuplo 

mīlestības koks
Koknesieši Rita un Viktors 

Vērdiņi aizvadītā gada Otrajos 

Ziemassvētkos svinēja 45. kāzu 

gadadienu. Puisim no Liepkal-

nes un Latgales meitenei Kok-

nese kļuvusi par viņu mīlestības 

mājām. Te kopā aizvijušies gari, 

skaisti gadi, te sakuplojis Vērdi-

ņu dzimtas koks. „Viens par vi-

siem, visi par vienu!” – tāda varē-

tu būt viņu dzīves devīze!

Sarmīte Rode

Ar kāzu jubilāriem tikos viņu ģi-
menes mājā "Viesturi"– pāršķirstot 
jaunības dienu albumu, atgriežoties 
kopīgā dzīves ceļa sākumā, man šķi-
ta, esmu pieskārusies kaut kam ļoti 
siltam un tīram - kā dzintara grau-
dam, ko atrod vien retais.

Iekrīt sirdī no pirmā acu 
skata

Viktors Vērdiņš ir dzimis Iršu 
pagastā, bet no piecu gadu vecuma 
bērnības gadi pagājuši Liepkalnē.  
Tur pabeigta Liepkalnes astoņgadīgā 
skola, bet Madonā iegūta autovadī-
tāja specialitāte. Pēc dienesta gadiem 
neilgi pastrādājis Liepkalnē, bet no 
1970. gada sākuma šofera darba gai-
tas  turpinājušās kolhozā „Koknese”. 
„Biju jauns un ar savu pārliecību. 
Liepkalnē mani priekšsēdētājs „uz-
meta”. Manis saremontēto auto atde-
va stūrēt citam. Atnācu uz Koknesi, 
jo te jau dzīvoja mana māsa,” stāsta 
Viktors.

Ritas bērnības zeme ir Varakļā-
ni. „Ģimenē augām trīs māsas un 
brālis. Kad viena no māsām dabūja 
darbu Bebru pagastā, arī mēs pārē-
jie pārcēlāmies uz dzīvi Bebros, kur 
arī pabeidzu 8. klasi. 1967. gadā ve-
cāki Koknesē nopirka māju „Mež-
maļi”, bet es sāku strādāt Kokneses 
dārzniecībā. Vispirms iepazinos ar 
Viktora māsu Veroniku, kopā gājām 
uz ballēm. Kad Viktors no dienesta 
atvaļinājumā bija atbraucis ciemos 
pie māsas, nodomāju: cik Veronikai 

gara auguma un tik izskatīgs brā-
lis! Man ļoti patika karavīra formā 
tērptais jauneklis! Pirmo reizi viņu 
ieraudzīju kādreizējā pārtikas veika-
liņā, kurš atradās ceļa pagriezienā uz 
luterāņu baznīcu.” – atminas Ritas 
kundze.

Viktors turpina stāstījumu: „Arī 
man uzreiz sirdī iekrita gaišmatai-
nā, piemīlīgā meitene. Sākot strādāt 
Koknesē, itin bieži viņu satiku pie 
savas māsas. Pēc 3 – 4 mēnešu pa-
zīšanās, sapratu nav ko gaidīt: jābil-
dina!” Dzīvesbiedre smaidot teic, ka 
tik ātri piekritusi precībām, jo tēvs 
slimojis un saimniecībai vajadzēja 
vīrieša rokas. Tātad, tās esot bijušas 
aprēķina laulības!

Kāzas Ziemassvētkos
Lai arī Ziemassvētki netika ofi -

ciāli svinēti, nākamie kopīgās dzīves 
sācēji bijuši priecīgi, ka izvēlētais 
kāzu datums iekritis tik zīmīgā die-
nā.

1970. gada 26.decembris biju-
si ļoti auksta, sniegiem bagāta, bet 
saulaina ziemas diena. Ko gan var 
padarīt mīnus 25 grādu sals divām 
karstām, mīlošām sirdīm! Laulī-
bu ceremonija notikusi toreizējā 
Kokneses ciema padomē Stacijas 
laukumā. „Tas bija ļoti skaists un 
neaizmirstams brīdis. Ceremoniju 
vadīja sekretāre Stefānija Bičkoviča, 
dzeju lasīja Kornēlija Reisnere, bet 
uz klavierēm muzicēja Voldemārs 
Reisners.

Mūs sirsnīgi sveica dārzniecības 
vadītājs Ēriks Sārts. Par vedējiem bi-
jām izvēlējušies manu tanti un viņas 
vīru no Ikšķiles. Viņu ģimene mums 
bija labs paraugs visai turpmākajai 
dzīvei. Pēc ceremonijas devāmies 
uz Viktora vecāku mājām Liepkal-
nē. Kāzu viesus ar kolhoza autobusu 
veda šoferis Jānis Lauskis, bet mēs 
braucām ar izpušķotu „Volgu”. Ceļā 
uz Liepkalni mūs pārsteidza septiņi 
vārti.
Turpinājums 16.lpp »»»
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«««Sākums 15.lpp 
Cilvēki gaidot kāziniekus, bija pat 

iekurinājuši ugunskurus!” – tā šo die-
nu atceras Ritas kundze. Viktora tēva 
mājās bija klāts svētku galds, bet dan-
cošana notikusi pavisam tuvu esošajā 
kaimiņu mājā. Muzikanti no Ikšķiles 
bijuši īsti danču meistari, divu dienu 
garumā kāzas godam nosvinētas!

Mums viņi ir vislabākie!
Sākotnēji jaunā ģimene dzīvojusi 

„Mežmaļos”. Ritai ļoti paticis darbs 
dārzniecībā, bet ilgi strādāt tur nav 
izdevies. Kad uzcelta jaunā „Austru-

mu” ferma, kolhoza vadība norīkojusi 
darbā pie brūnaļām, kur arī aizritējuši 
visi turpmākie darba gadi. Iesāku-
mā Vērdiņi dzīvojuši daudzdzīvokļu 
mājā „Austrumi”, bet pateicoties abu 
uzņēmībai un darbīgumam, 1975. 
gadā nopirkuši savu māju „Viesturi”, 
kuru saimnieki gadu gaitā iekopuši 
un izveidojuši par vietu, kur pulcēties 
kuplajai saimei. Ritas un Viktora Vēr-
diņu ģimenē izaudzināti četri bērni: 
Ainārs, Zigmārs, Rudīte un Māris. 
Viņi ir vecvecāki septiņiem mazbēr-
niem un vēl trim radu mazbērniem. 
„Mums ir ļoti labi bērni un vismīļākie 
mazbērni. Priecājamies, ka visi mūsu 
bērni dzīvo tepat Kokneses novadā, 
vecākais dēls gan pastrādāja Norvēģi-
jā, bet ilgas pēc ģimenes atsauca atkal 
mājās,” teic vecāki.

Var tikai ar cieņu apbrīnot, kā 
padomju gados jaunās sievietes spēja 
tikt ar visu galā -  pēc bērnu piedzim-
šanas kā mūsdienās viņām nepiešķīra 
bērna kopšanas atvaļinājumu, bet bija 

jāturpina darba gaitas. Rita atminas: 
„Aprīlī man piedzima pirmais dē-
liņš, bet maijā jau bija jādodas ravēt 
kolhoza bietes – vagas malā atstāju 
bērna ratiņus un līdzi paņemto ūdens 
kanniņu. Kad bērni paaugās, viņi bija 
čakli palīgi fermā. Ainārs vasarās pat-
stāvīgi deva slaucējām atvaļinājumus. 
Vēl mums ļoti daudz palīdzēja radi-
nieki. 

Bietes novāc mēnesnīcā
Vienmēr ar smaidu atceros ga-

dījumu, kad sestdienas vakarā dārzā 
rāvu bietes un biju nolēmusi svēt-

dienas rītā agri celties un turpināt ie-
sākto. No rīta aizejot uz dārzu piedzī-
voju pārsteigumu – biešu vagas bija 
tukšas, tikai pēc tam pamanīju glīti 
sakrautās biešu kaudzes! Izrādās, vīrs, 
bērni un ciemos atbraukušie radiņi 
mēnesnīcā bija visu paveikuši!” Kad 
bērni bija mazi, visas ikdienas rūpes 
gūlušās uz Ritas pleciem, jo Viktoram 
šofera darbā bieži vien nācies strādāt 
arī sestdienās un svētdienās. Meita 
Rudīte atceras: „Mammīte, vēlu pār-
nākot no fermas, vēl devās apkopt 
savus lopiņus un apdarīt mājas soli, 
bet mums tik ļoti gribējās ar viņu 
parunāties, paspēlēties. Mēs nekad 
no viņas nedzirdējām vārdus: esmu 
nogurusi vai man nav laika. Viņa, pat 
savus darbiņus darot, prata ar mums 
spēlēties. Atceros, kā tipināju pieķēru-
sies pie spaiņa viņai līdzi uz kūti, un tā 
mums bija kā rotaļa. Vienmēr mums 
bija sarūpēts gards azaids. Kad bijām 
paaugušies un jau mācījāmies ārpus 
Kokneses, viņa piektdienas vakaros 

mūs sagaidīja ar kaut ko īpaši garšīgu, 
bet svētdienās jau bija sagatavojusi 
pārtiku līdzi ņemšanai. Savukārt tētis 
puikām iemācīja visus vīriešu darbus, 
un arī tagad viņiem tehnikas jautāju-
mos tētis ir pirmais padomdevējs.” 

1980. gada pavasarī, kad pasau-
lē jau bija nākuši trīs bērni, Vērdiņi 
salaulājās Lielvārdes katoļu baznīcā. 
Svētku dienā ar viņiem bija kopā bēr-

ni un radu pulciņš. 

Pie Vērdiņiem „biezo” 
saiets!

Lai arī cik grūti laiki bi-
juši ģimenē vienmēr svinēti 
svētki. Rita stāsta: „Svarīgā-
kais jau nav cik bagātīgi būs 
uzklāts galds, bet tā sajūta, 
ka visi esam kopā. Bērni ar 
ģimenēm, mīļie radiņi - katrs 
atbrauc ar kaut ko savu un 
galds ir uzklāts! Vasarā ārā 
iznesam lielo saimes galdu un visas 
vietas ir aizņemtas! Parasti visi pie 
mums pulcējas Līgo vakarā, kad mūsu 
pagalms pārvēršas par telšu pilsētiņu. 
Kurinām ugunskuru, daudz dziedam, 
dancojam,  ejam rotaļās, spēlējam 
dažādas spēles. Allaž svētkos sētā sa-
brauc tik daudz mašīnu, ka dzirdēts 
kaimiņus smejot, ka Vērdiņiem atkal 
„biezo” saiets!”

„Kā saticīgi nodzīvot tik garus ga-
dus kopā?” – jautāju Vērdiņu pārim. 
„Bez strīdiem neesam iztikuši, bet 
vienmēr pratuši viens otrā ieklausīties 
un arī piekāpties. Bērni vienmēr bijis 
pats galvenais, kuru dēļ ir jābūt ģime-
nei” – teic viņi.  

Starp puķēm un makšķeri
1992. gadā Viktoram bijušas no-

pietnas veselības problēmas. „Sirds 
„nobruka”, piecus mēnešus neiznācu 
no Aizkraukles slimnīcas, pēc tam 
arī nācās darba gaitas  pārtraukt un 
kārtot invaliditātes grupu,” stāsta Vik-
tors. Lai arī abiem solis kļuvis lēnāks, 
katram ir savs vaļasprieks. Viktors jau 
no puikas gadiem ir aizrautīgs mak-
šķernieks. Dzīvojot Liepkalnē, Ogres 
upē izvilkti pirmie lomi. Kad Rita gai-
dījusi piedzimstam Zigmāru, arī pa-
mēģinājusi makšķerēt un tā lieta tīri 
labi iepatikusies. Bet Zigmārs jau no 
bērnības seko tēva pēdās un ir  tikpat 
kaislīgs makšķernieks.  Kad vien brīvs 
brīdis, abi dodas uz Lobes ezeru, Pērsi 
vai Daugavu, tuva arī zemledus mak-
šķerēšana. Viktora viens no lielāka-
jiem lomiem bijusi septiņus kilogra-
mus smagā līdaka Viskāļu ezerā. Pēc 
Zigmāra ierosmes pirms dažiem ga-

diem „Viesturu” sētā izrakti divi dīķi. 
„Vasarās mazbērni no tā nav atrauja-
mi. Kāds no mums visu laiku ir kopā 
ar viņiem,” stāsta „Viesturu” saim-
niece, kurai vislielāko prieku dāvā 
puķes. Meita Rudīte atklāj: „Mamma 
ir dabas bērns, viņas lielākais vaļas-
prieks ir puķu audzēšana. Pavasarī kā 
no rīta iziet pagalmā, tā vakarā tikai 
ieiet istabā. Bet tētis pukojas, ka viņa 

nesaudzē veselību un 
visu laiku viņu „au-
dzina”! Ritas kundze 
smaidot iebilst: „Man 
vajag svaigu gaisu, un 
man ļoti patīk ravēt! 
Puķes loloju savam 
priekam, bet kādreiz 
gatavoju bēru vaina-
gus un strausus, tagad 
vairs nē, rokas nav tik 
stipras. Bet skatoties 
televīziju, tamborēju 

vai adu, dīkā  sē-
dēt nevaru.” Un vēl 
mazbērni zina, ka 
vecmāmiņa prot 
ne tikai pārsteigt ar 
gardām maltītēm, 
viņa zina, kur dzī-
vo rūķīši. Mazie ķi-
pari tā vien gaida, 
kad kopā ar vec-
māmiņu varēs do-
ties piknikā uz tu-
vējo priežu audzi. 
Vecmāmiņa saliek 
grozā cienastu, 
un viņi visi dodas 
pa rūķīšu pēdām. 
Tuvinieki teic, ka 
Ritai piemīt skolo-
tājas talants, viņai 
netrūkst pacietības 
stāstīt savas sacerē-
tās pasakas, ko ma-
zie jau zina no galvas!

„Daugavas Vanagi Latvijā” 
biedru pulkā

Ar Vērdiņu pāri mani iepazīs-
tināja Jānis Mārtinsons, biedrības 
„Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses 
nodaļas vadītājs Koknesē. Arī viņš 
piedalījās mūsu sarunā un pastāstīja: 
„Rita un Viktors Vērdiņi, neskatoties 
uz saviem gadiem un veselību, no 
1992. gada ir aktīvi „Daugavas Vanagi 
Latvijā” biedri, piedalās sapulcēs, at-
ceres pasākumos un gadskārtējos sa-
lidojumos. Viņi veido mūsu nodaļas 
kodolu. Cilvēki, uz kuriem vienmēr 
var paļauties.” Kas rosinājis iestāties 
šajā organizācijā? Izrādās, ka Viktora 

tēvs Staņislavs Vērdiņš, kurš mūžībā 
aizgāja 86 gadu vecumā, būdams jau-
neklis, 1944. gadā no Iršu pagasta tika 
iesaukts vācu leģionā. Viņš izturēja 
smagus pārbaudījumus, bet nezau-
dēja ticību brīvai Latvijai. „Neilgi pēc 
iesaukuma, tēvu kaujās pie Jelgavas 
ievainoja, lai izvairītos no ielenkuma, 
viņš, par spīti sāpēm, spēja pārpeldēt 
Lielupi. Diemžēl no hospitāļa Rīgā 
viņš tika aizvests uz Vāciju. Pēc kara 
tēvs, būdams slims ar tuberkulozi,  no 
Vācijas kājām atnāca uz Latviju, uz Ir-
šiem. Mūža nogalē viņš ar manu māti 
dzīvoja pie mums Koknesē. Priecājos, 
ka tēvs piedzīvoja tautas Atmodas lai-
ku, un arī bija „Daugavas Vanagi Lat-
vijā” biedru rindās.” Jānis Mārtinsons 
teic, ka biedrības pirmsākumos bijuši 
ap 30 biedru, Kokneses nodaļu vadījis 
Gunārs Alfrēds Ozols. 

„Darba gados man nebija iespē-
jams nekur daudz aizbraukt, tagad 

kopā ar vīru labprāt doda-
mies uz „Daugavas Vanagu 
Latvijā” salidojumiem pa 
visu Latviju! Tad nejūtu ik-
dienas sāpes, pat asinsspie-
diens normalizējas!” – atzīst  
Ritas kundze, bet Rudīte 
smej: „Mammai šie tusiņi ir 
vislabākās zāles. Viņi ar tēti 
ir lieli dancotāji! Bet lielākais 
viņu ceļojums bija pie Ainā-
ra uz Norvēģiju, no kurienes 
viņi atgriezās tik laimīgi! 
Taču vēl laimīgāki bija, kad 

Ainārs atgriezās uz dzīvi Koknesē.”
Ik gadu Ziemassvētkos Vērdiņu 

lielā ģimene cenšas būt kopā, kad arī 
sveic vecākus kāzu gadadienā. Bet 
savu pateicību par dāvāto mīlestību 
un rūpēm viņi apliecina arī bez vār-
diem. Jaunākais dēls Māris dzīvo pie 
vecākiem, bet nepaiet ne diena, kad 
kāds no pārējiem bērniem nepazva-
nītu vai neatbrauktu ciemos un ne-
palīdzētu ko paveikt. Un, kur tad vēl 
ņiprie mazbērni, kuri tā vien gaida 
vasaru, lai „Viesturos” atkal valdītu 
mazo Vērdiņu „mafi ja”!

„Viesturu” sētā sen izaugušas 
saimnieku reiz stādītās ābelītes – tā-
pat kā aug un sakuplo viņu mīlestības 
koks.

Aug un kuplo mīlestības koks
45 gadus kopā

"Viesturu" saimnieki pagājušajos Ziemassvētkos - 45 gadu kāzu gadadienā.

Gredzenus mijot. Jaunais 
pāris un ceremonijas vadītāja 

Stefānija Bičkoviča.

Pa baltu ziemas ceļu ar 
izgreznotu auto!

Rita un Viktors Āriņi dzīves baltākajā dienā.


