
Par sporta darbu Kokneses 
novadā 2016. gadā

Ziņo KSC direktors Dāvis Kalniņš



Pasākumi 2016.gadā

2016.gadā Koknesē un Kokneses novadā ir
norisinājušies daudz sporta pasākumi dažāda
līmeņa sportistiem , sākot ar sacensībām un
turnīriem iesācējiem un beidzot ar
sacensībām valsts jaunatnes izlašu
dalībniekiem un sporta veterāniem.



Tradicionālās «lielās» sacensības – Kokneses kauss

Datums Sacensības Dalībnieku skaits

4.jūnijs Kokneses novada atklātais 
čempionāts vieglatlētikā

veterāniem

100 dal

10.septembris Kokneses kauss volejbolā * 6 kom/ 60 dal

24.septembris Kokneses kauss vieglatlētikas
mešanu disciplīnās 

jaunatnei**

200 dal

22.oktobris Kokneses kauss telpu futbolā 5 kom/ 32 dal

* - sadarbībā ar Ivaru Māliņu
** - sadarbībā ar Aizkraukles novada sporta skolu



Kokneses novada sporta svētki
18.jūnijā notika III atjaunotie Kokneses novada sporta svētki, 
kuri, tika pārstāvēti pietiekami plaši, īpaši no Kokneses novada 
iedzīvotāju puses.

Komandu sporta veidi – futbols (5 kom), strītbols (10 kom), 
pludmales volejbols (17 kom), frīsbijs (4 kom)

Individuālie sporta veidi – šautriņu mešana, spēka spēles, 
orientēšanās, speciāli vingrinājumi un zābaka mešana

Sadarbība ar sponsoriem – SIA «Hanza elektro», sporta veikals 
Fans, krodziņš «Rūdolfs», SIA «Ataude», individuālie atbalstītāji 
– tiesneši, palīgi. 



Kokneses novada ielu sacensības 2016

• Kopā norisinājās sacensības 8 sporta veidos
• Kopā piedalījās 84 unikālie dalībnieki
• Pavisam piedalījās 280 dalībnieki
• 1.vieta Bilstiņi, 2.vieta Huligan, 3.vieta Beisis



Kokneses novada atklātais čempionāts 
pludmales volejbolā

Datums Sacensības Dalībnieku skaits

18.Jūnijs Kokneses posms 17 kom

16.jūlijs Vecbebru posms 7 kom

30.jūlijs Iršu posms 14 kom

Tika rīkots sadarbībā ar Iršu pagasta sporta 
organizatoru Dzintaru Greļu un Ivaru Māliņu

Arī turpmāk kā tradicionāls pasākums novadā



Ģimeņu sporta diena

26.martā notika Kokneses novada III ģimeņu sporta diena

Sporta mērķauditorija – ikviens sportot gribētājs, bet īpaši tika
gaidīti bērni kopā ar vecākiem

Atsaucība apmēram tāda pati kā iepriekšēja gadā

Sadarbībā ar PII Gundega un individuālajiem palīgiem

Nākotnē plānots kā tradicionāls pasākums vienu reizi ziemas 
periodā telpās



Pasaules sniega diena

Notika 2016.gada janvārī

Sporta mērķauditorija – ikviens sportot gribētājs

Programmā biatlona sprints un stafetes

Sadarbībā ar Induli Asarīti, Aigaru Kalniņu un palīgiem

Nākotnē kā ikgadējs pasākums janvāra mēnesī, sadarbībā ar LSS



Kokneses zolmeistars

Kāršu spēles «Zolīte» turnīrs

Notika 19.martā, 18 dalībnieki

Tiek plānots kā ikgadējs pasākums ar mērķi iesaistīt 
sportiskās aktivitātēs pēc iespējas vairāk cilvēku.



Skeitparka pasākums

Sacensības skeitparka veidos

Piedalījās ap 15 dalībniekiem gan no Kokneses novada, 
gan citiem novadiem

Pasākumam bija ļoti labs vadītājs

Pasākumu apmeklēja mazliet mazāk cilvēku kā iepriekš, 
iemesli neskaidri



• Lielākais sporta notikums Latvijā, notiek reizi četros gados

• Valmierā un Cēsīs no 1.- 3.jūlijam

• Kokneses novads piedalījās piecos sporta veidos –
vieglatlētika, pludmales volejbols, peldēšana, šaušana, 
riteņbraukšana

• 17 dalībnieki Kokneses delegācijā

• 1 bronzas medaļa – pirmā Latvijas olimpiāžu vēsturē

Latvijas IV olimpiāde



Latvijas IV Olimpiāde

Peldēšana – Atis Āre ( 200m uz muguras, 9.vieta)

Šaušana – Normunds Bērziņš (tranšeju stends
24.vieta)

Šaušana – Raivis Bērziņš (SK 35, 14.vieta)

Šaušana – Guntis Upmalis (apaļais stends, 20.vieta)

Riteņbraukšana – Edvarts Višķers (MTB 14.vieta)

Riteņbraukšana – Emīls Višķers (MTB 28.vieta)

Pludmales volejbols – Kučinskis/Bambulis (1.kārta)



Latvijas IV Olimpiāde

Vieglatlētika:
Ilmārs Kalniņš, 3.vieta trīssoļlēkšana
Andrejs Pavļenkovs, 4.vieta vesera mešana
Agnese Vilcāne, 6.vieta šķēpa mešana
4x100 m stafete, 8.vieta
Ralfs Eihentāls, 10.vieta trīssoļlēkšana
Jānis Mežiels, 11.vieta 5000m
Ainārs Kvedaravičs, 17.vieta 5000m
Ritvars Kalniņš, 31.vieta, 100m
Ingars Kļaviņš, bez rezultāta (trauma)
Dāvis Kalniņš, bez rezultāta (trauma)

Novadam dalīta 52.vieta kopvertējumā
( pavisam 55 novadi izcīnīja medaļas)



Citi KSC sporta pasākumi
Datums Sacensības Dalībnieku skaits

11.marts IGKV peldēšanas sacensības 30

13.februāris KSC sacensības novusā un 
dambretē

16

16.Janvāris KSC sacensības galda tenisā 20

30.Aprīlis KSC sacensības spēka trīscīņā 10

28.maijs KSC sacensības vieglatlētikā 30

16.aprīlis KSC sacensības peldēšanā 60

21.septembris ESN rudens stafetes 12

23.septembris Olimpiskā diena 500



Citi pasākumi, kas notiek KSC

Sacensības

Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā

ANSS sacensības tautas bumbā, volejbolā, basketbolā

PII Gundega sporta spēles

Sporta pasākumi Sama svētku un Novada svētku programmās

LSSF rīkoti pasākumi volejbolā un vieglatlētikā

Peldēšanas vecmeistaru atklātās sacensības Kokneses rudens

Jaunatnes futbola čempionāta Vidzemes zonas spēles

FK Koknese florbola spēles LČ



Koknese sporto pasākumi

• 2016.gada janvārī iedibināts jauns sportisks
pasākumu serials – Koknese sporto

• Notiek sportisks pasākums katru otro
pirmdienu

• 2016.gadā aizvadīti 22 pasākumi, iesaistot
gandrīz 600 dalībniekus

• Plānots uzturēt kā tradicionālu sportošanas
virzienu Koknesē arī 2017.gadā



Koknese sporto



Koknesiešu sasniegumi 2016.gadā

Skatīt pielikumā Exel failu



Gada kopsavilkums

• 2016.Gadā Koknesē un Kokneses novadā
(bez Iršu un Bebru pasākumiem) 
norisinājās 79 sacensības un pasākumi

• Kopā aktivitātēs iesaistīti aptuveni 3850
dalībnieki

• Tieši KSC rīkotos pasākumos piedalījās
2414 dalībnieki (51 pasākums)



Sacensību dalībnieku skaita
salīdzinājums

Gads Kopējie sacensību
dalībnieki

Tikai KSC rīkoto sacensību
dalībnieki

2013 2297 825

2014 3731 1815

2015 3371 1879

2016 3851 2414



Secinājumi

• Pēc nostrādātiem 3 gadiem ir izveidojies krietni
lielāks priekšstats, kādus un kad veidot sporta
pasākumus

• Svarīgi uzturēt sportošanas tradīcijas, jo, ja tās
tiek pazaudētas, tad tās atgriezt ir diezgan grūti

• Trūkst sportot gribošu un spējīgu cilvēku, tāpat
visapkārt notiek ļoti daudz citu sporta un kultūras
pasākumu, kas ļoti apgrūtina sacensību kalendāra
izveidi


