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kokneses
Izteiksim savu viedokli aptaujā par jauno Aizkraukles novadu!

Iedzīvotājus aicina kopā 
plānot jaunā Aizkraukles 
novada attīstību

2020. gada nogalē Aizkraukles no-
vada pašvaldība sadarbībā ar Jaunjel-
gavas, Kokneses, Skrīveru, Neretas un 
Pļaviņu novadiem ir uzsākusi darbu 
pie jaunveidojamā Aizkraukles nova-
da Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
attīstības programmas izstrādes. 

Arī Kokneses novada iedzīvotāji 

ir aicināti piedalīties attīs-
tības programmas izstrādē, 
iesaistoties tematisko gru-
pu diskusijās tiešsaistē, kā 
arī līdz 28. februārim aiz-
pildot aptaujas anketu, kas 
pievienota šim izdevumam. 
Aizpildītās anketas lūgums 
ievietot aptaujas kastītēs 
Kokneses pagasta bibliotēkā 
(1905.gada ielā 7, Kokne-
sē), Bebru pagasta bibliotē-
kā ("Papardes", Vecbebros, 
Bebru pag.), Iršu pagasta 

bibliotēkā ("Kūlēni", Iršu pag.) un 
Kokneses novada domes Sociālajā 
dienestā (Vērenes ielā 1, Koknesē). 
Anketu var aizpildīt arī elektroniski 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.
lv – sadaļā Aktualitātes.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Nekustamā īpašuma nodokli, uzrādot Kokneses novada pašvaldības maksā-

šanas paziņojumu ar svītru kodu, var samaksāt Maxima veikalu kasēs. Kokne-
ses novada domes kasē nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu var samaksāt 
otrdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 13; no pulksten 14 līdz 17.

Esiet sveicināti februārī, kad 
ziema dižojas savā sniega bagā-
tībā, jo tik skaista un varena tā 
sen nav pieredzēta. Lai arī sagai-
dīti Meteņi, kad laiks iegriežas 
uz pavasara pusi, ziema turpina 
savu uzvaras gājienu, aicinot 
doties dabā. “Visi uz slēpēm!” 
– tā reiz teicis mūsu dižais no-
vadnieks -  tēlnieks, skolotājs un 
sportists Voldemārs Jākobsons, 
kuram 27. janvārī apritēja 122. 
mūža gadskārta. 

Mūžīgi ir darbi, kas iesēti ar 
mīlestību. Šī izdevuma lappusēs 
pieminām izcilo pedagogu Il-
māru Gaišu, jo 9. februāris būtu 
viņa 90. dzimšanas diena. No 
2002. gada Kokneses vidusskola 
nes Ilmāra Gaiša vārdu. Paldies 
viņa tuviniekiem, bijušajiem ko-
lēģiem un skolniekiem par gai-
šajiem atmiņu stāstiem, kurus 
apkopot palīdzēja Māra Citko. 

Šī mēneša jubilāre ir Ilmā-
ra Gaiša Kokneses vidusskolas 
folkloras kopa “Tīne”. Pirms 30 
gadiem latviskās dzīvesziņas 
kopēja Inguna Žogota iesāka 
savu sirds darbu. Jubilejas reizē 
mēs rosinājām tos, kuri vienmēr 
“Tīni” sauks par savējo, atskatī-
ties uz kopā pavadīto laiku. Un 
kā tautasdziesmā ir atdarījies 
skaistu atmiņu pūrs.

Arvien tuvāk nāk brīdis, kad 
dzīvosim daudz lielākā novadā. 
Kokneses novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus būt aktīviem 
un paust savu viedokli, piedalo-
ties aptaujā par jaunā Aizkrauk-
les novada izveidi. Šajā izdevu-
mā ir klāt pievienota aptaujas 
anketa, kuru lūgums aizpildīt 
līdz 28. februārim. Aptaujas 
anketas varēs ievietot tām pare-
dzētās kastītēs Kokneses, Bebru 
un Iršu pagasta bibliotēkās, kā 
arī Kokneses novada sociālajā 
dienestā. Pašvaldības mājasla-
pā aptaujas anketu var aizpildīt 
elektroniski. 

Līdz 6. aprīlim valstī pagari-
nāta ārkārtas situācija. Mums 
joprojām galvenā prioritāte ir 
atbildīgi ievērot epidemiolo-
ģiskos drošības noteikumus, 
rūpēties par savu un tuvinieku 
veselību. Lai spēks un izturība 
skolēniem, skolotājiem un vecā-
kiem attālinātajā mācību darbā. 
Izdzīvosim šo grūto laiku, mek-
lējot spēka vārdus un stiprināju-
mu tuvu cilvēku atbalstā, mūsu 
senču latviskajā dzīvesziņā. 

Kokneses Novada Vēstis

Izsludinām atklātu jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursu “ESI UZŅĒMĪGS JAUNIETIS 
KOKNESES NOVADĀ”

Ja Tu esi Kokneses novada jau-
nietis vecumā no 13 līdz 29 ga-
diem un Tev ir ideja, izmanto ie-
spēju saņemt finansējumu līdz pat 
200 eiro savas ieceres īstenošanai. 
Iesniedz projektus no 2021.
gada 1.marta līdz 31.marta plkst. 
15:00! Īstenot savu ideju varē-

si līdz 2021.gada decembrim. 
Projektu var iesniegt jaunietis vai 
jauniešu grupa šādās jomās:

• Kokneses novada Kokneses, Beb-
ru, Iršu pagastu attīstība un labiekār-
tošana;

• Pozitīva Kokneses novada tēla 
veidošana un popularizēšana jaunie-

šu vidū;
• Jauniešu līdzdalība jaunatnes po-

litikas veidošanā Kokneses novadā;
• Jauniešu līdzdalība sabiedriskajā 

dzīvē, brīvprātīgais darbs un labdarī-
bas iniciatīvas;

• Jauniešu nodarbinātības, karjeras 
izaugsmes, uzņēmējdarbības prasmju 
attīstīšana;

• Jauniešu informētības veicinā-
šana, drošība kibervidē un interneta 
lietošanā, medijpratības veicināšana;

• Jauniešiem draudzīgas vides vei-
došana skolā un sabiedrībā;

• Jauniešu brīvā laika lietderīga pa-
vadīšana, interešu izglītība, ārpussko-
las nodarbības, neformālā mācīšanās, 
radošās darbnīcas, izstādes, apmācī-
bas;

• Vides aizsardzības un ilgtspējīgas 
dzīvošanas pasākumi;

• Emocionālās, garīgās un fiziskās 
veselības veicināšana, aktīva dzīves-
veida popularizēšana, sports;

• Jauniešu sadarbība starp Kokne-
ses novada pagastiem;

• Zinātne, pētījumi, aptaujas;
• Citas ar jaunatnes politiku saistī-

tas tēmas un nozares, kas atbilst kon-
kursa mērķim un uzdevumiem.

No piešķirtā finansējuma varēsi 
apmaksāt:

• Transporta nomas izmaksas;
• Telpu nomu pasākumam;
• Kancelejas, saimniecības preču 

iegādi;
• Materiālu vai inventāra iegādi;
• Iekārtu, inventāra vai aparatūras 

īres vai nomas maksu;
• Speciālistu apmaksu;
• Pakalpojumu sniedzēju izdevu-

mus.
Jauniešu iniciatīvu projektu kon-

kursa nolikumu un pieteikuma veid-
lapas atradīsi Kokneses novada mājas 
lapā www.koknese.lv.

Tiks apstiprināti vismaz 3 projek-
tu pieteikumi. Katrā novada pagastā 
– viens! Nepalaid iespēju garām sa-
ņemt finansējumu savai idejai, kā arī 
gūt pieredzi projektu rakstīšanā un 
īstenošanā! Esi aktīvs jaunietis, veido 
savu novadu pats!

Ja izklausās pārāk sarežģīti, nav 
ideju, vai rodas kādi jautājumi – iz-
manto iespēju un piesakies uz kādu 
no informācijas dienām! Informatī-
vās dienas notiks attālināti. Piedāvā-
ju tikties tiešsaistē ZOOM platfor-
mā sekojošos datumos: 24.02.2021., 
03.03.2021., 10.03.2021. laikā no 
15:00 – 17:00. Sniegšu sīkāku infor-
māciju un iepazīstināšu ar pieteikuma 
veidlapas un citu nepieciešamo doku-
mentu aizpildīšanas prasībām, citu 
jauniešu ideju projektu piemēriem. 
Ja tev vēl nav idejas, palīdzēšu tev to 
atrast un noformulēt! Lai pievienotos 
sapulcei, interesentiem jāpiesakās pie 
Jaunatnes lietu speciālistes, norādot 
ērtāko datumu un savu kontaktinfor-
māciju (telefonu, e – pastu).

Kokneses novada jauniešu ini-
ciatīvu projekta konkursa kopējais 
budžets ir 600,00 euro. Konkursu 
finansē Kokneses novada dome, bet 
koordinē Jaunatnes lietu speciāliste 
Ieva Ūtēna.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Ūtēna

Jaunatnes lietu speciālists
Tālr.65161740, 22592602

ieva.utena@koknese.lv

Kokneses novada pastmarka 
iekļauta balsojumā par 2020. gada 
iecienītāko pastmarku

Lai noskaidrotu populārāko 2020.gadā izdoto past-
marku, Latvijas Pasts sadarbībā ar ziņu portālu Del-
fi  jau piekto reizi aicina visus Latvijas iedzīvotājus 
piedalīties konkursā Gada pastmarka. 

Neņemot vērā  Covid-19  krīzi, arī 2020.gadā  Lat-
vijas Pasts  izdeva vairāk nekā 20 jaunu pastmarku, 
kopējai to tirāžai sasniedzot vairāk nekā 2 miljonus 
eksemplāru. Latvijas novadu un pilsētu ģerboņu  sē-
rijā izdotas pastmarkas, atainojot Kokneses, Durbes, 
Krimuldas, Babītes un Viļānu novada ģerboņus.

Balsot par savu iecienītāko pastmarku iespējams portāla Delfi sadaļā Gada 
pastmarka 2020 un Kokneses novada pašvaldības mājaslapā – sadaļā Aktuali-
tātes. Balsojums noslēgsies 23.februāra plkst.23.59. Atbalstīsim ar savu balso-
jumu mūsu novada pastmarku!



2KOKNESES NOVADA VĒSTIS      Nr. 127 (414) 2021. gada 18. Februāris 2

2021. gada 27. janvārī Kokneses novada dome NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai infor-

māciju par Kokneses novada 
domes 2020. gada budžetu izpil-
di (informācija mājaslapā www.
koknese.lv). 

2. Apstiprināt amata vietas un  
darba algas Kokneses novada 
domes, tās iestāžu un struktūr-
vienību  darbiniekiem un amat-
personām. 

3. Nepalielināt stundas likmi 
domes priekšsēdētāja vietnie-
kam (kad viņš pilda priekšsē-
dētāja pienākumus), domes 
deputātiem, komiteju un komi-
siju priekšsēdētājiem, komiteju 
un komisiju locekļiem , atstājot  
spēkā  Kokneses novada domes 
2020. gada 27. janvāra lēmumu 
Nr. 4 “Par stundas likmi”.

4. Pieņemt zināšanai infor-
māciju par novada domes 2020. 
gada 2. pusgadā pieņemto lēmu-
mu izpildi (informācija mājasla-
pā www.koknese.lv). 

5. Apstiprināt Kokneses nova-
da domes  2021. gada 1.pusgada  
darba plāna (informācija mājas-
lapā www.koknese.lv). 

6. Pārdot rakstiskā izsolē ar 
augšupejošu soli Kokneses pa-
matskolas-attīstības centra 70 

m3 kurināmo malku (informā-
cija mājaslapā www.koknese.lv). 

7. Pārdot atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli Kokneses novada 
domei piederošo  nekustamo 
īpašumu, ar kadastra Nr.3246 
006 0381, “Gāzenieku grāvmala” 
Kokneses novada Bebru pagastā, 
kas sastāv no viena zemes gabala 
(starpgabala) ar kadastra apzī-
mējumu 3246 006 0177 0,26 ha 
platībā  un galveno zemes lieto-
šanas mērķi - lauksaimniecības 
zeme. kods 0101 (informācija 
mājaslapā www.koknese.lv). 

8. Noteikt, ka Kokneses nova-
da prioritārs investīciju projekts, 
kas atbilst pašvaldības attīstības 
programmas investīciju plānam, 
ir daudzfunkcionālā sociālo pa-
kalpojumu centra izveide Kok-
neses novada Bebru pagastā.

9.1. Piedalīties Valsts Kultūr-
kapitāla fonda mērķprogram-
mas “Mūzikas un dejas mākslas 
izglītības iestāžu materiāli teh-
niskās bāzes uzlabošana” projek-
tu konkursā un iesniegt projekta 
“Mūzikas instrumentu piegāde 
Kokneses Mūzikas skolai” (turp-
māk – Projekts) iesniegumu.

9.2. Projekta kopējas izmaksas 

ir 3486 ,01 euro  tajā skaitā Valsts 
Kultūrkapitāla fonda finansē-
jums 3137,40 euro un Kokneses 
novada domes līdzfinansējums 
348,61 euro.

10. Lai nodrošinātu klientu 
aprūpi un veiktu drošības pasā-
kumus, no pašvaldības  budže-
ta līdzekļiem ģimenes atbalsta 
centram “Dzeguzīte” piešķirt 
9098,95 euro (deviņi tūkstoši de-
viņdesmit astoņi euro 95 centi).

11.1. Atbalstīt grāmatas  
“Kokneses novads un tā ļaudis” 
tapšanu ar grāmatas iepirkumu, 
iegādājoties 400 (četri simti ) ek-
semplārus.

11.2. Grāmatas manuskriptu 
saskaņot ar Kokneses novada 
domes pilnvarotu  personu.

12. Kokneses pagasta Komu-
nālajai nodaļai piešķirt papildus 
līdzekļus 3800 euro traktora 
JOHN DEER 5115M priekšējās 
uzkares un sniega lāpstas iegā-
dei. 

13.1. Atbrīvot, sākot ar 2020. 
gada 10. jūniju uz noteiktu 
laika periodu, bet ne ilgāk kā 
līdz 2021. gada 30. jūnijam, no 
nomas maksas, krīzes skarto 
nozaru komersantus (nomnie-

kus), ja komersants (nomnieks) 
noteiktajā periodā nekustamo 
īpašumu vai kustamo mantu 
vispār neizmanto saimnieciskās 
darbības veikšanai Ministru ka-
bineta 14.07.2020. noteikumos 
Nr. 453 noteikto ierobežojumu 
dēļ ārkārtējās situācijas laikā. 
Nomnieks netiek atbrīvots no 
nomas objekta uzturēšanas 
nepieciešamo pakalpojumu 
(elektronerģijas, siltumenerģi-
jas, ūdenspagādes), nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas  un 
apdrošināšanas  izdevumiem (ja 
tādi ir).

13.2. Samazināt, sākot ar 
2020.gada 10.jūniju uz noteiktu 
laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 
2021.gada 30.jūnijam, sakarā ar 
Covid-19 izplatību, saskaņā ar 
Ministru kabineta 14.07.2020. 
noteikumos Nr. 453, nomas 
maksu, kā arī nepiemērot kavē-
juma procentus un līgumsodus 
samaksas kavējuma gadījumā, 
atbilstoši komersanta (nomnie-
ka) ieņēmumu no saimnieciskās 
darbības procentuālajam sama-
zinājumam, bet nepārsniedzot 
90% no nomas līgumā noteiktās 
nomas maksas, noteikto ierobe-

žojumu dēļ ārkārtējās situācijas 
laikā Nomnieks netiek atbrīvots 
no nomas objekta uzturēšanas 
nepieciešamo pakalpojumu 
(elektroenerģijas, siltumenerģi-
jas, ūdensapgādes), nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas  un 
apdrošināšanas  izdevumiem (ja 
tādi ir).

13.3. Lēmuma 1.un 2. punktā 
noteiktā nomas maksas atbrīvo-
jums vai samazinājums piemē-
rojams izvērtējot  komersanta 
(nomnieka) Kokneses novada 
domei adresēto un  iesniegto 
iesniegumu ar pievienotajiem 
dokumentiem. 

13.4. Izvērtējumu par atbrīvo-
šanu vai samazinājumu nomas 
maksai veic Kokneses novada 
domes grāmatvedība un lēmu-
mu pieņem Kokneses novada 
domes  izpilddirektors. 

13.5. Atbildīgo par šī lēmuma 
izpildi noteikt Kokneses novada 
domes izpilddirektoru Ilmāru 
Klaužu.

14.1. Apstiprināt Kokneses 
novada domes saistošos notei-
kumus Nr.1/2021 “Grozījumi 
Kokneses novada domes 2017. 
gada 25. oktobra saistošajos no-

teikumos Nr.12/2017 „Par soci-
ālās palīdzības pabalstiem Kok-
neses novadā””.

14.2. Noteikt, ka Kokneses 
novada domes saistošie noteiku-
mi Nr.1/2021 “Grozījumi Kok-
neses novada domes 2017. gada 
25. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.12/2017 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kokneses 
novadā”” piemērojami ar 2021.
gada 1.janvāri.

15.1. Īstenot investīciju pro-
jektu Nr.LLI-474 “Dzīve pie 
upēm: tūrisma produktu attīs-
tība, balstoties uz seno un mūs-
dienu Baltijas valstu vēsturi” par 
kopējo summu 589650,25 euro.

15.2. Nodrošināt pašvaldī-
bas budžeta līdzfinansējumu 
31452.99 euro apmērā.

15.3. Nodrošināt priekšfinan-
sējumu 314529.92 euro apmērā 
projekta īstenošanai.

Projekta realizācijas gadī-
jumā, Kokneses novada dome 
garantē projekta rezultātu uz-
turēšanu, apsaimniekošanu un 
pieeju sabiedrībai 5 gadus pēc 
projekta īstenošanas.

Sagatavoja novada domes 
sekretāre  Dz.Krišāne

Nekustamā īpašuma izsole
Kokneses novada dome 

pārdod mutiskā otrā izsolē ar 
augšupejošu soli tai piedero-
šo  zemes gabalu (starpgabalu): 
“Gāzenieku grāvmala” Bebru 
pagastā, Kokneses novadā, ar 
kadastra Nr. 3246 006 0381  pla-
tība 0,26 ha. Izsoles sākuma cena 
880, euro  (astoņi simti astoņdes-

mit euro). Lai piedalītos Objekta 
izsolē, līdz 2021. gada 10. marta 
plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstis-
ku pieteikumu un dokumentus 
par reģistrācijas  maksas 30 euro  
un  drošības naudas  88 euro 
nomaksu. Objekta izsole no-
tiks 2021. gada 11. martā plkst. 
10.00  Kokneses novada domes 

ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
1.stāva lielajā zālē. Informācija 
par izsoli pa tālruni 29716779. 
Objekta apskati iepriekš saska-
ņot pa tālruni 20016603. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājaslapā www.
koknese.lv .

Kokneses novada centralizētā grāmatvedība 
lūdz iedzīvotājus salīdzināt norēķinus ar 
Kokneses novada domi pēc stāvokļa uz 
2020. gada 31. decembri par sekojošiem 
maksājumu veidiem:

• Kokneses mūzikas skolas 
mācību maksām – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām 
atrodas mūzikas skolā;

• Pirmskolas izglītības ies-
tādes „Gundega” ēdināšanas 
maksām - saraksti par parāda 
vai pārmaksas summām atrodas  
PII „Gundega” bērnu grupiņās;

• Pirmskolas izglītības iestā-
des „Bitīte” ēdināšanas maksām 
– saraksti par parāda vai pār-
maksas summām atrodas PII 
„Bitīte” bērnu grupiņās.

• Zemes nomas maksām – 
Kokneses novada domē grāmat-
vedībā;

• Komunālo pakalpojumu 
maksām Bebru pagastā – sa-

raksti par parāda vai pārmaksas 
summām atrodas Bebru pagasta 
pārvaldes kasē;

• Skolēnu ēdināšanas maksas 
Bebru pamatskolā – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām 
atrodas Bebru pagasta pārvaldes 
kasē;

• Komunālo pakalpojumu 
maksām Iršu pagastā – saraksti 
par parāda vai pārmaksas sum-
mām atrodas Iršu pagasta pār-
valdes kasē.

• Skolēnu ēdināšanas maksas 
Pērses pamatskolā – saraksti par 
parāda vai pārmaksas summām 
atrodas Iršu pagasta pārvaldes 
kasē.

Norēķinus lūgums salīdzi-
nāt no 2021. gada 1. februāra 
līdz 15. martam.  Ja līdz noteik-
tam termiņam norēķini netiks 
salīdzināti, uzskatīsim Kok-
neses novada domes norēķinu 
atlikumus par pareiziem.

Neskaidrību gadījumā  var 
vērsties: 

Kokneses novada domes grā-
matvedībā vai zvanīt pa tālru-
ņiem 65133639; 28800863.

Bebru pagasta pārvaldē pie 
grāmatvedes vai zvanīt pa tālru-
ņiem 65164128; 20016603.

Iršu pagasta pārvaldē pie grā-
matvedes vai zvanīt pa tālruņiem 
65163681;  29136832.

Mobilā diagnostika Koknesē
3. martā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 Kokne-

sē, Zaļā tirgus laukumā, MFD Veselības grupa aici-
na apmeklēt mobilo diagnostiku.

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 

vēstuli - BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma - 25,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 9,00 EUR, (ģimenes ārsta nosūtī-

jums nav nepieciešams)

• Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultra-
sonogrāfija – 20.00 EUR

Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta 
pa tālr. 25431313.

Attālināto mācību laikā 
2020./2021. mācību gada 2. 
semestrī 1. - 4. klašu skolē-
niem pašvaldības piešķirto 
brīvpusdienu nauda tiek 
novirzīta kā atbalsts ģime-
nēm pārtikas paku nodroši-
nāšanai skolēniem attālinā-
tā mācību procesa laikā.

Pārtikas pakas 1. - 4. kla-
sēm tiks komplektētas par 
četrām attālināto mācību 
nedēļām no 25. janvāra līdz 
19. februārim. Ilmāra Gaiša 
Kokneses vidusskolas, Bebru 
pamatskolas un Pērses sā-
kumskolas 1. – 4. klašu sko-
lēnu vecāki pārtikas pakas 
varēs saņemt 19. februārī.

Pārtikas pakas gatavo SIA 
"Danis plus", kas nodrošina 
ēdināšanu Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolā. Sagatavota-
jās pārtikas pakās ietilps arī 
LAD projektu "Skolas piens'' 
un "Skolas auglis" produkti. 
Pārtikas pakas būs sakom-
plektētas kastēs.

Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolā 1. – 4. klašu sko-
lēnu vecāki pārtikas pakas 
varēs saņemt 19. februārī 
(piektdien) no plkst. 15:00 
līdz 19:00 skolas ēdnīcā (ie-
eja no skolas pagalma puses).

Pārtikas pakas paredzētas 
124 skolēniem. Mācību ies-
tādes direktore Inese Saulīte 
lūdz vecākus pārtikas pakas 
izņemt norādītajā laikā, jo 
tajās būs produkti, kuru gla-
bāšanas termiņi ir ierobežo-
ti. Pārtikas paku saņemšanas 
laikā lūgums ievērot distan-
cēšanās nosacījumus. Ja nav 
iespējams saņemt   pārtikas 
paku norādītajos laikos, lū-
gums zvanīt Baibai Driksni-
ņai pa tālruni: 28216244 un 
vienoties par citu saņemša-
nas laiku.

Bebru pamatskolā 1. – 
4. klašu skolēnu vecākiem 
pārtikas paku izsniegšana 
notiks 19. februārī no plkst. 
11:00 līdz 17:00.

Skolas direktore Lidija 
Degtjareva informē, ka 1. – 

4. klasē kopumā mācās 30 
skolēni. Vecākiem, ierodoties 
skolā, jāievēro nepieciešamie 
drošības pasākumi. Direkto-
re atgādina: "Lūgums vecā-
kiem zvanīt pie skolas dur-
vīm. Pārtikas pakas izsniegs 
skolas dežurante."

Pērses sākumskolā 1. - 4. 
klašu skolēnu vecāki pēc 
pārtikas pakām būs gaidīti 
19. februārī no plkst. 13:00 
līdz 15:30. Mācību iestādē 
pirmajās četrās klasēs mācās 
19 skolēni. Skolas direktora 
pienākumu izpildītāja Santa 
Kalniņa izsaka lūgumu ve-
cākiem pašiem ierasties pēc 
pārtikas pakām, nevis to uz-
ticēt bērniem, jo pakas svērs 
vairākus kilogramus. Pārti-
kas paku saņemšanas laikā 
jāievēro noteiktie distancē-
šanās un drošības noteikumi.

Pārtikas paku izdale turpi-
nāsies arī 5.– 9. klašu skolē-
niem, kuri mācības turpina 
attālināti. 

Pašvaldība nodrošina pārtikas pakas 1.- 4. 
klašu skolēniem attālināto mācību laikā
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Ieteikumi vecākiem, kā veiksmīgi 
organizēt attālinātu mācīšanos 
No 4. janvāra izglītības 
iestādēs mācības attāli-
nāti uzsāka 7.- 12.klašu 
izglītojamie. 11.janvārī 
attālināto mācību proce-
sam pievienojās arī 5. un 
6.klašu skolēni.
No 25. janvāra arī 1.-4.
klašu skolēniem mācības 
uz laiku notiek attālināti, 
tādējādi mēģinot maksi-
māli samazināt Covid-19 
izplatību. Līdz 6. aprīlim 
tiek saglabāti arī visi līdz 
šim noteiktie ierobežo-
jumi.

Ilona Lazda,
Kokneses novada izglītī-
bas darba speciāliste

Klātienes izglītības process 
saglabāts speciālajās izglītības 
iestādēs un pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs.

Attālinātais mācību process 
ir liels pārbaudījums skolē-
niem, pedagogiem un vecā-
kiem. Bez savstarpējās sadar-
bības starp izglītības procesā 
iesaistītajiem, nevar sasniegt 
labus rezultātus mācību darbā.

Valsts izglītības un satura 
centrs sadarbībā ar Skola 2030 

komandu ir izstrādājis ieteiku-
mus vecākiem un padomus, kā 
palīdzēt  bērniem organizēties 
darbam mājās.

Vecākiem par mācību plā-
nošanu un norisi attālināti (ār-
kārtas situācijas laikā)

1. Attālināta mācīšanās no-
zīmē lielāku pašvadību sko-
lēnam. Attālināta mācīšanās 
nenozīmē klātienes nodarbību 
pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk 
līdzinās pašu vadītām mācī-
bām, sekojot skolas un skolo-
tāja norādījumiem. Saprotami, 
ka šajā laikā būs apgūts mazāks 
mācību satura apjoms nekā 
klātienes mācībās, jo vienlai-
kus jāpierod pie jauna mācī-
šanās veida. Skolēni saņems 
atgriezenisko saiti par paveikto 
darbu, lai zinātu, pie kā vēl jā-
strādā.

2. Aktīvi interesējieties par 
skolas plānoto mācību norisi. 
Noskaidrojiet, kas skolēnam 
būs jādara, kādā grafikā, kādi 
mācību materiāli un tehnolo-
ģiskais nodrošinājums viņam 
būs nepieciešams, kā notiks re-
gulāra saziņa ar skolotāju par 
darāmo un sniegumu.

3. Vienojieties par ģimenei 
reālāko mācīšanās modeli. 
Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. 

Skolas rēķinās, ja tehnoloģijas 
ģimenē nav pieejamas vai jā-
dala. Ja nav citas iespējas, sko-
lotājs var telefoniski informēt 
skolēnu un vecākus par piekļu-
vi mācību līdzekļiem, darbu 
iesniegšanas kārtību un atgrie-
zeniskās saites nodrošināšanu. 
Mācībām izmantojamas arī 
grāmatas, drukāti mācību ma-
teriālu komplekti.

4. Meklējiet atbalstu kopā. 
Sazinieties ar skolu un pašval-
dību, ja nepieciešams papildu 
tehnoloģiskais atbalsts Sadar-
bība ir ļoti nozīmīga kritiskās 
situācijās.

5. Palīdziet bērnam / jau-
nietim iekārtot mācību vietu. 
Pārliecinieties, ka bērnam ir 
patstāvīga vieta, kur netraucēti 
mācīties. Sakārtojiet aprīko-
jumu, lejuplādējiet nepiecie-
šamās lietotnes. Pārbaudiet, 
vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu 
bērna teikto dažādos tiešsais-
tes risinājumos vai telefoniski. 
Kopā ar bērnu izmēģiniet vidi, 
tehnoloģijas, pavingrinieties, 
kā viss darbojas.

6. Izplānojiet bērna / jau-
nieša mācību dienu kopā. Kad 
esat iepazinušies ar skolas plā-
nu mācību īstenošanai, kopā 
ar bērnu izplānojiet regulāru 

dienas ritmu un uzstājiet, lai to 
ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu 
klātienes mācībās. Vienojie-
ties, kad viņam būs pieejami 
nepieciešamie tehniskie rīki, ja 
tos ģimenē lieto vairāki cilvēki. 
Tikpat svarīgi iet laikus gulēt, 
regulāri ēst un kustēties.

7. Sekojiet skolēna līdzda-
lībai mācībās. Palīdziet bēr-
nam sekot līdzi paveiktajam 
– veidot ieradumus mācīties 
saskaņā ar dienas plānu, veikt 
uzdevumus dotajos termiņos. 
Pārrunājiet, ko bērns iemācī-
jies, skolotājs uzdevis vai kādu 
vērtējumu izteicis. Jautājiet 
bērnam, vai nepieciešama pa-
līdzība. Ik dienas pārliecināties 
arī par bērna noskaņojumu.

8. Plānojiet, lai katru dienu 
izkustētos. Pārliecināties, lai 
katru dienu bērns / jaunietis 
pēc iespējas iesaistītos fiziska-
jās aktivitātēs. Ja apstākļi un 
iespējas to pieļauj, dariet to 
kopā.

Izlasot šos ieteikumus, iz-
vērtējiet, kā tie darbojas Jūsu 
ģimenē, pārrunājiet tos! Lai 
kopīga sadarbība veicina sas-
niegt labus rezultātus mācību 
darbā!

Turpinās mācību 
priekšmetu 
olimpiāžu laiks
Par spīti attālinātajam 
mācību procesam, skolē-
niem joprojām tiek dota 
iespēja piedalīties mā-
cību priekšmetu olimpi-
ādēs, lai pārbaudītu savas 
zināšanas, kā arī paplaši-
nātu redzesloku.

Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolas informācija

Šī gada 4. janvārī, uzreiz pēc 
skolas brīvlaika, notika latviešu 
valodas olimpiādes 2. posms 8 
.- 9.klasēm. Šogad pirmo rei-
zi olimpiāde 8.- 9.klašu sko-
lēniem notika tiešsaistē, kur 
kopā piedalījās 1101 skolēns 
no visas Latvijas. Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolas 9.b 
klases skolniece Alise Lasovs-
ka saņēma uzaicinājumu uz 3. 

posmu – valsts olimpiādi, kas 
notiks 26. martā. 

Tā kā ārkārtas situācijas 
laikā gatavošanās olimpiādei 
skolēniem lielākoties notiek 
patstāvīgi, tad vēl jo lielāks 
ir prieks par labiem panāku-
miem. Pati Alise saka: "Pieda-
līties tiešsaistes olimpiādē bija 
interesanta pieredze, pildot 
darbu, nav tāds uztraukums kā 
klātienē. Olimpiādē bija 38 uz-
devumi, kuru izpildei bija at-
vēlētas divas stundas. Kopumā 
man viss patika, rezultāts mani 
iepriecināja."

Paldies latviešu valodas un 
literatūras skolotājai Andrai 
Kārkliņai par sniegtajām zinā-
šanām un atbalstu Alisei ikdie-
nas mācību darbā un gatavojo-
ties olimpiādei!

Veiksmi Alisei nākamajā olimpiādes posmā!

Meteņdienu sagaida ar virtuālu 
masku gājienu

Sagaidīti Meteņi - senie lat-
viešu pavasara gaidīšanas svēt-
ki, kad īsās ziemas dienas sāk 
stiepties garākas un laiks sāk 
griezties uz pavasara pusi.

Jau labu laiku iepriekš Kok-
neses kultūras nams un folklo-
ras kopa "Urgas" aicināja svētku 
gaidītājus piedalīties virtuālajā 
Meteņdienas masku gājienā, 
rosinot ieskatīties mūsu senču 
bagātajā tautas tradīciju pūrā 
un izgatavot savu Meteņdienas 
masku, lai taptu jautrs foto, 
kuru līdz 28. janvārim bija jā-
nosūta Kokneses kultūras na-
mam.  Sirsnīgs paldies par at-
saucību visiem, kuri ar prieku 
piedalījās Meteņu gaidīšanā un 
masku darināšanā, jo tika sa-
ņemts 71 foto!

Jāteic, ka visčaklākie masku 
darinātāji ir tie, kuri darbojas 
dažādās folkloras kopās, bet 
liels prieks arī par mūsu nova-
da iedzīvotājiem, kuri lika lietā 
savu radošo izdomu, iejūtoties 
visdažādākās Meteņu maskās.

Kokneses kultūras nama 
paldies Meteņdienas svinētā-
jiem: folkloras kopām "Urgas" 
(Koknese), "Vīteri" (Rēzekne), 
"Tarkšķi" (Iecava), "Āre" (Pļa-
viņas), "Ore" (Amata), "Zeiļa" 
(Ozolaine), "Dvīga" (Saulkras-
ti), "Vesetnieki" (Kalsnava), 
"Oglīte" (Ropaži), Irlavas folklo-
ras kopai, Latvijas Etnogrāfiskā 
Brīvdabas muzeja kolektīvam 
un ikvienam individuālajam 
masku gājiena dalībniekam.

 Aicinām Kokneses novada 

pašvaldības mājaslapā noskatī-
ties virtuālo Meteņdienas mas-
ku gājiena video un  folkloras 
kopas "Urgas" pamācības šo 
svētku svinēšanā.

No 5. februāra par maskām 
varēja balsot Kokneses kultūras 
namā Facebook lapā.  

Skatītāju simpātiju balvu 
iegūst Davids Pliners no Rīgas 
(144 balsis). Davidam ir 6 gadi, 
un viņš darbojas bērnu folklo-
ras kopā  “BERENDEJEČKA”. 

Masku gatavoja kopā ar vecā-
kiem.

Pārsteiguma balvas no Kok-
neses kultūras nama par masku 
daudzveidību saņems arī fol-
kloras kopas “VĪTERI” (Rēzek-
ne) un “TARKŠĶI” (Iecava) un 
folkloras kopas “Urgas” dalīb-
niece Biruta Blaus.

Folkloras kopas “Urgas” sim-
pātiju balvu saņems “TARKŠ-
ĶU” sunītis, bet pārsteiguma 
balvas GRŪBJU ģimene no 

Kokneses, Andris Roze no 
Amatas folkloras kopas “ORE” 
un “VĪTERU” kaķītis. Par bal-
vu saņemšanu sazināsimies in-
dividuāli.

PALDIES visiem maskotā-
jiem un balsotājiem! Lai Jums 
veselīgs un ražīgs jaunais saim-
nieciskais gads! Tiksimies Liel-
dienās!

Kokneses kultūras nama 
informācija

Meteņdienas svinētāji Rauls, Ingrīda un Māris Grūbes.

Valentīndienā tikšanās 
pie mīlestības soliņa

Priekam jau nevajag daudz, 
tikai radošu dzirksti un vēlmi 
radīt prieka sajūtu citiem. Visu 
mīlētāju dienā, 14. februārī, šīs 
dienas svinētājus pie Kokneses 
kultūras nama gaidīja Mīlestī-
bas soliņš. Par svētku noskaņu 
-  romantisku mūziku, izgrez-
noto soliņu, iedegtām svecēm 
no ledus darinātos svečturos 
bija parūpējies Kokneses kul-
tūras nama kolektīvs. Ikviens 
svētku dienas vakarā no pulk-
sten 16 līdz 19 varēja atnest 
savu izgatavoto Valentīndienas 
simbolu un piestiprināt pie iz-
veidotās sirsniņu pamatnes, kā 
arī nofotografēties, apsēžoties 

uz Mīlestības soliņa.
Inguna Strazdiņa, kultū-

ras nama direktore, stāsta, ka 
pirmie savas sirsniņas visu 
mīlētāju dienai veltītajā stūrī-
tī atstāja koknesieši Inese un 
Normunds Skujas. Par svētku 
dienu viņiem atgādinās arī ko-
pīgs foto.

Ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī garāmbraucēji vēlējās 
pasēdēt uz Mīlestības soliņa. 
Santa un Oskars, jaunieši no 
Ogres, visu mīlētāju dienā 
viesojās Koknesē, un pie Mī-
lestības soliņa skanēja Oskara 
veltītais dzejolis draudzenei, 
kā arī tapa skaists foto.

Inese un Normunds – pirmie uz Mīlestības soliņa.
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Noslēdzies Voldemāram 
Jākobsonam veltītais fotokonkurss

Sagaidot tēlnieka, sportista, sko-
lotāja Voldemāra Jākobsona 122. 
dzimšanas dienu, iedzīvotāji bija ai-
cināti iemūžināt sevi, savu ģimeni vai 
draugus Bebru pagasta sniegotajās ai-

navās. Kokneses novada pašvaldības 
mājaslapā var aplūkot 46 fotokonkur-
sam iesūtītās fotogrāfijas. 

Justīne Kosmačevska, tēlnieka Vol-
demāra Jākobsona memoriālās mājas 

vadītāja, teic paldies atsaucīgajiem 
bebrēniešiem par piedalīšanos kon-
kursā! Pateicības balviņas konkursa 
dalībniekiem tiks nogādātas perso-
nīgi. 

Ciemiņi “Galdiņos”. Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” bērniem patīk arī ziemā doties 
pastaigās uz tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas "Galdiņi" pagalmu un dārzu. Šajā foto redzami 

3.grupas bērni, kuri ar prieku tīrīja piesnigušo taku ar savām sniega lāpstām. 

Jānotver savs ziemas 
mirklis

Fotokonkursā "Mani ziemas mir-
kļi" tiek aicināts piedalīties ikviens 
Iršu pagasta iedzīvotājs, kurš uzņē-
mis kvalitatīvas fotogrāfijas Iršu pa-
gastā. Konkursa norises laiks no 25. 
janvāra līdz 28. februārim, iesūtot 
fotogrāfijas uz e-pastu: inetarieksti-
na@inbox.lv

Konkursa darbi tiks publicēti 
Iršu pagasta pārvaldes Facebook 
lapā. Balsošana par konkursa dar-

biem notiks no 8. marta līdz 26. 
martam.

Fotogrāfiju skaits – katram auto-
ram 2 - 4 fotogrāfijas. Pie fotogrāfi-
jām jābūt nelielam aprakstam.

Fotogrāfiju autoram, iesūtot fo-
togrāfijas, klāt jāpievieno infor-
mācija par sevi: vārds, uzvārds un 
kontaktinformācija saziņai (tālruņa 
numurs).

Bērnudārzā "Gundega" vienai grupiņai 
turpinās mājas karantīna
Kokneses novada pirmsskolas 
izglītības iestāde "Gundega" 5. 
februārī saņēma informāciju 
par vienas darbinieces un vie-
na bērna saslimšanu ar vīrusu 
Covid-19. Divās grupiņas tika 
noteikta mājas karantīna.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Līdz 11. februārim tika slēgta 
grupiņa “Zvaniņš”, kuru apmeklē sa-
slimušais bērns. Grupiņa “Zvaniņš” 

atsākusi darbu, bet saslimušais bērns 
vēl bērnudārzu neapmeklē. 

Grupiņā “Sprīdītis”, kurā strādā sa-
slimusī darbiniece, karantīnu noteica 
līdz 15. februārim, bet šobrīd tā ir pa-
garināta līdz 19. februārim ieskaitot, 
jo pozitīvs Covid-19 tests atklāts vēl 
vienai darbiniecei.

PII “Gundega” vadītāja Rita Ga-
baliņa informē, ka vīrusa izplatības 
ierobežošanai ir veikti visi epidemio-
loģiskie drošības pasākumi. Ārkārtas 
situācijas laikā katra grupa darbo-
jas tikai savās telpās – darbinieki un 
bērni klātienē nekontaktējas ar citām 

grupām. "Savstarpēji sazināmies tele-
foniski vai  e-vidē. Iestādē tiek stingri 
ievēroti noteiktie piesardzības pasā-
kumi, rūpējoties par bērnu un darbi-
nieku veselību un drošību," teic Rita 
Gabaliņa.  

Iestādes vadītāja rosina vecākus 
būt ļoti apzinīgiem un atbildīgiem par 
savu bērnu veselību: "Aicinu ģimenēs 
rūpīgi izvērtēt brīvā laika pavadīšanu 
ārpus mājas. No savas puses mēs da-
rām visu iespējamo, lai nodrošinātu 
bērniem drošu vidi, tāpēc ļoti svarīga 
ir arī vecāku attieksme un atbildība."

Ģimenes atbalsta centrā 
"Dzeguzīte" atsākusies 
jaunu klientu uzņemšana
Ģimenes atbalsta centrā "Dze-
guzīte" dzīve sāk atgriezties 
ierastajā ritējumā. "Esam iztu-
rējuši smagu posmu, jo vairāk 
nekā mēnesi saslimstība ar 
Covid-19 apdraudēja klientu 
un darbinieku veselību. Krīzes 
situācija ir veiksmīgi pārvarē-
ta, visi klienti un darbinieki ir 
veseli," stāsta Ģimenes atbal-
sta centra "Dzeguzīte" direk-
tore Gaļina Kraukle.

Kokneses novada domes
Tūrisma un sabiedrisko attie-
cību nodaļa

Pieaugušo sociālās aprūpes no-
daļā atsākusies jaunu klientu uz-
ņemšana. "Pirms iestāšanās nodaļā, 
klientam jāuzrāda pirms dienas vai 
divām dienām veikts Covid-19 tests 
ar negatīvu rezultātu. Jaunuzņemta-
jiem klientiem divas nedēļas būs jā-
pavada izolatorā. Tā kā izolatorā ir 
tikai divas vietas, jaunu klientu uz-
ņemšana notiks pamazām,” skaidro  
Gaļina Kraukle.

10. februārī kārtējo reizi Co-
vid-19 testu nodeva darbinieki, un 
visiem ir negatīvi rezultāti. Lai ik-
dienā uzraudzītu senioru veselības 
stāvokli, iestādē ir iegādāti divi ok-
simetri, ar kuriem tiek mērīts skā-
bekļa līmenis asinīs. 

“Šobrīd gaidām informāciju no 
Labklājības ministrijas par vakcinē-
šanas procesa uzsākšanu mūsu ies-
tādes klientiem un darbiniekiem,” 
teic “Dzeguzītes” vadītāja.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk 
iestādē tiks ievēroti visi drošības 
pasākumi, tajā skaitā tuviniekiem 
liegts apmeklēt savus seniorus. 

Novērtējot iestādes darbinieku 
paveikto, kuri strādāja pie inficētā-
jiem klientiem, viņiem ir izmaksāta 
25% piemaksa pie pamatalgas. 

No pagājušā gada 30. decembra 
līdz 12. janvārim Ģimenes atbalsta 
centra  "Dzeguzīte" darbiniekiem 
krīzes situācijā palīdzēja Zemessar-
dzes 55. kājnieku bataljona zemes-
sargi, veicot dažādus nepieciešamos 
ikdienas darbus.

12. janvārī "Dzeguzītes" kolektīvs 
sirsnīgi pateicās 55.zemessargu ba-
taljonam par sniegto ļoti nozīmīgo 
atbalstu grūtā brīdī.

Tajā pašā dienā seniori saņēma 
dāvanas no čaklajiem rūķīšiem – la-
bas gribas cilvēkiem, kuri jau pirms 
Ziemassvētkiem bija sarūpējuši jau-
kus sveicienus vecļaudīm. "Dzegu-
zītes" saime sirsnīgi pateicas biedrī-
bai "No sirds uz sirdi" par projektu 
"Eņģeļa pasts", Pērses sākumskolas 
pirmsskolas grupiņai, Bebru pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestādei 
"Bitīte" , Kokneses pamatskolai - at-
tīstības centram, Ilmāra Gaiša Kok-
neses vidusskolai, Skopānu ģimenei, 
Sproģu ģimenei, Kokneses novada 
sociālajam dienestam, folkloras ko-
pai "Urgas, biedrībai "Baltaine", Ol-
gai Šinkei un Kalniņu ģimenei no 
Kokneses, Krustpils novada Sūnu 
pamatskolai,   biedrībai "Silta sirds" 
no Jēkabpils, labajām ģimenēm no 
Kokneses, Purakalnu un Kļaviņu 
ģimenēm no Daudzevas, Kļaviņu 
ģimenei no Sērenes, Danai Isajevai 
no Aizkraukles, Valijai Fedotovai 
no Kokneses ar komandu no visas 
Latvijas, Karīnai Skrupskai no Kok-
neses, Preiļu pirmsskolas izglītības 
iestādei "Zirnīši" Preiļi, Stičinsku 
ģimenei (z/s "Bļodiņas"), SIA "J&E 
īpašumi". 

Par "Dzeguzītes" spēka vārdiem 
ir kļuvusi latviešu tautasdziesma:

Cel, Dieviņi, stipru sētu
Ap to manu augumiņ!
Cel, Dieviņi, stipru sētu
Ap to manu dvēselīt!

Lai šie latvju dainas vārdi sargā “Dzeguzītes” mājas, 
dodot stipru veselību un sirds mieru!

Konkursā “Foto zibsnis 2020” 
iemūžinātas skaistākās dabas 
ainavas un 2020. gada notikumi
Kokneses kultūras nams aici-
nāja iedzīvotājus piedalīties 
konkursā “Foto zibsnis 2020”. 
Līdz 1. februārim tika gaidītas 
fotogrāfijas, kas atklāj intere-
santāko, jautrāko un iedvesmo-
jošāko 2020. gada notikumu 
vai arī iemūžinātu dabas aina-
vu. 23 atsūtītās fotogrāfijas tika 
publicētas Kokneses kultūras 
nama Facebook lapā un pieda-
lījās skatītāju balsojumā. 

Inguna Strazdiņa,
Kokneses kultūras nama direk-
tore

Konkursā “Foto zibsnis 2020” ska-
tītāju simpātiju balvu iegūst Gunta 
Arta Svilpe – viņas fotogrāfija “Zie-
mas ainava” saņēmusi 353 balsis.

Pārsteiguma balvas no Kokneses 
kultūras nama saņems arī Rolands 
Lipenītis par fotogrāfiju “Koknese no 
putna lidojuma” (216 balsis) un Valija 
Fedotova par fotogrāfiju “Noskaņa” 
(186 balsis).

Fotokluba “Kokneses kadrs” sim-
pātiju balvu iegūst Aija Juste par foto 
tverto mirkli  “Krāsu izaicinājums 
ziemai” un fotogrāfijas “Koknese va-
sarā” autore Laila Sturme. Viņas kopā 
ar fotokluba biedriem, vasarā dosies 
kopīgā foto ekspedīcijā uz Ragāļu 
purvu fotografēt saullēktu.

PALDIES arī konkursa dalībnie-

kiem Mārim Grūbem, Ingrīdai Grū-
bei, Asnatei Višķerei, Ingunai Žogo-
tai, Andrim Žogotam, Elīnai Māliņai, 
Montai Skujai, Ainaram Galindo-
mam, Ingai Liopai, Ritai Čerkovskai, 
Guntai Bērziņai, Silvijai Bērziņai, Na-
tālijai Daļeckai, Martynas Petrauskas, 
Gretai Petrauskaitei, Megijai Čakstei, 
Zanei Pabērzai un Ingai Kančai.

Skatītāju balsojumā uzvarējusi Guntas Artas Svilpes 
fotogrāfija “Ziemas ainava”.
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Katra diena kā nezināmais
Februāra mēnesis turpinās 
valstiski noteiktajā ārkārtas 
stāvokļa situācijā ar pagari-
nājumu līdz 6. aprīlim. Šis ir 
raižpilns mūsu dzīves posms, jo 
vīruss Covid-19 ir ar daudzpu-
sīgu organismu novājināšanas 
ietekmi, kura ilgtermiņa iedar-
bība vēl nav izpētīta. 

Zenta Bērziņa,
senioru klubiņa “Pīlādzītis” va-
dītāja

Mūsu glābiņš - vakcīna, kurai brīv-
prātīgi jāpiesakās virtuālajā rindā, bet 
gan rinda un vakcinēšanās negarantē 
novērst saslimšanas komplikāciju ris-
kus. Dažādu valstu bioķīmijas ražot-
nēs izgatavotās vakcīnas esot viena par 
otru iedarbīgākas, labākas, to iegādes 
un izmantošanas prioritātes tiek dalī-

tas pēc valstu apvienību biznesa pro-
jektiem. Dabas vidē vīruss sars-cov2 
vairojas, pielāgojas dažādiem ārējās 
vides faktoriem, mainot savu izdzīvo-
šanas stratēģiju, kļūst agresīvāks – tā 
vien šķiet, ka ar to būs jāsadzīvo ilgi, 
ilgi… . Mums, senioriem, jāizmanto 
dzīves laikā uzkrātās zināšanas un 
jāpieliek visas pūles savas imunitātes 
stiprināšanai, jo, palielinoties gadu 
skaitam, arī dažādu citu vīrusu ierosi-
nāto jau izslimoto slimību sekas mūsu 
organismos, iespējams, ir saglabāju-
šās, kas daudzos gadījumos izpaužas 
kā ļaundabīgais audzējs – vēzis. 

 Senioru klubiņš ”Pīlādzītis” 3. feb-
ruārī atvadījās no Dzintras Liepiņas. 
Viņa bija viena no mūsu aktīvistēm: 
aizrautīgi darbīga, sabiedriska, izpalī-
dzīga, dzīvespriecīga, ļoti rūpējās par 
saviem bērniem, mazbērniem, prata 
ar smaidu pārvarēt dažādu slimību 

izpausmes. Mūsu brīvprātīgā sakaru 
darbiniece veica aptaujas un sastādīja 
Kokneses senioru sarakstus ekskur-
siju, teātru, koncertu braucieniem. 
Vienmēr viņas rūpes bija par tiem, 
kas pieteicās pirmo reizi, ja gadījās 
visas vietas aizņemtas, rezervēja vietu 
citā braucienā, nekad nebija par grūtu 
visus interesentus apzvanīt. Dzintra 
daudz adīja, tamborēja – viņas dari-
nātie darbi ir orģināli un skaisti.  Lab-
prāt strādāja pie telpu dekoru izgata-
vošanas, lai Kokneses senioru Vecga-
da ballēs būtu svētku noskaņojums, 
daudz fotografēja – bildes labprāt no-
sūtīja visiem tiem, kam bija vēlēšanās 
tās redzēt. Mums ļoti pietrūks čaklā 
rūķa – Dzintras. Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem un draugiem, vēlot viņas 
dvēselei gaišu Mūžības ceļu. 

"Slēpju pēda" Vecbebros 
gaida katrās brīvdienās 
līdz februāra beigām
Aicinām baudīt sniegotās 
ziemas dienas atpūtai brīvā 
dabā! Slēpošanai ir izveidotas 
sliedes, kas sākas un arī noslē-
dzas laukumā aiz DUS “Virši”. 
Slēpošanas trase ir piemērota 
ikvienam slēpotājam, ģimenēm 
ar bērniem.

Artis Zvejnieks,
Bebru pagasta sporta pasāku-
mu organizators

Laika ziņas veselu mēnesi prog-
nozē ziemīgus laika apstākļus, tāpēc 
var cerēt, ka sniega sega saglabāsies 
un palielināsies.  Maršruta sākuma 

atpazīšanai ir nostiprināta slēpe ar 
informācijas dēlīti.  Slēpju sliede, pēc 
iespējas tiek izbraukta katru dienu, ar 
kādiem retiem izņēmumiem. 

Trase braucama shēmā norādītajā 
virzienā un ir izmantojama tikai pie-
tiekama sniega apstākļos, tā nav ap-
gaismota. Skatīt shēmu!

Pēc vajadzības brīvdienās slēpotā-
ji nepieciešamās vietās drīkst iemīt 
blakus sliedi (1,5 m attālumā), lai at-
vieglotu izmainīšanos ar citiem slēpo-
tājiem.

Maršrutā jāievēro kārtība! Uzma-
nīgi jāslēpo caur un gar koku stādīju-
miem!

Kokneses novada tūrisma jomas uzņēmēju tikšanās notiek attālināti
Kokneses tūrisma informācijas 
centrs aicina vietējos tūrisma 
uzņēmējus uz tikšanos vairākas 
reizes gadā. Sapulces notiek 
gan tūrisma informācijas centrā, 
gan tūrisma objektos, gan saim-
niecībās un naktsmītnēs. Rude-
nī paredzētā tikšanās izpalika 
valstī noteikto ierobežojumu 
dēļ. Ņemot vērā noteiktos iero-
bežojumus, tikšanās 4. februārī 
tika organizēta attālināti. Uzņē-
mēju atsaucība dalībai attālinā-
tam darbam bija tikpat liela kā 
tiekoties klātienē. 

Kokneses novada dome
Tūrisma un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa

Tūrisma un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja Anita Šmite mode-
rēja tikšanās gaitu, ko ar diskusiju par 
aktuālām norisēm tūrismā Eiropas un 
Latvijas mērogā tikšanos iesāka domes 
priekšsēdētājs Dainis Vingris. Tūrisma 
informācijas centra sagatavotā prezen-
tācija sniedza  atskatu uz iepriekšējo 
gadu, kā arī informējām par aktuālām 
norisēm pašreizējā laika posmā. Ne-
raugoties uz to, ka 2020. gads pagāja 
ierobežojumu zīmē,  tūrisma sezonas 
mēneši no maija līdz oktobrim bija ak-
tīvi un Koknesi apmeklēja ievērojams 
skaits tūristu, kuri lielākoties izvēlējās 
pabūt brīvdabas objektu apmeklēju-
mu, kā arī izmantoja vietējo ēdinātāju 
un naktsmītņu pakalpojumus.  
Likteņdārzam izveidota 
jauna mājaslapa

Pieaudzis apmeklētāju skaits arī 

Likteņdārzā, par kura  aktualitātēm 
informēja valdes priekšsēdētājs Jānis 
Karalis un administratīvā direktore 
Linda Galino. Pagājušajā gadā iero-
bežojumu dēļ izpalika tradicionālie 
lielie, publiskie pasākumi Likteņdārzā, 
tomēr notika vairāki nozīmīgi pasā-
kumi. Te viesojās Likteņdārza patrons 
Valdis Zatlers, savus kociņus iestādīja 
eksprezidente Vaira Vīķe – Freiberga 
un valsts prezidents Egils Levits. Lepo-
jamies, ka tagad Likteņdārzā aug visu 
pēc Neatkarības atgūšanas ievēlēto 
prezidentu ozoli! Ir izveidota piemiņas 
vieta Latvijas neatkarības dibinātājiem 
un atjaunotājiem, un izveidots jauns 
vides objekts – Liepozolu lapene. Ar 
Kokneses novada domes atbalstu ir 
uzsākti ceļa rekonstrukcijas darbi, 
kurus plānots pabeigt šajā gadā. Sais-
tībā ar ierobežojumiem, arī 2021. gadā 
lieli publiskie pasākumi Likteņdārzā 
netiek plānoti. Galvenais mērķis ir 
Likteņdārza Saieta nama būvniecības 
pabeigšana, kas ļaus Likteņdārzam 
darboties visu gadu, ne tikai tūrisma 
sezonā. Pagājušajā gadā Likteņdārza 
speciālisti strādāja pie jaunas mājas 
lapas izveides www.liktendarzs.lv Uz-
labotā tīmekļa vietne tagad ir apmek-
lētājiem ērtāk lietojama un mainījies 
tās vizuālais noformējums. Aicinām 
ielūkoties!
Top vērienīgi projekti 
tūrisma attīstībā

Tikšanos turpināja Attīstības no-
daļas vadītājas vietniece Māra Bitāne, 
kura iepazīstināja ar aktuālo un vērie-
nīgāko šī  gada tūrisma projektu “Senā 
tirdzniecības ceļa “No varjagiem uz 
grieķiem” iedzīvināšana mūsdienīgā 

un ilgtspējīgā tūrisma produktā”. Sa-
vukārt domes izpilddirektors sniedza 
ieskatu projektā “Dzīve pie upēm: 
tūrisma produktu attīstība, balstoties 
uz seno un mūsdienu Baltijas valstu 
vēsturi”. Abi augstāk minētie projek-
ti piedāvās jaunas iespējas tūrismam 
Koknesē, kas ir būtiski vietējiem uzņē-
mējiem, plānojot uzņēmuma darbību 
un jaunus tūrisma produktus nākotnē.

Ar nozares aktualitātēm un par sa-
darbību ar jaunveidojamā Aizkraukles 
novada pašvaldībām, iesaisti plāno-
šanas dokumentu izstrādē Zemgales 
Plānošanas reģionā un aicinājumu ie-
saistīties Zemgales Tūrisma Asociāci-
jas darbībā iepazīstināja Anita Šmite.

Kā ierasts, tikšanās noslēguma daļā 
notiek diskusijas par aktuālo uzņēmu-
mos. Lielas bažas uzņēmēju vidū rada 
jaunā nodokļu sistēma, jo nav zināms, 
kādu iespaidu tā atstās uz iespējamu 
darbības turpināšanu vai pat pārtrauk-

šanu. Noteiktie ierobežojumi radījuši 
arī pamatīgu ieņēmumu samazinā-
jumu, bet nesamazinās ne elektrības, 
ne nomas, ne citi rēķini. Jādomā, kā 
izdzīvot nākotnē. Diskusijas raisīja arī 
dīkstāves pabalstu saņemšana, kur at-
sevišķiem uzņēmējiem ir iespēja to sa-
ņemt, bet citi neatbilst kritērijiem vai 
valsts sniegtais pabalsts nav pieejams. 
Bažas rada arī citas, tūrisma nozarei 
specifiskas problēmas, un nav zināms 
- kad un kā iesāksies šī gada sezona; 
kad cilvēkiem būs iespēja ceļot. 
Uzņēmēji rosīgi darbojas 

Neraugoties uz pašreizējo grūto un 
sarežģīto situāciju, cerams, ka pavasa-
rī  tūrisma jomā dzīvība atsāksies un 
varēs realizēt iecerēto un izsapņoto. 
Plānots, ka šovasar Iršos darbību at-
sāks briežu dārzs “Zemitāni”, kā arī 
apmeklētājiem būs iespēja viesoties 
selekcionāra Edgara Bites saimnie-
cības “Madaras” ziedošajos dārzos. 

Te aug simtiem dažādu šķirņu lilijas, 
dienziedes, peonijas, īrisi un hostas. Ir 
zināms, ka “Ūdensprieki Koknesē” ar 
laivu un katamarānu nomu būs pieeja-
mi tikai pilsdrupu piestātnē, savukārt 
Likteņdārzā būs jauns tūrisma piedā-
vājums – no piestātnes kursēs kuģītis 
“Baltais gulbis”, piedāvājot ekskursijas 
ar audiogidiem. Tāpat viesu namā 
“Divas Upes” būs ne tikai gardas va-
kariņas un izsmalcināti vīni, bet arī 
iespējams baudīsim kādu jaunu un 
pavisam īpašu alus šķirni…. Un top 
vēl citi jaunumi, par kuriem uzzināsim 
mazliet vēlāk!

Priecājamies par mūsu novada uz-
ņēmēju enerģiju, rosību un bagātajām 
idejām, lai papildinātu esošo piedāvā-
jumu klāstu un veidotu jaunus tūrisma 
produktus! Bet pašlaik - ievērosim no-
teiktos ierobežojumus, sargāsim savu 
veselību un baudīsim brīnišķīgos zie-
mas skatus!

Likteņdārzā un Kokneses parkā tūrisma sezona nav beigusies. 

Vecbebros darbojas slēpju izsniegšanas punkts
Bebru pagasta sporta pa-

sākumu organizators Artis 
Zvejnieks informē: "Pret pa-
rakstu uz 1-3 stundām tiek 
izsniegts plastmasas slēp-
ju (Peltonen), zābaku, nūju 
komplekts. Slēpes ir ar zvīņas 
zonu slēpes pēdā, kas sama-
zina atpakaļslīdēšanu slē-
pojot pret kalnu. Pieejamie 
apavu izmēri ir 42-45. Slēpju 
stiprinājums - NNN. Izsnieg-
šanas/saņemšanas vieta tiks 
precizēta. Pēc situācijas var 
tikt noteikti slēpju izsnieg-

šanas/saņemšanas pulksteņa 
laiki. Sākotnēji interesēties 
pa tālr. 26417257. Slēpju iz-
sniegšana brīvdienās un iz-
ņēmuma kārtā tiks izskatīta 
individuāli pēc esošajām ie-
spējām. Par slēpju lietošanu 
samaksa netiks prasīta, bet 
jāsaudzē inventārs."

Slēpošanu var veikt Bebru 
pagasta stadiona futbola lau-
kumā, Mežaparkā un pļavā. 
Mežaparka "Slēpju pēdas" 
garums līdz 2,5 km. 
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2020. gada Kokneses novada 
labākie sportisti – Eiduka, 
Nungurs un “Aizkraukle/
Koknese” florbola komanda

Aizvadītais gads katram ir 
nesis jaunu pieredzi un spē-
ju pielāgoties dažādām, ne no 
mums atkarīgām situācijām. 
Nenoliegsim, ka gads bija 
saraustīts, un ikviens būtu 
vēlējies to izdzīvot kādreiz ie-
rastajā   formātā, kad nepastā-
vēja nekādi ierobežojumi un 
varējām brīvi ļauties savam 
ikdienas skrējienam. Arī spor-
ta dzīvē esošajiem nācās pie-
lāgoties jauniem apstākļiem, 
kas dažbrīd mainījās ik nedē-
ļu. Vairākiem sportistiem šajā 
gadā būtiski mainījās treniņu 
režīms un apstākļi, kas mijās ar 
visapkārt valdošo neziņu – kad 
atsākies “normāla” dzīve. Tika 

atceltas vairākas sacensības un 
pasākumi, slēgti sporta centri, 
taču lielāko daļu tas neatturēja 
turpināt būt fiziski aktīviem un 
uzlabot savu fizisko varējumu. 
Gatavošanās sacensībām kat-
ram sportistam ir prasījusi lie-
lu koncentrēšanās spēju, paš-
disciplīnu, neatlaidību, smagu 
darbu un vēlmi ko sasniegt. 
Kokneses novadā nekad nav 
trūcis talantīgu, neatlaidīgu un 
uz mērķi orientētu sportistu. 
Kādam ievērojami panākumi 
tiek sasniegti jau uzsākot spor-
tista gaitas, kādam meistarība 
veidojas vairāku gadu garumā. 
Šeit jāvērš uzmanība arī uz to, 
ka ne vienmēr ir svarīgi kurā 

vietā sasniedz finišu, reizēm 
nozīmīgāks ir pats gatavošanās 
process un attieksme, ar kādu 
viss tiek darīts.

Diemžēl šajā gadā tika at-
celtas daudzas sportistiem 
nozīmīgas sacensības, tomēr 
vairākas pandēmijas ierobe-
žojumi neskāra un sportisti 
varēja iziet uz starta, lai cīnī-
tos par godalgām. Latvijas, 
Baltijas čempionātos, Eiropas 
un Pasaules kausos 2020.gadā 
dažādos sporta veidos startēja 
teju 100 sportisti no Kokneses 
novada un katrs no šiem spor-
tistiem ir atstājis savu parakstu 
arī novada sporta atzarā.

2020. gadā kopā izcīnītas 64 godalgas. 26 zelta, 26 sudraba un 12 bronzas. Varētu teikt, ka šis ir 
neslikts rādītājs, ņemot vērā, ka sacensību kalendārs tika paretināts ne pēc pašu vēlmes. 

Gada sportiste, gada sportists un 
gada sporta komanda

Tāpat kā citus gadus, arī 
šogad pieturējāmies pie tradī-
cijas - no kuplā sportistu loka 
izraudzīties pretendentus no-
minācijām “Gada sportiste”” 
un “Gada sportists”. Ja iepriek-
šējos gados paši analizējām 
sasniegumus un lēmām, kurš 
tad īsti būtu atbilstošākais šim 
titulam, šogad nolēmām ne-
daudz mainīt ierasto kārtību 
un piesaistīt apkārtējo sabied-
rību šī lēmuma pieņemšanai. 
Kā manījāt, ieviesām arī jau-
nu sadaļu – “Gada sporta ko-
manda”. Balsojuma sadalījums 
sekojošs :   1/3 – iedzīvotāju 
balsojums KSC mājas lapā; 1/3 
komisijas balsojums; 1/3 KSC 
balsojums.

Laikā no 11.-22. janvārim 
Kokneses sporta centra mājas 

lapā iedzīvotājiem bija pieeja-
ma balsošana par gada spor-
tistiem mūsu novadā, kur katrs 
varēja izvēlēties, viņaprāt, at-
bilstošāko pretendentu katrā 
nominācijā.    Šajā balsojumā 
novērojām negaidīti lielu akti-
vitāti – tika saņemtas gandrīz 
9000 balsis no vairāk kā 3700 
balsu iesniedzējiem. Priecājā-
mies par negaidīti lielo iedzī-
votāju interesi un atsaucību, 
bet papētot atsevišķus rezultā-
tus nonācām pie secinājuma, 
ka mūsu lasītāji ir lieli IT spe-
ciālisti.

Šajā laikā izveidojām “attāli-
nāto komisiju” , kuras sastāvā 
bija:

Viktors Ņuhtiļins – vieglat-
lētikas treneris, sporta skolo-
tājs, 

Ivars Māliņš – volejbola tre-
neris, sporta skolotājs, 

Dace Skopāne – volejbola 
trenere, sporta skolotāja, 

Brigita Krauze – ANSS di-
rektore ,

Artis Zvejnieks – Bebru pa-
gasta sporta pasākumu organi-
zators, 

Ginta Grincēviča – laikrak-
sta “Staburags” sporta žurnā-
liste, 

Dainis Vingris – Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs.

Trešdaļu noteica arī KSC 
balsojums, kurā piedalījās 
Kokneses sporta centra direk-
tors Dāvis Kalniņš un sporta 
darba organizatore Sanita Mi-
rošņika.

Apkopojot rezultātus, Kokneses novada "Gada sportistes 2020" titulu ieguva distanču slēpotāja 
Patrīcija Eiduka, par "Gada sportistu 2020" tika pasludināts bobslejists Reinis Nungurs, bet "Gada 
sporta komanda 2020" - Florbola komanda "Aizkraukle/Koknese" .

Kokneses novada sportistu sasniegumi 2020.gadā
Tradicionāli gada sporta labākos 

sveicam un apbalvojam ikgadējā svi-
nīgā pasākumā “Kokneses novada 
sporta laureāts”, bet šogad tas, diem-
žēl, nav iespējams. Tāpēc šoreiz pie-
minēsim labākos attālināti un snieg-
sim jums nelielu ieskatu mūsu spor-
tistu sasniegtajā 2020.gadā.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados 
daudzviet pasaulē medijos plaši izska-
nēja Patrīcijas Eidukas vārds. Jaunā, 
talantīgā sportiste ar saviem sasnie-
gumiem nebeidza pārsteigt nevienu 
vien Latvijas iedzīvotāju, un, protams, 
viņas spožā panākumu sērija turpinās 
arī šajā gadā. Patrīcijas augstvērtīgā-
kais sasniegums bija izcīnītā 4.vieta 
Pasaules junioru čempionātā distan-
ču slēpošanā, kā arī iekļūšana Pasau-
leas kausa posma desmitniekā, par ko 
Patrīcija arī godam ieguva Kokneses 
novada gada sportistes titulu.

Gada sportists Reinis Nungurs ie-
guva savu balvu pateicoties Vācijas 
pilsētā Vinterbergā Eiropas kausa 
1.posmā  bobslejā  izcīnītajai 7.vietai 
kopā ar pilotu Dāvi Kaufmani. Rei-
nis arī ieguva 2.vietu 2019./2020.gada 
sezonas kopvērtējumā Eiropas kausā 
četriniekiem.

Savukārt pirmo reizi par Kokneses 
novada gada komandu kļuva florbo-
la komanda “Koknese/Aizkraukle”. 
Florbolistiem gan pandēmijas dēļ se-
zonas sanāca saraustītas, bet viņu sas-
niegumu sarakstā ir labi iesākts play-
off turnīrs 2019./2020. gada sezonā 
un perfekts 2020./2021. gada sezonas 
sākums, ko novērtēja arī līdzjutēji un 
eksperti, izvirzot tieši šo komandu 
par Gada komandu.

Gada labākie saņems personali-

zētas piemiņas balvas no Kokneses 
sporta centra tuvākā mēneša laikā.

Ekstrēmā sporta veida  Ice cross 
downhill  (slidošana lejup pa kalnu) 
pārstāve Lelde Māliņa izcīnīja bronzu 
Krievijas čempionātā. Somijā notie-
košajās Red Bull Ice Cross ATSX500 
sacensībās tika izcīnīta 14.vieta, at-
kārtojot šo pašu rezultātu arī PK pos-
mā Japānā. 

Eiduku ģimenes jaunākā atvase 
Edijs Eiduks Madonā notiekošajā FIS 
Pasaules kausa II posmā un Pasaules 
junioru čempionātā  rollerslēpoša-
nā 20 km distancē ar masu startu brī-
vajā stilā finišu sasniedza trešais, 200 
m sprinta distancē tika izcīnīta 5.vie-
ta, bet 15 km distancē ar individuālo 
startu klasiskajā stilā sportists finišēja 
sestais.

Baltijas komandu čempionā-
tā vieglatlētikā, kas norisinājās Igau-
nijas kūrortpilsētā Pērnavā, tiesības 
piedalīties bija ieguvuši vieglatlētikas 
trenera Viktora Ņuhtiļina audzēkņi, 
vesermetēji Natālija Zeica un Otto 
Gustavs Bērzkalns. Natālija šajās sa-
cīkstēs izcīnīja 4.vietu, bet Otto Gus-
tavs - sesto.

Rīgā notikušajā Baltijas čempio-
nātā peldēšanā Atis Āre 50 m un 100 
m uz muguras ieguva attiecīgi 8. un 
12.vietu. Šajās disciplīnās Atim izde-
vās izpildīt arī sporta meistara nor-
matīvu.

Lietuvas  autokrosa  čempionātā 
veiksmīgus trīs posmus mini bagiju 
klasē aizvadīja autosportists Emīls 
Mirošņiks. Lietuvā Emīlam izdevās 
izcīnīt divas uzvaras un vienu otro 
vietu, dalību Lietuvas čempionāta se-
riālā pārtrauca ar pandēmiju saistītie 

ierobežojumi, līdz ar to, noslēdzoša-
jā posmā Emīls nestartēja un sezonu 
Lietuvā noslēdza kā vicečempions. 
Šajā pašā klasē čempionātā startēja arī 
Klāvs Žvagins no Iršu pagasta. Klā-
vam Lietuvas čempionāts noslēdzās 
8.vietā kopvērtējumā.

Pārejot pie mūsu valstī notikuša-
jiem čempionātiem un mūsu novad-
nieku sasniegumiem, sāksim ar viegl-
atlētiku. Latvijas čempionātos viegl-
atlētikā uz starta 2020.gadā izgāja 
28 koknesieši kopā izcīnot 2 zelta, 5 
sudraba un 4 bronzas godalgas. Zel-
tu uz Koknesi atveda soļotāja Megija 
Čakste un lodes grūdējs Reinis Nun-
gurs. Čakste pieveica 5000 m garo 
distanci ātrāk par citām U20 grupas 
konkurentēm un kāpa uz pjedestāla 
augstākā pakāpiena. Megijai sudrabs 
arī 3000 m soļošanā. Arī Reinim 
aizvadītais gads nesis divas godalgas 
vieglatlētikā – pirmo vietu U23 grupā 
un trešo vietu pie pieaugušajiem.

Sudraba godalgas LČ izcīnīja jau 
iepriekš minētie vesermetēji Natālija 
Zeica (U20) un Otto Gustavs Bērz-

kalns (U18). Bērzkalns aizvadītajā 
gadā arī startēja LČ trīssoļlēkšanā 
U20 vecuma grupā, kur iekļuva finā-
lā, noslēdzot sacensības 8.vietā. Veik-
smīgāki starti trīssoļlēkšanā padevās 
Dāvim Kalniņam un Ralfam Eihen-
tālam (U23). Abi sportisti šajā discip-
līnā ieguva sudraba godalgas. Dāvim 
aizvadītā sezona atnesa arī bronzu 
šajā lēkšanas disciplīnā. 

Bronzu izcīnīja jaunā vesermetēja 
Patrīcija Bērzkalna U16 vecuma gru-
pā. 3000 m soļošanā U18 grupā uz 
trešā augstākā pjedestāla pakāpiena 
kāpa Megija Tramdaka. Šajā pašā dis-
tancē LČ telpās Megijai 4.vieta.

Tā kā uz Latvijas čempionātiem 
tiek tikai labākie atlēti, bieži vien ir 
grūti pat iekļūt vieglatlētikas discip-
līnu finālos (labāko astotniekā) lielās 
konkurences dēļ. Aizvadītajā gadā 
labāko astotnieku sasniedza soļotājas 
- Gundega Beķere, Estere Vingre un 
Kristija Rotkāja, trīssoļlēcēji Gustavs 
Alfrēds Ozoliņš, Raimonds Dzērve, 
Toms Kroičs un Evelīna Vitenberga, 
augstlēkšanā labāko astotniekā iekļu-

va Marta Užule, šķēpa mešanā Elza 
Lazdiņa, bet 60 m skrējienā Evars 
Geršebeks. Lodes grūšanā sesto labā-
ko rezultātu uzrādīja Mārtiņš Broks, 
bet vesera mešanā Andrejam Pavļen-
kovam 5.vieta. Bez jau minētajiem fi-
nālistiem Latvijas čempionātā pieda-
lījās arī Ginta Pētersone, Estere Zave-
le, Ramona Bičenko, Aiga Kondrate, 
Ritvars Dekters, Raitis Trūba, Ričards 
Lācītis un Alens Paļskis.

Vairākas medaļas uz Koknesi atve-
da arī Kokneses veterānu vieglatlētu 
komanda. Notikušajās LSVS sporta 
spēlēs uz starta izgāja 12 koknesieši, 
kopā izcīnot 39 godalgas.

Četras zelta medaļas S30+ grupā 
izcīnīja Agra Bērziņa. Agra palika 
nepārspēta 60m un 200 m skrējienā, 
tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā. Šajā pašā 
grupā zelta godalgu augstlēkšanā sa-
ņēma Antra Vītola. Antrai 2020.gadā 
arī četras sudraba godalgas un viena 

Kokneses novada 2020. gada 
labākā sportiste  Patrīcija Eiduka.

Kokneses novada 2020. gada labākais sportists 
Reinis Nungurs (trešais no kreisās).
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bronza. S35+ vecuma grupā trīs zelta 
un viena sudraba medaļa Ditai Mar-
tinsonei, Gitai Kosmačevskai pilns 
medaļu komplekts zelts, sudrabs un 
bronza. S60+ grupā startējošā Aija 
Vītola izcīnīja zeltu 100 m sprintā, 
kā arī viņas kontā 2 sudraba un divas 
bronzas godalgas. S75+ grupā Anna 
Lulle lēkšanas diciplīnās izcīnīja 4 
zelta un vienu sudraba godalgu. Vīru 
konkurencē 35+ vecuma grupā sud-
raba godalgu trīssoļlēkšanā izcīnīja 
Didzis Bērziņš, lodes grūšanā zelta 
medaļu izcīnīja Aivis Orliņš, startējot 
50 + vecuma grupā, divas zelta un 4 
sudraba medaļas izdevās izcīnīt Jānim 
Gusevam 60+ grupā. Arvīds Vītols 
palika nepārspēts augstlēkšanā, bet 

lēkšanas disciplīnās ieguva 3 sudraba 
medaļas 65+ grupā. Uz sporta spēlēm 
devās, bet diemžēl veselības problēmu 
dēļ nestartēja divi Kokneses veterāni 
– Aigars Kalniņš un Māris Eglītis.

LČ distanču slēpošanā 10 km dis-
tancē 4.vietu V18 grupā ieguva jau 
minētais Edijs Eiduks, bet sprintā šajā 
grupā Edijam 5.vieta.

Peldētājam Atim Ārem Latvijas 
čempionātā peldēšanā spēcīgā kon-
kurencē 50 m un 100 m uz muguras 
attiecīgi 7. un 5.vieta.

Šāvējam  Normundam Bērziņam 
2020.gads deva iespēju pirmo reizi 
kāpt uz pjedestāla, izcīnot trešo vietu 
Latvijas čempionāta disciplīnā Auto-
mātiskais tranšejas stends.

Raugoties motorsporta sadaļā – 
lieliskus rezultātus uzrādīja mazākie 
autokrosa braucēji mini bagiju kla-
sē. Pēc aizvadītiem sešiem posmiem 
Latvijas čempiona titulu pēc trīs 
gadu pārtraukuma izcīnīja latviešu 
autobraucējs Emīls Mirošņiks, bet 
Klāvam Žvaginam Latvijas kopvērtē-
jumā augstā 4.vieta.

Šajā sezonā LAF Krosa komisijas 
PRO klasē 13.vietā starp 35 citiem 
dalībniekiem ierindojās Māris Riek-
stiņš, startējot vien divos no pieciem 
posmiem.

Startējot individuāli, bet krājot 
punktus komandai, 2020. gada iz-
skaņā vairākas godalgas guva Spēka 
trīscīņas  pārstāvji. Klasiskajā spēka 

trīscīņā uz atkārtojumiem divas zelta 
medaļas izcīnīja Didzis Bērziņš un 
Ilmārs Kalniņs, sudraba godalgu ie-
guva Dāvis Kalniņš, bet bronzu - Rit-
vars Kļaviņš. Maiklam Andriksonam 
- 5.vieta. Vīru komanda šajās sacen-
sībās kāpa uz otrā augstākā pjedes-
tāla pakāpiena komandu vērtējumā. 
Sieviešu konkurencē zelta medaļu 
ieguva Dārta Bērziņa .

LSVS sporta spēlēs 2.vietu  galda 
tenisā  izcīnīja Kokneses komanda. 
Komandas kapteinis Ernests Sko-
pāns sakomplektēja komandu 8 
cilvēku sastāvā, no kuriem 1.vietu 
izcīnīja Aleksandrs Upesleja (70+) 
un Natālija Kļimanova (40+). 2.vie-
tu šajās sacīkstēs izcīnīja Juris Siliņš 
(60+) un Vitālijs Glazunovs (50+), 
bet 3.vietu Uģis Plikgalvis (60+). Ko-
mandas sastāvā bija arī Ernests Sko-
pāns un Ēvalds Immerfreijs.

Florbola  komandai “Aizkraukle/
Koknese” aizvadītā sezona noslē-
dzās ar 4.vietu regulārajā turnīrā, 
kas nodrošināja iekļūšanu Play-off. 
Izslēgšanas spēles komanda iesāka 
ar uzvaru, tomēr spēles pārtrauca 
valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis. 
Komandas sastāvā spēlēja - Niklāvs 
Vingris,   Deniss Ždanovs, Rihards 
Krauklis, Kristaps Briedis, Juris To-
maševskis, Rolands Rubins, Krists 
Bitenbinders, Ivo Kokins, Ervīns 
Kokarevičs, Nauris Ezerlīcis, De-
niss Ignatjevs, Jānis Zībārts, Raivis 
Grandāns, Nauris Ozoliņš, Arturs 
Sproģis, Ralfs Veinbergs, Andrejs 
Pavļenkovs, Nauris Puriņš, Dāvis 
Briedis, Mārtiņš Kavoss, Aigars Šal-
me, Vitālijs Lubgāns, Toms Škutāns, 
Raivis Kurnigins.

Kokneses  futbolisti  startēja Aiz-

kraukles novada atklātajā telpu fut-
bola čempionātā un Aizkraukles 
novada atklātajā minifutbola čem-
pionātā. Telpu futbolā koknesieši 
izcīnīja otro vietu, bet vasarā mi-
nifutbola čempionātā tika izcīnīta 
1.vieta. Kokneses futbola komandas 
sastāvā spēlēja: Andrejs Pavļenkovs, 
Didzis Bērziņš, Ilmārs Kalniņš, Re-
inis Kuzmas, Dima Krupenkins, 
Kārlis Beikerts, Jānis Ārends, Miks 
Vilkaplāters, Krišs Knodze, Dāvis 
Kalniņš, Egīls Baltcers, Otto Bērziņš, 
Niklāvs Vingris.

Daudzu citu sporta veidu pārstāvji 
savas sezonas neuzsāka, nepabeidza 
vai kādi citādi aizvadīja nepilnvēr-
tīgi, kā rezultātā mūsu apkopojumā 
nav iekļuvuši. Ja tomēr kāds ir aiz-
mirsts nepamatoti, tad lūdzu dodiet 
mums ziņu un mēs papildināsim in-
formāciju.

Tāpat liels paldies arī treneriem, 
kas ikdienā trenē jauno paaudzi - 
vieglatlētikas treneri Viktors Ņuhti-
ļins un Dāvis Kalniņš, zēnu un jau-
niešu volejbola treneris Ivars Māliņš 
un meiteņu un jauniešu volejbola 
trenere Dace Skopāne, peldēšanas 
trenere Jolanta Grugule, bērnu fut-
bola treneris Vitālijs Kudrjašovs,

Paldies arī visiem citiem sporta 
cilvēkiem, kas ikdienā rūpējās par 
Kokneses novada sporta dzīves lab-
klājību dažādos veidos un palīdz 
mūsu novadam joprojām būt ļoti 
sportiskam un atpazīstamam gan-
drīz visā Latvijā.

Informāciju sagatavoja 
Dāvis Kalniņš, Sanita Mirošņika, 

Kokneses sporta centrs

Florborbola komandai Aizkraukle/Koknese -  2020. gada sporta komandas tituls.

Patrīcija Eiduka sarūpē pirmo 
Latvijas pusfinālu sprintā pasaules 
čempionātos U23
Somijas pilsētā Vuokati 11. feb-
ruārī notiekošajā pasaules čem-
pionātā distanču slēpošanā U23 
grupā klasiskā stila sprintā 57 
dalībnieču konkurencē Latvijas 
vadošā slēpotāja Patrīcija Eiduka 
no Kokneses novada iekļuva 
pusfinālā un izcīnīja 9.vietu, kļūs-
tot par pirmo Latvijas slēpotāju, 
kas pasaules čempionātā U23 
grupā sprintā iekļūst ne tikai trīs-
desmitniekā, bet arī pusfinālā.

Ivars Bācis,
slēpotājas pārstāvis

Pirms diviem gadiem pasaules ju-
nioru čempionātā Eiduka sprintā kla-
siskajā stilā uzrādīja 36.rezultātu, taču 
šogad "Tour de ski" ietvaros klasikas 
sprintā viņa iekļuva trīsdesmitniekā, 
tādējādi apliecinot, ka ir krietni prog-
resējusi šajā slēpošanas stilā, tāpēc arī 
Vuokati no Vecbebru slēpotājas tika 
gaidīta iekļūšana trīsdesmitniekā un 
tikšana uz izslēgšanas braucieniem. In-
gus Eiduka audzēknei dalībnieču vidū 
bija ļoti augstais sestais reitings, taču tas 
sasniegts brīvā stila sprintos uzrādīto 
rezultātu dēļ.

Konkurence bija spēcīga, jo mūsu 
olimpietei bija jāsacenšas ar tādām 
konkurentēm kā šosezon pasaules 
kausa posmos sprintā četras reizes div-
desmitniekā tikušo latviešu izcelsmes 

amerikānieti Heiliju Svirbuli, pusfināla 
divpadsmitniekā tikušās čehieti Terēzu 
Beranovu un krievieti Hristīnu Mat-
sokinu, 14.vietu izcīnījušo norvēģieti 
Hedu Amundsenu, kā arī pagājušā gada 
divas ātrākās junioru sprinteres Luīzi 
Lindstrēmu no Zviedrijas un Izabellu 
Marcišu no Polijas.

Savulaik slidsoļa sprintā pasaules 
čempionātā junioru konkurencē 10. un 
13.vietu ieguvusī Patrīcija savā debijā 
U23 grupā ar uzrādīto 12.laiku kvalifi-
kācijā pārliecinoši iekļuva izslēgšanas 
braucienos. Patrīcijai trāpījās ceturtais 
no pieciem ceturtdaļfināla braucie-
niem, kur galvenās konkurentes bija 
iepriekšminētā Matsokina (2.laiks kva-
lifikācijā) un pagājušās gada otra labākā 
pasaules junioru čempionāta sprinta 
kvalifikācijā Hanne Rofstāde no Nor-
vēģijas. Kaut arī pusdistancē 21 gadu 

vecā slēpotāja no Vecbebriem no trešās 
vietas sāka noslīdēt uz sesto, tomēr ko-
pumā regulāri pasaules kausa posmos 
trīsdesmitniekā iekļūstošā latviete tak-
tiski teicami nobrauca un, lieliski veicot 
otro daļu, pakāpās uz otro pozīciju un 
droši tika pusfinālā.

Pusfinālu braucienu Patrīcija veica 
ļoti labi, līdz pat finiša taisnei preten-
dējot uz iekļūšanu finālā, bet beigās 
finišēja piektā, kas kopējā vērtējumā 
deva 9.vietu. Līdz ar to viņa atkārtoja 
pasaules čempionātos U23 grupā Lat-
vijas labāko vietu, ko pērn 30km brī-
vajā stilā ar masu startu ieguva Raimo 
Vīgants, bet ir pirmā, kas to paveikusi 
sprintā. Patrīcija junioru konkurencē 
divas reizes bija iekļuvusi desmitniekā, 
un tagad to izdarīja U23 grupā. Viņa ir 
vienīgā no mūsu slēpotājām, kas tikusi 
trīsdesmitniekā.

Ar labiem panākumiem šī sezona turpinās mūsu 
novadniecei Patrīcijai Eidukai.

Kokneses novada domes deputā-
ti 27. janvāra domes sēdē atbalstīja 
grāmatas “Kokneses novads un tā 
ļaudis” izdošanu.

Iecere apzināt un apkopot ievē-
rojamu cilvēku paveikto, kuru mūžs 
saistās ar Kokneses novadu, radās 
bijušajam Kokneses novada domes 
priekšsēdētājam Viesturam Cīru-
lim. Tika izveidota darba grupa, 
kuru vadīja pensionētais kinoreži-
sors un fotogrāfs Alberts Zarāns, 
sadarbojoties ar mākslinieku un 
mākslas vēsturnieku Arvīdu Vīto-
lu. Darba grupā piedalījās arī pār-
stāvji no Kokneses, Bebru un Iršu 
pagastiem. Notika vienošanās, par 
kurām personībām grāmata vēstīs, 
tika vākti materiāli, kopējās sanāks-
mēs apspriesti un papildināti. Savu 
palīdzību sniedza arī Dr hist. Mār-
tiņš Mintaurs, kurš, caurskatot ma-
nuskriptu, deva plašu atsauksmi un 
ieteikumus materiāla uzlabošanai. 
Diemžēl finansiālu apsvērumu dēļ 
grāmata netika izdota. 

2020.gada vasarā, kad tika pre-
zentēts Jāņa Bleses grāmatas „Kok-
nese. Ar atskatu tālākā pagātnē” 
atkārtotais izdevums, tika uzrunāts 
izdevniecības „Jumava” vadītājs Ju-
ris Visockis, ko iecere izdot šāda 
veida grāmatu ieinteresēja. Tika at-

jaunināta darba grupa, kas uzsāka 
manuskripta papildināšanu. Grā-
matas saturu veidos divas daļas, kur 
pirmajā, hronoloģiskajā daļā 6 no-
daļās ietverta Kokneses, Bebru un 
Iršu pagastu vēsture. Atsevišķas no-
daļas veltītas Kokneses novada pa-
gastiem pirmās Latvijas Brīvvalsts 
laikā, Otrajam pasaules karam un 
padomju okupācijas laikam, 1941. 
– 1949. gada represijām, kolhozu 
dibināšanai, lauksaimniecības, me-
liorācijas, mežistrādes attīstībai no-
vadā, Trešās Atmodas un barikāžu 
laikam. Katru nodaļu noslēdz per-
sonāliju saraksts, kurā ietvertas zi-
ņas par tekstā minētajām izcilajām 
personībām. 

Grāmatas otrā daļa veidota kā te-
matiskā, tā stāsta par ievērojamām 
personībām gan tālākā, gan tuvākā 
pagātnē, par viņu saistību ar no-
vadu, devumu tā izaugsmē. Pirmo 
reizi vienā izdevumā tiks apkopota 
informācija par brīvības cīnītājiem, 
kultūras, izglītības, medicīnas dar-
biniekiem, garīdzniekiem, poli-
tiķiem, zinātniekiem, literātiem, 
mūziķiem, sportistiem, pašvaldību 
darbiniekiem dažādos laika pos-
mos. 

Darba grupas mērķis ir pabeigt 
manuskriptu līdz vasaras sākumam.

Top grāmata par 
Kokneses novada 
ievērojamām personībām
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"Mācīt atraisīt bērna labākās jū-
tas, zinātkāri, soli pa solim vest 
viņu līdzi pa zinību kāpnēm – 
tas tiešām ir cildens uzdevums, 
un esmu laimīgs, ka varu nest 
šo lepno vārdu – skolotājs,” 
teicis Ilmārs Gaišs, izcils peda-
gogs, Kokneses vidusskolas 
direktors, kurš 30 gadus – no 
1954. gada līdz 1984. gadam - 
veda uz gaismas kalna pusi gan 
skolas bērnus, gan savus kolē-
ģus. No "Saulēm" un "Krievkal-
na" līdz gaišajam namam parka 
malā un vēl tālāk - šis direktora 
iesāktais gaismas ceļš turpinās. 
Viens no skolas simboliem ir ka-
rogs, kurā Ilmāra Gaiša izvēlētie 
latviešu dižgara Raiņa vārdi – 
skolas devīze: "Krāj gaismu sev, 
lai citus gaismā vadīt spētu!"
Kopš 2002. gada 1.septembra 
skola, nesot Ilmāra Gaiša vārdu, 
apliecina cieņu ievērojamā pe-
dagoga mūža veikumam izglītī-
bas darbā.
 9. februāris būtu Ilmāra Gaiša 
90. dzimšanas diena. Šajā die-
nā gaišas sveču liesmiņas viņa 
mūža atdusas vietā Atradzes 
kapsētā iededza tuvinieki – 
viņa dzimtas turpinātāji, bijušie 
kolēģi un audzēkņi. Savās do-
mās visgaišākās atmiņu sveces 
iededza ikviens, kam Skolotājs 
ir staltas stājas, cilvēcības un 
augstas inteliģences paraugs.
Sagaidot Ilmāra Gaiša jubileju, 
paldies par atmiņu stāstiem 
viņa ģimenei, skolēniem un bi-
jušajiem kolēģiem.

Paldies par 
Mantojumu!

Ausma Markava (dzim. Raņķe), 
mūzikas skolotāja, Kokneses vidus-
skolas 4. izlaiduma absolvente

Atmiņās par skolas direktoru Il-
māru Gaišu šobrīd skatos ar četrpad-
smitgadīgas meitenes acīm, vienlaikus 
mēģinot ar šodienas prātu sev pama-
tot, kāpēc visu esmu uztvērusi tā.

Ir 1954. gads, esmu beigusi Kriev-
kalna septiņgadīgo skolu, un mājās 
tiek runāts, ka būs jāmācās vidussko-
lā. Jā, jā, jo šogad skolā būšot jau 11.

 klase arī un jauns, pavisam jauns 
direktors. Arī viņa sieva esot skolotā-
ja. To visu dzirdu pieaugušo sarunās, 
jo tepat “Saulēs” dzīvo vairāki skolo-
tāji - mana mātesmāsa Vija Gailīte, 
Lidija Šļakāne, Vera Pētersone, Zelma 
Muižniece, Jeremejevi, Sokolova.

Tepat ir 1. – 4. klase, aktu zāle, in-
ternāts, ēdamtelpa. Uz 5. – 7. klasi 
jāiet Krievkalnā, arī jau pazīstamas 
telpas.

Ļoti gaidījām jaunos skolotājus, 
gribējās viņus ātrāk redzēt. Diena bija 

saulaina un silta, kad viņi ieradās iepa-
zīties ar darbavietu un kolēģiem. Tik 
jauni! Tik skaisti! Tik tievi! Smaidoši, 
runātīgi! Apbrīns un sajūsma manās 
lauku meitenes acīs. Esmu uzaugu-
si mežsarga mājā "Ozolkalns", kurā 
nebija elektrības vēl 1958. gadā, kad 
beidzu vidusskolu. Istabās sienas bija 
no brūniem guļbaļķiem ar plaisām. 
Siltums nāca no mūriem, kurus sildīja 
plīts, maizes krāsns un istabā neliela 
krāsniņa. Elektrību baudīju skolā un 
"Saulēs" pie vecvecākiem, kur paliku 
sīkā auguma un dziļo sniegu dēļ.

No tikšanās dienas prātā palicis 
jauno skolotāju skaistums, staltā stāja, 
laipnā, skaidrā valoda, vēlāk daudzās 
prasmes – vingrot, dejot, spēlēt kla-
vieres un ping-pongu, iestudēt lugas. 
Skolas ballēs pirmo deju vienmēr sāka 
direktors. Nedrīkstēja "dot kurvīti", 
tad bija jāiet mājās.

lmāra Gaiša mācībstundās klausī-
ties bija viegli, jo viņš interesanti un 
saprotami stāstīja kā vēsturē, tā po-
litinformācijās, lekcijās, konsultācijās 
(pat ķīmijā).

Kad pēc 12 gadiem kļuvām kolēģi, 
direktors mācīja turēt augstu skolas 
godu, arī savu un kolēģu, ļoti lepojās 
ar katra panākumiem, aizstāvēja sa-
vējos. Viņa moto bija: "Nekad nekur 
neko sliktu par skolu nerunāt!" Viņš 
prata pārliecināt, iedvesmot. Kādu 
daļu šīs stājas un attieksmes nes sevī 
katrs bijušais skolēns un, atļaujos ti-
cēt, viņu bērni, lai kurā Latvijas malā 
absolventi strādātu.

Paldies par Mantojumu, Direktor!

Ilmārs Gaišs manā 
dzīvē

Āris Jansons, žurnālists. Kokneses 
vidusskolas 22. izlaiduma absolvents

Skolas gadi ir neatgriežami, skolas 
devums nav novērtējams dažos teiku-
mos. Savulaik teicienu, ka skola ieliek 
cilvēka dzīves pamatus, es uztvēru kā 
formālu secinājumu. Kad pašam seš-
desmit gadi aiz muguras un līdzās pa-
matdarbam ir izbaudīta skolotāja un 
pasniedzēja nodarbošanās vidusskolā, 
pāris koledžās un divās universitātēs, 
esmu pārliecinājies, ka tā ir taisnība. 
Mans paraugs pedagoģijā ir bijis Il-
mārs Gaišs.

Domās atgriežoties "Saulēs" un 
"Krievkalnā', un jaunajā skolā, es at-
ceros visus - skolotājus un skolas dar-
biniekus, kuri strādāja Koknesē manā 
mācību laikā. Mācību priekšmeta 
uztveri un apguvi ārkārtīgi ietekmē-
ja tieši skolotāja īpašību kopums. Il-
mārs Gaišs vēstures stundās runāja 
ar mums kā ar pieaugušiem, bieži 
aizstādams mācību grāmatu sausā 
teksta pārstāstu ar izklāstu par citviet 
lasīto vai ārzemju braucienos novēro-
to. Viņš prata modināt skolēnos vēlmi 

uzzināt par uzdoto vielu vēl, pameklēt 
grāmatā iztrūkstošo, palasīt papildus 
un secināt pašiem.

Šodien nevaru vien nobrīnīties, 
kā skolas gados - jo sevišķi vecākajās 
klasēs – man atlika laiks daudzajiem 
blakusdarbiem, kad mācības faktiski 
palika otrajā plānā. Manu laiku pie-
pildīja Kārļa Baltruka vadītais foto 
pulciņš un skolas foto avīze, skolas ra-
diomezgls, avīzes "Padomju Jaunatne" 
politisko zināšanu konkursi, ciematā 
gaidāmo kinoseansu afišu izlikšana, 
regulāri rakstiņi rajona avīzē un Uni-
versitātes un "Padomju Jaunatnes" 
topošo žurnālistu vakara sagatavoša-
nas kursi Rīgā. Bet ar lielāko degsmi 
es meklēju avīzes un žurnālus, lasīju, 
griezu un līmēju ziņas pasaules noti-
kumu stendā skolas augšstāva gaitenī. 
Direktors, šķiet, bija visvērīgākais šo 
apkopojumu lasītājs un bieži uzslavēja 
mani par nopietnu norišu saprotamu 
pasniegšanu vai nedzirdētiem fak-
tiem.

Vidusskolas pēdējā klasē pēc direk-
tora ierosinājuma piedalījos Latvijas 
skolēnu zinātnisko darbu konkursā 
- pētīju 1905. gadā Kokneses revolu-
cionāru izveidotās Rīcības komitejas 
darbību - motīvus, plānus, sekas: cie-
mojos notikumu dalībnieku ģimenēs, 
fotografēju norises vietas. Regulāri 
braucu uz Rīgu lasīt to gadu avīzes 
bibliotēkā un paņemt rokās patiesos 
dokumentus Valsts arhīvā, kuriem 
piekļuvu, pateicoties tā direktoram, Il-
māra Gaiša studiju biedram. Cits viņa 
augstskolas kolēģis vēsturnieks pie-
krita dot padomus pētījuma zinātnis-
kuma piešķiršanai. Konkursā manu 
darbu atzina par labāko Latvijā. Di-
rektors uzskatīja, ka par šo panākumu 
un citām ārpusmācību rosībām, kurās 

Latvijā atgādināju par Koknesi, esmu 
pelnījis vidusskolas Goda nozīmi ar 
otro kārtas numuru. Ilmārs Gaišs ro-
sināja mani doties studēt starptautis-
kās attiecības šķietami nesasniedza-
majā Maskavas augstskolā.

Izlaiduma algebras eksāmenā ne-
jauši dzirdēju, kā ķīmijas kabineta pa-
līgtelpā direktors lūdza matemātikas 
skolotāju neielikt man vienīgo trijnie-
ku (5 baļļu vērtēšanas sistēmā zemākā 
sekmīgā atzīme) skolas atestātā, kas 
varētu būt liktenīgs milzīgajā augst-
skolas konkursā. Skolotāja atteicās 
ieklausīties viņa argumentos. Mana 
iekļūšana augstskolā "caur adatas aci" 
Ilmāru Gaišu tāpēc gan jau gandarīja 
divtik - pēc viņa pārliecības, bija jā-
palīdz, lai audzēkņu sapņi kļūtu par 
īstenību.

Dažās rindkopās nevar novērtēt 
skolotāja Gaiša devumu un viņa per-
sonības iespaidu uz tiem, kas pazina 
viņu. Manā gadījumā šī ietekme iz-
paudās kā spēcinājums dzīves mērķa 
apzinātai izvēlei, ko neesmu nožēlojis 
nevienā sava mūža brīdī.

Direktors, kurš 
iedvesmoja

Elfrīda Krastiņa, Dr.paed., profe-
sore, bij. Kokneses vidusskolas mate-
mātikas skolotāja (1972. – 1982.)

Kā iedvesmu gūst skolotājs? Atska-
tījos uz savu pieredzi Ilmāra Gaiša va-
dītajā skolā. Manas dzīves lielākais lai-
mests, kas noteica visu tālāko virzību, 
bija iespēja pēc Latvijas Universitātes 
(LU) beigšanas 1972.gadā sadalē izvē-
lēties darbavietu Kokneses vidusskolā.

Ienācu skolā, kuras direktors Il-
mārs Gaišs gatavojās disertācijas aiz-

stāvēšanai. 1973.gadā viņš kā viens 
no retajiem skolu direktoriem ieguva 
toreiz pedagoģijas zinātņu kandidā-
ta grādu (tagad pedagoģijas zinātņu 
doktors). Problēmiskās mācīšanas 
idejas toreiz bija mūsu darba ikdiena. 
Lekciju, semināru stundas vidusskolā 
ieviesa arī citi skolotāji. Tā pakāpenis-
ki es guvu pārliecību par zinātniskas 
pieejas nepieciešamību skolas darbā. 
Problēmisko mācību aktualitāte nav 
zudusi arī šodien. Zinātnē balstī-
tas idejas ar ilgtspējīgu skatījumu uz 
skolēna personības vērtību sistēmas 
attīstību Koknesē tika pārbaudītas un 
apliecinātas praksē.

Skolā valdīja īpaša gaisotne, piere-
dzes veidošana un dalīšanās ar piere-
dzi. Skolas pieredzi un tradīcijas apgu-
va dažādu nozaru studenti – topošie 
vēstures, vācu valodas, matemātikas, 
sporta u.c. specialitāšu skolotāji, dažā-
du metodisko apvienību kolēģi. Skolā 
ar lekcijām viesojās daudzas izcilas 
personības, mākslinieki. Mēs dzīvo-
jām līdzi visam jaunajam. Skolas telpu 
noformējumā bija deponēti mākslas 
darbi. Veidojās pieredze ar skolēnu 
zinātniskajiem darbiem, lekciju un 
semināru stundām vidusskolā, Tautu 
draudzības festivālu ar Pilvas (Igau-
nija) un Ļeņingradas 289. (Krievija) 
skolām organizēšana, sarīkojumu 
deju konkursi, deju stundas visiem 5. 
un 10. klašu skolēniem, skolas iekšējā 
spartakiāde, dažādas citas sporta ak-
tivitātes, mācību priekšmetu mēneši, 
lingafonijas kabinets vācu valodas ap-
guvei utt. Daudzi skolotāji piedalījās 

90. gadskārtā atceroties pedagogu Ilmāru Gaišu

Vēl sirdī Saulesmāju ievas
Un Krievkalna kļavas zied.
Skan skolas zvans. Un atkal 

bērni
Uz gaismas kalna pusi iet.

(No A. Svētiņas, 12.izlaidu-
ma absolventes, veltījuma dze-
joļa Ilmāram Gaišam skolas 30. 
Žetona vakarā 1984. gadā)

Ilmārs Gaišs 1971. gadā.

Pļaviņu rajona Kokneses vidusskola. 
Visa Krievkalna saime (vidusskolas klases un skolotāji, centrā direktors I.Gaišs) ap 1957. gadu.

No1954. gada 1. septembra 
Kokneses vidusskolai jauns 

direktors un jauna latviešu valodas 
un literatūras skolotāja. Sākas 
Ilmāra un Ritas Gaišu dzīve un 

darbs Koknesē.

1951.gadā  Ilmārs Gaišs apprecas 
ar studiju biedreni, topošo latviešu 

valodas un literatūras 
skolotāju Ritu.

Laikā, kad “Krievkalns” ir ne tikai 
darba vieta, te ir arī mājas.
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pedagoģiskajos lasījumos. Tā guvām 
pirmo pieredzi pedagoģisku rakstu 
veidošanā. Padomju sistēma nobrem-
zēja I.Gaiša sagatavotā manuskripta 
par Kokneses vidusskolas pieredzi 
skolēnu vērtību izpratnes veidošanā 
izdošanu. Grāmatā viņš pastāstīja arī 
par savu kolektīvu, par izciliem sko-
lotājiem, sava darba meistariem. Tā 
ir vēsture. Bet gaišās idejas turpina 
dzīvot! No paaudzes paaudzē. "Dodot 
gūtais neatņemams!"

Vērtība, kas izpaudās direktora 
darbībā, bija viņa cieņpilnā attieksme 
pret katru bērnu, pret kolēģu labajiem 
darbiem. Dzīvē biežāk izpaužas skau-
dība, nenovīdība. Koknesē mēs godi-
nājām kolēģus, kuri pie mums nostrā-
dāja 20, 30 gadus. Tika izveidota sko-
las Goda nozīme, ko kā apbalvojumu 
saņēma gan skolēni, gan skolotāji. Ie-
vadot kopīgos skolotāju saviesīgos pa-
sākumus, dziedājām "Nevis slinkojot 
un pūstot", dziesmu, kas nebija cieņā 
padomju laikā. Analizējot pasākumus, 
vienmēr tika uzsvērta labā pieredze 
un tikai beigās bija piezīmes, par ko 
vajadzētu domāt turpmāk. Direktors 
prata iedvesmot.

Direktora stāja bija paraugs arī zē-
niem. Atceros kādu sarunu ar meite-
ni no Skrīveriem, kura apprecējās ar 
koknesieti. Zēni brauca uz ballēm, arī 
uz Skrīveriem. Koknesieši atšķīrās no 
pārējiem, viņu manierēs bija kaut kas 
no Gaiša. Šodien skolās ļoti pietrūkst 
vīriešu, tas nozīmē, ka trūkst reāla 
parauga zēniem. Personība audzina 
personības.

1982.gadā saņēmu uzaicinājumu 
strādāt Pedagoģijas zinātniskās pēt-
niecības institūtā. Direktors rosināja 
un atbalstīja manu virzību zinātnis-
kam darbam. Viņa viedoklis par zi-
nātnisko darbu, ko viņš toreiz mūsu 
sarunā izteica - "visi apbalvojumi ir at-
karīgi no citiem, bet zinātniskā grāda 
iegūšana ir augstākais apbalvojums, 
ko iegūsti pats". Man izdevās par to 
pārliecināties. Arī vērtību izpratnē - 
kā tā veidojās Koknesē, kā citur.

Ilmāra Gaiša vārdu piešķirt skolai 
bija vēlme jau 1991.gadā. Toreiz iz-
glītības ministrs bija Aldonis Builis. 
Devos uz pārrunām pie ministra. Ide-
ja tika nobremzēta. Ministrs paskaid-
roja arī iemeslu, kāpēc Ilmārs Gaišs 
nekļuva par LU rektoru. IZM strādāja 
ierēdņi, kuri to nepieļāva radurakstu 
dēļ. I.Gaiša tēvs un brālis bija izsūtītie, 
miruši Sibīrijā, viņa māsa Amerikā, 
kura tur ar citu starpniecību nonāca 
pēc kara, bēgļu gaitās. Padomju laikā 
tas bija liels grēks, ja radi ārzemēs. Tā 
tika bremzēta I.Gaiša karjeras izaug-
sme. Labi, ka viņš drīkstēja strādāt 
vadošā darbā aiz simtā kilometra. Ar 
viņu toreiz lepojās, viņš prata iedves-
mot. Cik patīkami, ka daudzi Ilmāra 
Gaiša audzēkņi lepojas ar savu skolu!

Lai skolai dotais Ilmāra Gaiša vārds 
iedvesmo tās skolēnu un pedagogu 
kolektīvu labiem darbiem vēl daudzas 
paaudzes!

Vadīt iedvesmojot un 
esot paraugam

Aija Skolniece, matemātikas sko-
lotāja (1973. - 2005.), skolas arodko-
mitejas priekšsēdētāja(1980. - 1995.)

Kāds pulkstenis tikai divreiz dien-
naktī rāda pareizu laiku? – šis direk-
tora Ilmāra Gaiša uzdotais jautājums 
kādā matemātikas pēcpusdienā man 
atmiņā saglabājies vēl šobrīd.

Jā, toreiz – pagājušā gadsimta 70. 
un 80. gados - tradicionāli bija mācību  

priekšmetu mēneši. To laikā tika or-
ganizētas skolas mēroga olimpiādes, 
pēcpusdienas un t.s. mācību priekš-
metu vakari. Uz tiem pat tika uzaici-
nāti  kaimiņu skolu pārstāvji.

Ilmārs Gaišs vadīja skolu ar mērķi 
audzināt vispusīgi attīstītas personī-
bas, izmantojot attīstošās mācīšanas 
metodes. Tās tika ar katru gadu piln-
veidotas, dažādojot arī darba formas. 
Viena no tām bija jau pieminētie 
pasākumi, kuru laikā audzēkņi pār-
baudīja savas zināšanas citādos aps-
tākļos nekā mācību stundā. Šādu dar-
ba formu organizēšana prasīja laiku, 
izdomu, prasmi iesaistīt un ieinteresēt 
pēc iespējas vairāk skolēnu. Zinošākie 
un atjautīgākie bija iesaistīti koman-
dās, kas sacentās attiecīgās vecuma 
grupās. Citi pierādīja savu prasmi no-
formēšanas darbos, kā arī vadot kādu 
no pasākuma posmiem.

Matemātikas mēnesis tika orga-
nizēts, kad toreiz piecu matemātikas 
skolotāju saimei pievienojās topošās 
matemātikas skolotājas – praktikantes 
no toreizējā Daugavpils pedagoģiskā 
institūta.

Virsvadība pasākumu organizēšanā 
tika uzticēta izdomas bagātajai sko-
lotājai Elfrīdai Krastiņai – vēl nesen 
tagadējās Daugavpils Universitātes 
profesorei.

Direktors Ilmārs Gaišs skolotāju 
kolektīvu vadīja ļoti prasmīgi, ievēro-
jot katra pedagoga stiprās puses, izvir-
zot visiem kopā un katram atsevišķi 
arvien augstākas prasības. Pats viņš, 
saprotams, bija paraugs ne tikai kolek-
tīvam, bet visai Kokneses sabiedrībai. 
Mūsu vidusskola varēja lepoties, ka to 
vada pedagoģijas zinātnieks, šodien 
teiktu – pedagoģijas zinātņu doktors.

Manas darba gaitas Koknesē sākās 
gadā 1973. gadā, kad Ilmārs Gaišs ļoti 
veiksmīgi bija aizstāvējis savu zināt-
nisko darbu. Jau dažus gadus pirms 

tam, strādājot Madonas rajonā, biju 
klausījusies viņa lekcijas par tēmām, 
kas bija šī zinātniskā darba pamatā 
(attīstošā mācīšana kā vispusīgi attīs-
tītas personības veidošanas pamatme-
tode).

Ilmārs Gaišs apzinājās, ka darbs 
skolā var būt sekmīgāks, ja arī peda-
gogu kolektīvā valda labs mikrok-
limats. Tas tika panākts ar dažādu 
skaistu tradīciju iedzīvināšanu – 50 
gadu dzīves jubileju, Kokneses vidus-
skolā nostrādāto 20 gadu, pedagoga 
darbam veltīto 25 gadu atzīmēšanu. 
Īpaši neaizmirstami ir Skolotāju die-
nai veltītie vakari, kas dažkārt tika 
apvienoti ar kāda kolēģa aktīvo darba 
gaitu noslēgumu.

Atmiņā ļoti spilgti redzu, kā katru 
gadu 1.septembrī Ilmārs Gaišs stāv 
savas skolas priekšā uz kāpnēm pie 
ieejas skolā, tik stalts, drošs, pārlie-
cinošs, nesatricināms, un smaida, 
it kā sakot – viss būs brīnišķīgi, labi, 
mums izdosies, mēs varam! Noskanē-
ja 1.zvans, un mēs gājām, sākām un 
varējām - gan skolēni, gan pedagogi, 
visa lielā skolas saime (tolaik skolēnu 
vien bija ap 700 – 750). Mums bija jā-
attaisno direktora lielā uzticība.

Viņš kopa labo, kā 
dārznieks rožu dārzu 
kopj

Lelde Āre, Mg. sc. admin., I.Gaiša 
Kokneses vidusskolas 61. izlaiduma 
absolvente, latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāja

Mūsdienu straujajā ritmā ir svarīgi 
palūkoties un izvērtēt, vai pirms pus-
gadsimta spēcīga līdera vadībā radītā 
organizācijas kultūra vai kaut tās daļa 
ir aktuāla arī šodienas sabiedrībā. Stu-
dējot Latvijas Universitātes Pedagoģi-
jas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 
Izglītības zinātņu un pedagoģijas ino-

vāciju nodaļā, izstrādāju un aizstāvēju 
maģistra darbu “Direktora vadības 
stils organizācijas kultūras veidošanā 
izglītības iestādē”.

Bija svarīgi izprast savas skolas 
veidošanos un vēsturi, izpētīt, kāds ir 
bijis direktors, kura vārdā ir nosaukta 
skola. Lai to noskaidrotu, tika pētīti 
arhīvu materiāli par Ilmāra Gaiša bio-
grāfiju, dzīves gājumu un pedagoga 
ceļu. Tika uzklausīti tuvinieku, bijušo 
kolēģu un skolēnu atmiņu stāsti.

Svarīgākie secinājumi, izvērtējot 
Ilmāra Gaiša ieguldījumu izglītības 
attīstībā

• Ilmārs Gaišs bija unikāla personī-
ba Latvijas izglītības vēsturē, taču viņa 
devums pedagoģijā nav pietiekami 
apzināts un popularizēts, jo viņa dar-
ba mūžs bija saspringtā laika periodā 
– padomju gados. Nav daudz infor-
mācijas par direktoru, taču tā, kas ir 
pieejama, ļauj secināt, ka I. Gaišs bijis 
līderis, kurš, iededzies par savu darbu, 
darīja to no sirds un pēc labākās sirds-
apziņas. Darbaholiķis, kas neatlaidīgi 
virzīja sevis vadītā pedagoģiskā kolek-
tīva darbību uz izglītības kvalitatīvu, 
jēgpilnu attīstību un pilnveidi lauku 
skolā, Koknesē. 

• direktors Ilmārs Gaišs Kokneses 
vidusskolu vadīja laikposmā, kad ra-
dās jauni vadības modeļi, kam rakstu-
rīga ārējās vides uzraudzība un jaunu 
vadīšanas paņēmienu un metožu iz-
mantošana, izglītībā – mācītspējīgas 
organizācijas modelis. Tas saskatāms 
jau I. Gaiša kā mācību iestādes vadī-
tāja darba stilā. Skola direktora vadībā 
strādā radoši. Ikkatrā jomā I. Gaišs 
cenšas iedziļināties, ir iniciatīvas ba-
gāts, uzņēmīgs un drosmīgs. Ļoti 
nopietni pievērsās skolēnu interešu 
izkopšanai, lai nodrošinātu daudzpu-
sīgu attīstību. pamatotu karjeras izvē-
les ceļu. 

• Ilmāra Gaiša idejas ir pielīdzinā-
mas mūsdienu skolai – kompetenču 
pieejā balstītai izglītībai. I.Gaiša va-
dītajā skolā īstenotās idejas mūsdie-
nu izglītībā ir aktuālas un nemainī-
gas – modernizējies nosaukums un 
tehnoloģiju attīstība ļauj to visu darīt 
citā veidā. Vismaz 10 gadus agrāk par 
citiem Latvijas skolvadītājiem I. Gaišs 
sāka aprobēt savas idejas mācību pro-
cesā, t.sk. Latvijas vēstures mācīšanā, 
ieviešot lekciju un seminārtipa stun-
das vecākajās klasēs (vēsturē, fizikā, 
literatūrā), šādas mācību procesa or-
ganizācijas formas ļāva aktīvāk stimu-
lēt skolēnu izziņas darbību, optimizēt 
mācību laika izmantošanu, sekmēja 
mācību uzdevumu īstenošanu, tā sa-
gatavojot skolēnus tālākām mācībām 
augstskolās Tad arī I.Gaišs izvirzīja 
tēzi par detalizētāku skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšanu (10 ballu skalu, 
ko Latvijas izglītības sistēmā ieviesa 
90-to gadu sākumā.). 

• I. Gaiša vadītajā skolā daudz darī-
ja, lai mācību process būtu cieši saistīts 

ar audzēkņu daudzpusīgas personības 
attīstību, tika izveidota plaša sistēma, 
kas ietvēra intelektuālo, tikumisko, es-
tētisko, fizisko, darbaudzināšanu. Arī 
šeit izvēlētās darba formas sasaucas 
ar mūsdienu skolā lietotajām (tautu 
draudzības festivāli → “Erasmus+” 
projekti, zinātniskie lasījumi, → ZPI 
izstrāde un aizstāvēšana u.c.)

• Neatņemama skolas dzīves sa-
stāvdaļa ir tās simboli. Veidojot skolu 
un personiski piedaloties tās simbo-
lu izveidē, I. Gaišs vadīt spētu!” Šie 
vārdi uzrunā, ļauj secināt, ka I. Gaišs 
ir atradis perfektu veidu, kā šie izvē-
lētie simboli raksturo gan skolu, gan 
tās vadītāju - krāj gaismu sev, lai citus 
gaismā vadīt spētu. Skaisti un kodo-
līgi: gaišums, vieglums, gaisma, vadīt 
gaismā. 

Ilmārs Gaišs 
laikabiedru atmiņās

Daudzi no Ilmāra Gaiša laikabied-
riem arī devušies mūžīgā mierā, taču 
vēl esot kopā ar mums viņi glabājuši 
skaistas un gaišas atmiņas par brīnu-
maino jaunības un skolas laiku. 

1991. gadā, pieminot direktoru Il-
māru Gaišu, vietējā reģiona laikraksts 
“Staburags” iepazīstina lasītājus ar 
plašu rakstu, kurā I. Gaiša laikabiedri 
dalās atmiņās par skolas direktoru. I. 
Gaišu kolēģi atceras kā cēlu, zinošu un 
ļoti inteliģentu cilvēku. 

Ilmāra Gaiša dzīvesbiedre, latviešu 
valodas un literatūras skolotāja Rita 
Gaiša, kura 5 gadus dus blakus savam 
vīram, par Gaiša zināšanām atklāj: 
“Enciklopēdiju Ilmārs lasīja kā meite-
ne mīlestības vēstuli. [..] Viņš ģimenē 
darīja visus darbus. Viņam likās, ka 
sieviete ir saudzējama, ka sieviete ne-
var, bet vīrietis var visu. Jebkāds darbs 
ar viņu kopā bija viegli veicams, jo 
viņš nepatiku nekad neizrādīja”. Katrs 
darbs, ko darīja I. Gaišs viņam bija 
jauna pieredze, jauns uzdevums, ko 
veikt ar prieku.

Nekad nezaudēt jaunā 
izjūtu

Vēstures skolotājs un direktora 
vietnieks mācību darbā Staņislavs 
Bružiks atklāj, ka kopā ar I. Gaišu 
nostrādājis 20 gadus. Novērojis, ka I. 
Gaišam skolā vienlīdz svarīgas bijušas 
visas skolas darba jomas. “Direktors 
bija jaunu tradīciju iedibinātājs sko-
lā, jo uzskatīja, ka lauku skolā katram 
skolēnam ir jādod iespēja izteikt un 
izkopt savas spējas. Sanāksmēs, ku-
rās bija jādalās pieredzē, Gaišs nekad 
neuzsvēra “mans darbs” vai “mana 
skola”, lai gan viņa ieguldījums bija 
ļoti liels! [..] Viņš ar jebkuru cilvēku 
varēja atrast kontaktu, varēja saru-
nāties par jebkuru jautājumu. [..] Vi-
ņam bija spīdoša atmiņa. Kāds Gaiša 
studiju biedrs stāstīja, ka sīkus lekciju 
pierakstus Gaišs nav veicis. Pats, lasot 
lekciju, rokā turēja tikai dažas lapi-

Darbdienas ritēja gan jaunajā kabinetā, gan klasē, gan visur citur tur, kur 
bija skolēni vai skolotāji.

Gandarījums par paveikto – pedagoģijas zinātņu kandidāta disertācija 
ir aizstāvēta. Pedagogu kolektīvā lepnums – mums ir viens no retajiem 

direktoriem republikā – zinātnieks!

1966.gada jūnijā jaunajā ēkā Parka ielā 27 notika pirmais izlaidums, 
skolu beidza Vijas Baltceres audzinātā 8.a klase.
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ņas.” Gaišam bija perfekta atmiņa. Lai 
to stiprinātu, viņš daudz lasījis, pētī-
jis, lietojis iegūtās zināšanas ikdienā, 
sniedzot skolēniem jaunu informāci-
ju, diskutējot par dažādām tēmām. 

Matemātikas skolotāja E. Krastiņa 
par I. Gaišu saka: “Atceros sarunu ar 
PZPI ( Pedagoģijas zinātniski pētnie-
ciskā institūta) zinātnisko sekretāru 
Aleksandru Losevu, kurš stāstīja, ka 
PSRS ZA prezidija sēdē 1979. gadā 
Maskavā pēc viņa stāstījuma klāteso-
šie bijuši šokēti, ka tāds var būt lauku 
skolas direktors – tik ļoti inteliģents, 
erudīts, ar pedagoģiskās domas iz-
pratni, tālredzību, stāju, pārliecību...”. 
Plašajā Padomju Savienībā Gaiša vei-
kums un ieguldījums izglītībā tika 
atzinīgi novērtēts. Viņa prasme no-
doties pedagoga darbam bija apbrīnas 
vērta. “Ar Kokneses vidusskolas piere-
dzi brauca iepazīties daudzi skolotāju 
kolektīvi; studenti – topošie pedagogi 
– šeit veica savu pedagoģisko praksi. 
Astoņdesmitajos gados, sākot darbu 
Pedagoģijas zinātniskās pētniecības 
institūtā, pārliecinājos, ka mēs savā 
skolā pedagoģisko ideju jomā vismaz 
par desmit gadiem esam aizsteigušies 
priekšā citām republikas skolām. (..) 
Problēmiskās mācīšanas idejas paver 
plašas iespējas radošai darbībai nā-
kotnes skolas veidošanā. Koknesie-
šiem tāds darbs jau kļuvis par gaišāko 
tradīciju, ko aizsācis pedagoģijas zi-
nātņu kandidāts Ilmārs Gaišs, aicinot 
mūs nevairīties no vēl neiestaigātiem 
ceļiem, nekad nezaudēt jaunā izjūtu.” 
I. Gaišs darīja darbu gaiši – no malas 
tas izskatījās viegli, bet, lai līdz vieg-
lumam nonāktu, tika ieguldīts smags 
un ilgs darbs, studējot dažādu nozaru 
literatūru un pilnveidojot savu prak-
tisko pieredzi. 

Direktora būtība 
atbilda viņa 
uzvārdam

Latviešu un krievu valodas skolo-
tāja Veronika Markova par I. Gaišu: 
“Viņš paļāvās uz skolēnu – ka tieši 
viņš var, spēj, un, pateicoties šai pa-
ļāvībai, skolēni kautrējās nezināt, ne-
darīt. Gaišam bija ļoti dziļas zināšanas 
pedagoģijā un psiholoģijā. [..] Skola 
bija viņa mājas, viņa īstā stihija. Atklā-
tais smaids, rītā satiekot, deva eliksīru 
visai dienai! Direktora būtība atbilda 
viņa uzvārdam. [..] Ja kāds nicīgi iz-
turējās pret mācībām, viņš nebāra. 
Bet, uzdodot jautājumus, skolēnam 
pašam ļāva secināt, cik nepieciešams 
dzīvē ir tas, ko mācāmies. Viņam bija 
liela dvēseles caurredzēšanas spēja 
- kā rentgenā. [..] No direktora man 
“pielipa” labestība pret bērniem, pret 
cilvēkiem. Arī es sāku dziļāk skatīties 
bērna dvēselītē. [..] Direktora stāja, 
elegance, pārliecība, ka katrā skolēnā 
ir kaut kas labs, iedvesa ticību, pār-
liecību būt labākam. Tas cēla uz aug-
šu katru bērnu, arī viņi gribēja būt 
staltāki un sakoptāki. Un direktora 
priekšmetu – vēsturi – viņi kautrējās 
nezināt.”

 Cik maz gan vajadzēja, lai gūtu 
iedvesmu no šāda direktora! Direkto-
ram atlika tikai paiet garām, lai rastos 
smaids un enerģija visai dienai. Sko-
lēni viņu respektēja, izrādīja milzīgu 
cieņu un centās līdzināties. Tik cēls 
direktors ir bijis Ilmārs Gaišs. Ģeogrā-
fijas skolotāja Vija Stubure par direk-
toru saka: “Direktoram bija ļoti liels 
pedagoga talants, no dabas dots. Un 
viņš talantu, spējas uz kaut ko prata 
saskatīt arī citos skolotājos, pārlie-

cināja, ka jāstudē, jāmācās. Lai skola 
būtu īsts gaismas centrs.”. 

Padomju laikos skola bija galvenais 
zināšanu ieguves avots. Matemātikas 
skolotāja Aija Skolniece atceras: “Viņš 
bija arī Kokneses ciemata dvēsele – 
kopā ar dzīvesbiedri centās piedalīties 
visos pasākumos.” Tā tika izrādīta 
cieņa arī pret Koknesi – iesaistoties 
kultūras norisēs. LU docents Jāzeps 
Rudzītis par I. Gaišu saka: “viņam 
[I. Gaišam] bija raksturīgs neparasts 
labestīgums un spēja uzturēt skolas 
saimē jaunrades atmosfēru, ievirzīt 
skolotājus pedagoģiskajos izmēģi-
nājumos, iegūtos rezultātus apkopot 
un popularizēt. [..] Direktors pratis 
atklāt, kā izskaidrojoši ilustratīvās 
mācības saistīt ar problēmiskās mā-
cīšanas elementiem. Tolaik tikai reta 
skola pievērsās šādai netradicionālai 
pieejai mācību darbam. Koknesieši 
gāja priekšgalā.” Mūsdienās visa valsts 
mācās kompetencēs balstītā mācību 
pieejā. Ilmārs Gaišs, kā šodien pierā-
dās, jau savas darbības laikā ieguldījis 
lielu darbu, lai mūsdienu skolā tiktu 
izmantoti mūsdienīgi mācību elemen-
ti un uzdevumi.

I.Gaiša laikabiedru atmiņās domi-
nē doma, ka labestīgums un gaiša at-
mosfēra skolā valdījusi visus I. Gaiša 
darbības gadus. Viņš ir pratis uzturēt 
apbrīnojami labu vidi, radošu kolek-
tīvu. Ar šādu pieeju ir jāpiedzimst. 
Mūsdienās viņu noteikti var dēvēt par 
līderi. 

Svarīgi izglītoties 
mūža garumā

Vēstures skolotāja, kura, savulaik 
kā skolniece piedalījusies studenta - 
praktikanta stundā,: „Jauneklis savā 
ieskaites stundā no uztraukuma sa-
jauca faktus. I. Gaišs atļāva viņam šo 
stundu atkārtot. Te bija princips: ja 
esi kļūdījies, tad proti atzīt savu kļūdu 
un to izlabo pats!” Mūsdienās diem-
žēl ne visi skolotāji mēdz būt tie, kas 
savas pieļautās kļūdas atzīst, uzskatot, 
ka taisnība ir vienīgi viņiem, un aiz-
mirstot, ka visi mācās dzīves garumā 
un visiem ir jāspēj atzīt savas kļūdas. 
I. Gaišs mācēja novērst kļūdas un 
šādu prasību izvirzīja arī jaunajiem 
pedagogiem. I. Gaišam piemita ļoti 
cilvēcīgas īpašības un inteliģence, kas 
savā veidā nolasāms vācu valodas sko-
lotājas atmiņās: “Nekad viņš nepaaug-
stināja balsi ne sarunā ar skolotāju, ne 
arī ar skolēniem”. Direktoram piemita 
prasme veiksmīgi komunicēt ar cilvē-
kiem. Ne visiem ir šī prasme, ne visi 
prot savaldīt emocijas dažādos stresa 
brīžos. To varam mācīties no I. Gaiša. 

Katru dienu mēs kaut ko varam mā-
cīties – gan no skolēniem, gan kolē-
ģiem. Latviešu valodas skolotāja Māra 
Citko Ilmāra Gaiša attieksmi par sko-
lotājiem raksturo: „Ilmārs Gaišs ļoti 
uzticējās saviem darbiniekiem, viņš 
bija pārliecināts, ka visi viņi ir augsti 
kvalificēti (tā tas lielākoties arī bija!) 
un strādā pēc labākās sirdsapziņas”. 
Ikviens tika novērtēts. 

Kādas skolotājas atmiņās uzsvērts, 
ka I. Gaišs lielu uzmanību pievērsa 
izglītības procesam mūža garumā: 
“Svarīgi izglītoties – izglītība mūža 
garumā, sekojot līdzi jaunākajām ten-
dencēm un redzot uz priekšu. Darbs, 
kas darīts no sirds, ir vērtība. Ideja, ja 
tā līdz galam izdomāta, arī ir vērtīga. 
Lai tas realizētos, ir jābūt atbalstam 
un paraugam, no kā mācīties. Kokne-
ses skolai bija šis paraugs Ilmāra Gaiša 
personā”. Šo atziņu vērts atcerēties, jo 
lielākoties dzīvē izdarām izvēles par 
labu vienam darbam mūža garumā. 
Lai tas būtu kā vērtība, tas jādara no 
sirds, lai nav jāmeklē cits darbs. Ilmārs 
Gaišs bija izcils paraugs, no kā mācī-
ties. Savukārt vācu valodas skolotāja, 
aktualizējot jautājumu par ideoloģiju, 
atceras: “Katras stundas noslēgumā 
tika apskatīti aktuālākie politiskie 
jautājumi”. Tas nodrošināja skolēnu 
un skolotāju zināšanas par aktuālo 
pasaulē. Skolotāja Māra Citko, rakstu-
rojot I. Gaišu, izdara kopsecinājumu: 
„Viņš bija īpašs, gribētos teikt, unikāla 
parādība pie tolaik samērā zemajām 
pedagoģijas debesīm, ar izteiktu spēju 
skaidri apzināties savus dzīves mēr-
ķus, vērtības, attieksmes, ar dziļu dzī-
ves jēgas izpratni, pateicoties apbrīno-
jamajām analītiskajām spējām”. 

Intervija ar Ilmāra 
Gaiša meitām
Ingunu Kalniņu un 
Agitu Kērdu (Keerd)

Vai atceraties savu tēvu kā skolas 
direktoru?

Esmu Ilmāra Gaiša meita Inguna, 
atceros tēvu kā vienotu veselumu ar 
skolu visu mūsu kopīgo mūžu, t.i., 
23 gadus. No 1967. līdz 1978.gadam 
mācījos (un arī dzīvoju) Kokneses 
vidusskolā, no 1978. līdz 1983.gadam 
paralēli studijām LVU Fizikas un ma-
temātikas fakultātē strādāju Kokneses 
vidusskolā kā interešu izglītības (spor-
ta deju apmācības) skolotāja. Lai at-
miņas vieglāk raisītos un šad tad mani 
nepieviltu, jautājumus pārrunājām ar 
māsu Agitu, kas arī visu savu darba 

dzīvi ir bijusi un joprojām ir skolotāja. 
Tālākās atbildes ir mūsu abu atmiņu, 
viedokļu un secinājumu apkopojums.

Kā Jūs kopumā raksturotu savas at-
miņas par tēvu?

Kā ļoti gaišas un cieņpilnas. Tēvs 
bija gaišs cilvēks, ne tikai pateicoties 
savam uzvārdam – viņam piemita 
milzīga interese par dzīvi, tās proce-
siem, visu jauno un vienlaikus arī ap-
brīnojamas darba spējas. Viņš ārkār-
tīgi daudz lasīja gan enciklopēdisko, 
gan profesionālo literatūru, gan perio-
diku (atceros, cik radoši tika meklētas 
un rastas iespējas piekļūt arī ārvalstu 
periodikas izdevumiem, kas ļāva sa-
skatīt objektīvāku pasaules ainu). Viņš 
jau tolaik vārda mūsdienu izpratnē 
bija Eiropas, pat pasaules pilsonis, 
kurš ārkārtīgi lepojās ar savu dzimteni 
Latviju, lieliski pārzināja vēsturi, sko-
las vadības un mācību procesa orga-
nizācijas procesu veica ar maksimālu 
atdevi un ļoti radoši.

Vadmotīvs – vispusīgi 
attīstītas personības 
veidošana

Kā valdošo atmosfēru, tā sakot, gai-
sotni, skolā var salīdzināt 21. gadsimtā 
un laikā, kad skolu vadīja I. Gaišs?

Skolas kā institūcijas loma mūs-
dienu sabiedrībā ir ļoti mainījusies. 
No autoritatīva, cienīta un ar uzticību 
apveltīta izglītības, kultūras, sporta, 
mākslas un audzināšanas centra, kas 
lauku skola neapšaubāmi bija ne tikai 
skolēnu, bet arī viņu vecāku un sa-
biedrības acīs, šobrīd skola ir kļuvusi 
par vienu no izglītības iestādēm, kas 
sniedz iespēju skolēniem iegūt valstī 
noteikto zināšanu un prasmju kopu-
mu. Sabiedrībā izplatītā un arī mediju 
kultivētā kritizējošā un aizdomu pilnā 
attieksme, ko sastopam jebkurā no-
zarē, tiešā veidā skārusi arī skolu. Tā, 
protams, ir būtiska pārmaiņa un liels 
izaicinājums visām skolām, arī mū-
sējai. Otra tikpat nozīmīga atšķirība 
ir tā, ka spēlētāju skaits sacensībā par 
skolēnu uzmanību un laiku nemitīgi 
pieaug un skolai ir nenogurstoši jāse-
ko jaunākajām “treniņu metodēm”, lai 
neatpaliktu no pārējiem sāncenšiem. 

Es lepojos, ka mūsu skolā ir lielā 
mērā izdevies saglabāt uzticēšanās at-
mosfēru un sirsnību attiecībās.

Kam tika pievērsta liela uzmanība 
direktora I. Gaiša laikā?

Inguna: 
Vadmotīvs bija – vispusīgi attīstī-

tas personības veidošana, kas ietvēra 
intelektuālo, fizisko, estētisko, pat-

riotisko un darbaudzināšanu. Darbu 
un panākumus katrā no šīm jomām 
nodrošināja plaši, sistēmiski izplānoti 
pasākumu kompleksi, kuru realizācijā 
viens no pamataspektiem bija skolēnu 
patstāvības veicināšana – līderības, 
komunikācijas, sadarbības un uzstā-
šanās prasmju attīstīšana. Šobrīd to 
varētu saukt par daļu no kompetencēs 
balstītas pieejas mācību procesam, 
toreiz tā vienkārši bija mūsu skolas 
dzīve – piedalīšanās dažāda mēro-
ga mācību priekšmetu pasākumos, 
pēcpusdienās, vakaros, nedēļās un to 
organizēšana, sporta turnīru (bieži ar 
visas klases piedalīšanos) rīkošana, 
plaša spektra mākslas izstāžu apmek-
lēšana un rīkošana (gleznošana, zīmē-
šana, kokapstrāde, keramika, aušana, 
mezglošana, fotogrāfija, pat vitrāžu 
veidošana), bieži skolēnu pašdarbī-
bas koncerti gan skolā, gan ārpus tās, 
aģitbrigādes, sabiedriski lietderīgais 
darbs. Izvēle bija milzīga, un uzstādī-
jums bija, ka katram skolēnam jāpie-
dalās vismaz vienā ārpusstundu pul-
ciņā, kā šīs nodarbību grupas toreiz 
sauca. Domāju, ka šeit gūtā pieredze 
un iemaņas mūsu skolas absolventiem 
bija būtisks faktors, kas palīdzēja vieg-
li un sekmīgi iekļauties pieaugušo dzī-
vē un veidot veiksmīgas karjeras.

Agita: 
Ļoti svarīga bija gaisotne – gan 

kolēģi, gan skolēni juta skolas radošo 
atmosfēru, kur katram tika pievērsta 
uzmanība, radītas visas iespējas ik-
viena personības attīstībai. Skolā strā-
dāja ļoti izcili skolotāji – domubiedri, 
kuriem bija interesanti būt kopā arī 
ārpus darba laika, vairāki no viņiem, 
tāpat kā Ilmārs Gaišs, pievērsās zināt-
nei. Skolā regulāri tika aicināti vieso-
ties ar lekcijām zinātnieki un arī dažā-
du jomu profesionāļi.

Liela uzmanība tika pievērsta arī 
estētiskajai audzināšanai – vidussko-
las pēdējo klašu skolēni apguva māks-
las vēsturi (šis kurss radīja iespēju 
apmeklēt interesantāko mākslinieku 
darbnīcas un iepazīties ar mākslas 
“ķēķa pusi”). Interesantās stundas 
skolotājas - mākslinieces Benitas 
Krēsliņas vadībā un šīs brīnišķīgās 
mācību ekskursijas, kā arī periodis-
kās Latvijas Mākslas fonda gleznu 
izstādes skolas gaiteņos pamudināja 
vairākus skolas beidzējus saistīt savu 
nākotni ar mākslu. Atzinību skolai 
nesa arī daudzo interešu grupējumu 
sasniegumi – sarīkojumu deju studi-
ja Ritas Gaišas vadībā (vadošās vietas 
Latvijas meistarsacīkstēs), akrobātikas 

Stadionā, skolas teritorijas 
labiekārtošanas darbos vai talkās,  

arī skolas svētkos direktors bija 
notikumu centrā.

Kokneses vidusskolai jau 25!  
Ilmāram un Ritai Gaišiem Koknesē – 20 gadi.
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sekcija Broņislavas Kalniņas 
vadībā, tautas deju kolektīvi, 
dramatiskie kolektīvi, kori, vo-
kālie ansambļi Silvijas Cīrules 
vadībā, kori, pūtēju orķestris. 
Svarīga vieta bija arī fiziskajai 
audzināšanai – Kokneses skola 
specializējās vieglatlētikā, un, 
lai šis darbs nestu augļus, dar-
bojās vairākas treniņgrupas, 
skolai bija moderns stadions 
un laba sporta zāle, bet pats 
galvenais – brīnišķīgi treneri 
– Ēriks Cīrulis, Viesturs Cīru-
lis, Arvīds Baltcers, Broņislava 
Kalniņa, Igors Lulle.

Skolā izveidotos tam laikam 
modernos mācību kabinetus 
brauca skatīties un “šniti ņemt” 
daudzu skolu pārstāvji.

Ilmārs Gaišs ļoti augstu vēr-
tēja vispusīgi attīstītus cilvēkus 
un tieši tādēļ lielu uzmanību 
pievērsa tam, lai skolēni at-
tīstītu sevi dažādās jomās, lai 
viņi prastu argumentēt savu 
viedokli, risināt dažādas prob-
lēmas – šī mērķa sasniegšanai 
mācību programmai tika pie-
vienotas fakultatīvās stundas 
pamatpriekšmetos.

Talantīgs 
pedagogs vienmēr 
un visur

Kādas rakstura iezīmes sa-
skatījāt tēvā?

Godīgums, labestīgums, 
taktiskums, cieņas pilna iztu-
rēšanās pret apkārtējiem, ģi-
meniskums un pilnīga atdeve 
savai profesijai. Ticība labajam 

un neļaušanās negatīvajam. 
Vai pie tēva bieži vērsāties 

pēc padoma? Kādu atbalstu 
viņš sniedza?

Kā bērns atceros, ka reizēm 
dusmojos un nesapratu, kāpēc 
tētis nevar ātri pateikt priekšā 
grūtā teksta uzdevuma jautāju-
mu, bet liek man stāstīt par to 
situāciju vēlreiz un vēl… Viņš 
bija talantīgs pedagogs vien-
mēr un visur. 

Arī ar kolēģiem – viņš uz-
klausīja, iedziļinājās, iedroši-
nāja, arī reizē mudināja. Ļoti 
labi atceros, cik patiesi viņš 
priecājās par katra panāku-
miem. Es pat teiktu – vairāk 
nekā par savējiem! 

Kuras galvenās pedagoģiskās 
vērtības tika aktualizētas laikā, 
kad skolu vadīja I. Gaišs? Kuras 
saskatījāt? Kāpēc Jums tās šķita 
galvenās?

Domāju, ka jau iepriekš mi-
nētais – mudināt katru bērnu 
darboties un nodrošināt viņam 
iespēju izmēģināt spēkus pēc 
iespējas vairākās jomās, tādē-
jādi veicinot vispusīgi attīstītas 
personības veidošanu.

Kādas bija I. Gaiša vadītās 
mācību stundas? Ja atceraties, 
lūdzu, pastāstiet!

Mācību stundas vienmēr 
bija ļoti intensīvas – bija lek-
cijas un seminārnodarbības. 
Lekcijās klausījāmies jauno 
vielu, un tās izklāsts parasti 
bija aizraujošs, jo Ilmārs Gaišs 
bija apveltīts ar izcilām oratora 
spējām un vienmēr labi orien-

tējās tēmā. Gadījās, ka daži 
“viltnieki” mēģināja uzdot āķī-
gus jautājumus, lai pārbaudītu 
skolotāja ”kaujas gatavību”, 
šādu pārbaudi viņš augsti no-
vērtēja, jo katra tāda jautājuma 
sagatavošana prasīja iedziļinā-
šanos un papildināja jautātāja 
zināšanas.

Rakstiski atbildējām apmē-
ram 2 reizes mēnesī, un tas 
neaizņēma vairāk par 10 minū-
tēm, jo jautājumi bija konkrēti 
formulēti un prasīja lakoniskas 
atbildes. Seminārnodarbībās 
tikām sadalīti grupās un dar-
bojāmies, galvenokārt, mutiski 
– diskutējām par mācību gaitā 
izvirzītajiem problēmjautāju-
miem.
Jaunu tradīciju 
radītājs

Kādas tradīcijas skolā iedi-
bināja Jūsu tēvs? Kuras no tām 
ir aktuālas mūsdienās? Kuras 
būtu vēlams atjaunot/ aktuali-
zēt mūsdienās?

Tēvs ieradās Koknesē uzreiz 
pēc augstskolas absolvēšanas, 
gadā, kad Kokneses augošā 
vidusskola, ko nodibināja uz 
Krievkalna septiņgadīgās sko-
las bāzes, tikko bija sasniegusi 
pilnu apjomu. Protams, bija 
jāveido skolas tradīcijas, un tas 
arī kopā ar pedagogu kolektī-
vu tika veikts. Zinu par skolas 
žetona meta veidošanu un Že-
tona vakara pasākuma iedibi-
nāšanu, absolventu birzs stā-
dīšanu, rožu dārza veidošanu, 
pilngadības svētku tradīcijas 

veidošanu, skolēnu sasniegu-
mu godināšanu Zinību svēt-
kos, ilggadīgo skolotāju godi-
nāšanu, kontaktu uzturēšanu 
ar skolotājiem pensionāriem, 
skolas Goda nozīmes iedibi-
nāšanu, kopīgiem visas skolas 
pārgājieniem (rudens un zie-
mas), dažādiem sporta pasāku-
miem, skolotāju – skolēnu bas-
ketbola un volejbola spēlēm, 
mācību priekšmetu nedēļām/
mēnešiem, un noteikti bija vēl 
daudzi citi. Daudz kas no mi-
nētā ir lielākā vai mazākā mērā 
skolas dzīvē saglabājies. Jāatzī-
mē, ka absolventu salidojuma, 
kas ir līdz mūsdienām saglabā-
jusies tēva iedibināta tradīcija 
(šogad skolai 70!) regularitāti 
spēja izjaukt tikai Covid-s.

Šobrīd aktualizējama varētu 
būt prakse mācīt divus priekš-
metus blokā – lekciju un semi-
nārnodarbību paketē, kā pirms 
gadiem tika mācīta vēsture un 
fizika/literatūra. Tas ļauj, ne-
palielinot skolotāja un skolēna 
slodzi, gūt iespēju strādāt ar 
mazu skolēnu grupu, kas, sa-
vukārt, nodrošina tik nepiecie-
šamo diferencēto un individu-
alizēto pieeju.

Vai skolas karogā ierakstītos 
Raiņa vārdus “Krāj gaismu sev, 
lai citus gaismā vadīt spētu” var 
attiecināt uz Jūsu tēva vadības 
stilu? Kāpēc? 

Jā, noteikti un precīzi. 
Viņš visu mūžu nemitīgi iz-

glītojās – daudz lasīja, studēja, 
papildinājās, eksperimentēja, 
izstrādāja un aizstāvēja disertā-
ciju pedagoģijā, ieguva zinātņu 
kandidāta grādu. Viņš ļoti aug-
stu vērtēja zināšanas un vien-
mēr izmantoja iespēju satikties 
un runāties ar dažādu jomu 
ekspertiem. 

Bet tikpat daudz enerģijas 
viņš veltīja, lai dalītos ar savām 
zināšanām – vadot lieliskas 
stundas vidusskolēniem, kon-
sultējot didaktikā un metodo-
loģijā savus kolēģus, uzstājoties 
ar pedagoģiskiem lasījumiem 
dažāda mēroga konferencēs, 
daloties pieredzē, gatavojot un 
lasot lekcijas LVU Vēstures un 
filozofijas fakultātes studen-
tiem un Latvijas Valsts skolotā-
ju kvalifikācijas celšanas insti-
tūtā pedagogiem.

Iedvesmot un 
vienot kopīgam 
redzējumam

Vēstures faktos tiek raisītas 
asociācijas, ka pedagoģiskā 
prakse Kokneses vidusskolā bija 
vērtējama augstā līmenī. Kā 
uzskatāt Jūs? Kas par to liecina?

Pedagoģiskā prakse Kokne-
ses vidusskolā (to veica LVU 
Vēstures un filozofijas un Sveš-
valodu fakultātes vācu valodas 
5. kursa studenti, kā arī LVFKI 
[tagad Sporta pedagoģijas aka-
dēmija] 4. kursa topošie fiz-
kultūras skolotāji) ļāva tiešām 
iepazīt skolas dzīvi pamatīgi. 
Varu salīdzināt – savu peda-
goģisko praksi kā matemāti-
kas skolotāja guvu Rīgas 1.vi-
dusskolā, kur mums tika dota 
iespēja vērot, protams, izcilus 
pedagogus darbā ar apdāvinā-

tiem skolēniem, kas bija iespai-
dīgi un noderīgi, un tika dota 
arī iespēja izmēģināt savus spē-
kus tajā pašā vidē, novadot da-
žas stundas. Bet mēs palikām 
diezgan tālu no izpratnes par 
reālo tās skolas dzīvi un prob-
lēmām.

Savukārt, Koknesē prakse 
nozīmēja 4–5 domubiedru dzī-
vošanu internāta istabā pusot-
ra mēneša garumā, pastāvīgu 
klātbūtni klases un skolas dzī-
vē, daudzu stundu vērošanu un 
daudzu stundu un pasākumu 
vadīšanu, klases audzināšanu, 
skolēnu un arī savu spēju ie-
pazīšanu. Un tas bija ļoti no-
pietni un ļoti noderīgi. Par to, 
ka prakse gan pie mūsu vēstur-
niekiem (I. Gaišs, S. Bružiks, 
V. Baltcere), gan vācu valodas 
speciālistēm (R. Novika, S. 
Stepe), gan sporta skolotājiem 
(A. Baltcers, B. Kalniņa, L. Lo-
čmele, V. Ņuhtiļins) tika augstu 
vērtēta, liecina gan pašu prak-
tikantu toreizējās atsauksmes 
un vēlāk pārstāstītās atmiņas, 
gan fakts, ka abas minētās 
augstskolas centās saglabāt 
prakses vietas, cik vien ilgi bija 
iespējams.

Ko 90. gados dzimušam cil-
vēkam būtu vērts mācīties no 
Jūsu tēva pieredzes?

Visu, ko dari, dari ar interesi 
un maksimālu atdevi.

Ko mūsdienu direktoriem 
un/vai skolotājiem vērts aizgūt 
no Jūsu tēva pedagoģiskā dar-
ba?

Direktoram ir jābūt galve-
nokārt vizionāram, un viņam 
jāspēj iedvesmot un vienot 
kopīgam redzējumam un virzī-
bai – tieši to no viņa visvairāk 
gaida kolēģi, un, es uzskatu, ka 
šajā ziņā Kokneses skolai bija 
paveicies. Vienlaikus direkto-
ram jāspēj motivēt un atbal-
stīt arī citu kolēģu iniciatīvas 
un radošumu, un arī to tēvs ar 
prieku vienmēr darīja.

Bez tam vēl saturīgas un vi-
sus uzrunājošas lekcijas, pār-
runu vakari un, protams, labā 
komunikācijas prasme un per-
sonīgais šarms.

Nepiepildītā 
vēlēšanās

Dāvis Kalniņš, Kokneses 
sporta centra direktors, IGKV 
50. izlaiduma absolvents

Ilmārs Gaišs, bijušais Kok-
neses vidusskolas direktors, 
kurš mācību iestādi vadīja 30 
gadus, ir mans vectēvs.

Es gan viņu nekad neesmu 
saticis klātienē, kaut ļoti būtu 
gribējies, lai kādreiz tomēr šāda 
tikšanās būtu varējusi notikt... 
Taču ir tā, kā ir, - kad es, viņa 
vecākais mazdēls, ieraudzīju 
šo pasauli, vectētiņš man uz-
smaidīja no mākoņa maliņas. 
Pēc tā, ko esmu dzirdējis no sa-
viem tuviniekiem, tas noteikti 
bija kāds ļoti gaišs mākonītis. 
Domāju, mums būtu bijis ļoti 
daudz, par ko runāt un ko kopā 
darīt. 

Vairāki cilvēki man ir teiku-
ši daudz labu vārdu par manu 
vectēvu, un noprotu, ka tas 
nav teikts tikai mūsu radniecī-

bas dēļ, bet tāpēc, ka viņš bijis 
lielisks cilvēks, pedagogs, di-
rektors, iedvesmotājs, sporta 
lietpratējs un visādi citādi liels 
eksperts daudzos jo daudzos 
jautājumos. Viņam bijusi ļoti 
laba izpratne par svarīgiem 
ikdienas procesiem, un savos 
lēmumos un izvēlēs viņš bijis 
visnotaļ kompetents. Ne velti 
Kokneses vidusskolas darbī-
ba rezultējās ar ļoti augstām 
kvalitātēm izglītības un sporta 
jomā Latvijas mērogā, to pa-
veica augstas profesionalitātes 
līmeņa pedagogi, kas spēja ne 
tikai iemācīt ikdienas dzīvei 
noderīgu zināšanu pamatus, 
bet arī iedvesmot lielākām lie-
tām dzīvē. 

Ilmārs Gaišs bija tas cilvēks, 
kas darīja visu iespējamo, lai 
izveidotu Koknesi par vietu, 
kur visi strādā, mācās, sporto, 
dejo, dzied, ir aktīvi, fiziski un 
garīgi augsti attīstīti, lai ļaudis 
mūsu mazajā ciematiņā, kuram 
tautas eposa varoņa Kokneša 
vārds, tik stipri kā Koknesis, tik 
skaisti kā Spīdala un tik gudri 
kā Laimdota. Viņš tik daudz ko 
izveidoja, attīstīja un pilnvei-
doja, lai Koknese būtu gudra 
un sportiska vieta.

Kad Pļaviņu jūra paņēma 
skolas ēkas, tika uzcelta jauna 
māja Parka ielā, tika izveidots 
stadions, kad skolas telpās kļu-
va par šauru, viņš uzsāka jauna 
korpusa celtniecību. Direkto-
ram Gaišam esot bijis sapnis 
par ģimnāziju Koknesē, kas 
diemžēl nevarēs piepildīties de-
mogrāfiskās situācijas dēļ. Vēl 
šobrīd mani sporta jomas kolē-
ģi un arī citi sarunās kādas epi-
zodes pārnes vismaz 40 gadus 
atpakaļ un saka aptuveni tā: 
“Ja šo būtu redzējis Gaišs, viņš 
teiktu tā...”. “Gaišs darītu šādi...”, 
“Viņš uzslavētu to...”, “Direktors 
būtu priecīgs par šādu sporta 
būvi (rezultātiem, sasniegu-
miem) ..., “Gaišs nepieļautu 
tādu rīcību...”, “Gaiša laikā līdz 
kaut kam tādam (sliktam vai 
nejēdzīgam) nebūtu iespējams 
pat nonākt...”. Neviena slikta 
vārda. Un arī ne lielīšana, bet 
cieņpilna, respektējoša, nostal-
ģiska un novērtējoša vēsts no 
tiem laikiem, kad Ilmārs Gaišs 
kopā ar Ritu dzīvoja Koknesē 
un vadīja Kokneses skolas dzī-
vi, kura, pēc tā laika atmiņām, 
bijusi teju vai perfekta. 

Es ceru, ka tā patiešām arī 
bija, un ar prieku gribētu būt 
redzējis kaut daļiņu no tā visa 
savām acīm klātienē. Kad Kok-
neses vidusskolai tika piešķirts 
Ilmāra Gaiša vārds un 1.sep-
tembra aktā man, 10. klases 
skolniekam, kopā ar māsu bija 
tas gods atklāt skolas nosau-
kuma plāksni, es īsti pat ne-
aptvēru, cik liels cilvēks bijis 
mans vectēvs. Mans vectēvs 
nevarēja dzīvot bez sporta, un 
tagad, savā darba dzīvē, es ļoti 
nopietni cenšos visu veikt tā, 
lai viņa attieksmei, rīcībai, dar-
bam būtu turpinājums, it seviš-
ķi sporta jomā.

Materiālu kopu izveidoja 
Māra Citko

Visiemīļotākais vaļasprieks ir dejošana, tāpēc 
Kokneses vidusskolā dejo visi!

Aug vidusskola, aug gan skolēnu, gan pedagogu kolektīvs.  
Skolotāji “Saules” mājas aktu zālē ap 1958.gadu.

Ar bijušajiem audzēkņiem 
tikšanos sniedz arī blakus 
citām direktora dibinātām 

tradīcijām iesāktā 
salidojumu kustība.  
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Dzīve Eiropā un pa-
saulē, škiet, uz mirkli 
ir samazinājusi savu 
gaitu. Covid-19 pandē-
mija ir būtiski mainījusi 
cilvēku dzīvesveidu un 
darbu. Arī starptautisko 
Erasmus+ un Nordplus 
projektu realizēšana 
klātienē ir ierobežota, 
tādēļ pedagogiem un 

skolēniem jāmeklē jau-
nas iespējas sadarboties 
un gūt idejas no ārvalstu 
partneriem. Viena no 
tādām programmām ir 
eTwinning, kuras mērķis 
ir, izmantojot informā-
cijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, veicināt 
izglītības iestāžu sadar-
bību starptautiskā un 
nacionālā līmenī.

Inese Svence, Ineta Ge-
rasimova
Kokneses pamatskola – 
attīstības centrs

Kokneses pamatskola – at-
tīstības centrs ir gatavs izai-
cinājumiem, un 2020.gada 
rudenī atsāka aktīvu iesais-
tīšanos eTwinning projektu 
realizēšanā. Dalība starptau-
tiskos projektos tiek izman-
tota kā līdzeklis mācību pro-
cesa modernizēšanai un  da-

žādošanai, veidojot mā-
cību līdzekļus, izvēloties 
aktivitātes, kas ļauj sko-
lēniem iesaistīties mā-
cību procesā, uzlabojot 
mācīšanas un mācīšanās 
kvalitāti, pilnveidojot IT 
prasmes, meklējot jaunas 

pieejas un iespējas, kas vēr-
stas uz izaugsmi un rezultātu.

Projektā “Man tev ir vēs-
tule” kopā ar dalībniekiem 
no Turcijas, Rumānijas, Al-
bānijas un Ukrainas, skolēni 
raksta un sūta viens otram 
vēstules un  apsveikumus, lai 
veicinātu bērnos interesi par 
dažādām valstīm, cilvēkiem, 
kultūrām un rosinātu sazinā-
ties, izmantojot vēstuļu raks-
tīšanu.

Skolēniem ar speciālām 

vajadzībām lasītprasmes ap-
guve un lasītā teksta izpratne 
sagādā lielas grūtības. eTwin-
ning projektā “Lasi, klausies, 
stāsti!” dalībnieki no Turci-
jas, Latvijas, Rumānijas, Al-
bānijas un Tunisijas, izman-
tojot daudzveidīgas metodes 
un paņēmienus, veicinās bēr-
nos interesi par grāmatām un 
lasīšanas procesu. 

Projektā “Kopā mēs esam 
stipri” piedalās partneri no 
Turcijas, Latvijas un Azer-
baidžānas, lai sekmētu skolē-
nu ar speciālām vajadzībām 
iekļaušanu sabiedrībā, vei-
cinātu viņu komunikāciju, 
sadarbību ar vienaudžiem 
vispārizglītojošajās skolās, 
kā arī sniegtu informāciju un 
veidotu pozitīvu attieksmi 

plašākai sabiedrībai par   cil-
vēkiem ar invaliditāti un bēr-
niem ar dažādiem attīstības 
traucējumiem. Piedaloties 
projektā, skolēni gan no spe-
ciālajām, gan vispārizglītojo-
šajām skolām, kopīgi darbo-
joties, attīstīs savas sociālās 
un mākslinieciskās prasmes, 
pilnveidos saskarsmes un ko-
munikāciju prasmes.  

Aicinām piedalīties Eiro-
pas skolu sadarbības tīklā 
eTwinning, kurš ir daļa no 
Erasmus+, lai veicinātu skolu 
sadarbību, izmantojot pro-
jektu kā vienu no metodēm 
mācību procesā, jo eTwin-
ning nav tikai platforma, bet 
kopiena uzņēmīgiem un ra-
došiem pedagogiem.

eTwinning projekti Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

* Reģistrēta 1 laulība 
* Reģistrēts 1 jaundzimušais: Dominiks
* Sastādīti 6 miršanas reģistri

Mūžībā pavadīti:
Ļubova Voitenkova (1926.)
Anna Gulbe (1943.)
Anna Grandāne (1937.)
Skaidrīte Bērziņa (1949.)
Andrejs Balodis (1937.)
Anna Neimane (1939.)

Kokneses novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2020.gada janvārī:

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 
aicinājums vecākiem

Mīļie vecāki!  Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina būt at-
bildīgiem un iespēju robežās nevest bērnus uz 
pirmsskolas izglītības iestādi. Covid-19 izpla-
tība, diemžēl, palielinās tieši starp pirmsskolās 
strādājošajiem.

Mēs ļoti labi saprotam, ka visiem vecākiem 
nav iespēju pašiem būt kopā visu darba dienu 

ar bērnu/iem. Pirmsskolu kolektīvi zina, cik sva-
rīgs ir vecāku darbs, tāpēc ir gatavi strādāt, bet 
būtiski, lai mēs visi – bērni, vecāki, pirmsskolas 
darbinieki būtu veseli!

Saudzēsim viens otra veselību, dzīvību!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
 arodbiedrība (LIZDA) informācija

Aizsaulē devusies Kokneses 
novada vecākā iedzīvotāja

…mūsu mīļie neaiziet, vien 
pārvēršas par puteni un kļūst 
par tēvu zemi./J.Peters/

Sniegbaltā 12. februāra 
rītā 102 gadu vecumā balta-
jā mūžībā devusies Kokneses 
novada vecākā iedzīvotāja 
Elza Lerha. No 2002. gada 
dižo gadu nesēja dzīvoja 
Koknesē – meitas Aijas un 
znota Riharda Limanānu ģi-

menē.
Elza Lerha ir dzimusi vie-

nā gadā ar Latvijas valsti – 
viņas dzīves ceļš sākās 1918. 
gada 30. augustā. Tukumā 
aizritējis bērnības un   jaunī-
bas laiks, ilgi gadi pagājuši 
dzīvojot un strādājot Mērsra-
gā par grāmatvedi mežsaim-
niecībā. Kā latviskā villainē 
bagātajā mūža rakstā ieaus-
tas gan saules krāsas, gan pe-

lēks bēdu smagums, bet pāri 
visam starojis gara spēks un 
sirds siltums. Viņas mīlestībā 
pielocītais pūrs paliks meitai, 
divām mazmeitām un diviem 
mazmazdēliem, visiem tuva-
jiem cilvēkiem. 

Kad noslēdzies skaists un 
piepildīts mūžs, Kokneses 
novada pašvaldība izsaka 
dziļu līdzjūtību Elzas Lerhas 
ģimenei. 

Saņemot grāmatas, var apskatīt 
skaistu mirkļu liecinieces

Kokneses pagasta bibliotēkā 
lasītāju priekam, kamēr viņi 
gaida grāmatu izsniegšanu, 
ir sarūpēts jauks pārsteigums 

– koknesietes Zanes Niedres 
krūzīšu kolekcija. Izstāde iz-
vietota pie bibliotēkas durvīm, 
apskatāma, neienākot dziļāk 

bibliotēkas telpās.
Bibliotekāre Ingrīda Grūbe 

stāsta: "Lai iepriecinātu lasī-
tājus, vēlējos atrast kādu, kurš 
padalītos ar savu vaļasprieku 
nelielā izstādē. Paldies par at-
saucību Zanei Niedrei! Krūzī-
tes viņas kolekcijā atbraukušas 
līdzi no dažādiem ceļojumiem 
– pavisam 25 skaistu mirkļu 
liecinieces. Novēlam, lai laiks 
skrien ātri un iespējas tikt pie 
jaunām ceļojumu krūzītēm 
pienāk pavisam drīz!"

Kokneses pagasta bibliotēkas 
informācija
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FOLKLORAS KOPAI “TĪNE” 30. DZIMŠANAS DIENA!
Netīšāmi es iegāju, es iegāj’ 
Mīļas Māras istabāi, istabā.
Pilna Māras istabiņa, istabiņ’ 
Sīku mazu šūpulīšu, šūpulīš’.

Ja vienā saimes istabā 26. 
februārī - Ingunas Žogotas 
vadītās bērnu folkloras kopas 
“Tīne” 30. dzimšanas dienā 
varētu sapulcēties visi, ku-
riem tuvs ir “Tīnes” vārds, tā 
būtu varena sadziedāšanās 
un priecīga atkal satikšanās! 
Svētku diena sākotnēji bija 
ieplānota kā Piedaugavas no-
vada folkloras kopu skate, bet 
šobrīd jubilejas svinības jāat-
liek līdz kādam citam brīdim, 
kad atkal ieskanēsies tautas-
dziesma par mīļo Māras ista-
biņu, jo ar šo dziesmu “Tīnē” 
ienācis katrs bērns.

Lai rastos kaut kas nozīmīgs un 
paliekošs, ir jābūt kādam vilcējspē-
kam, cilvēkam, kurš ar savu sirds 
darbu aizrauj pārējos. 1984.gadā 
Inguna Žogota pārcēlās no Ikšķiles, 
kur dzīvoja, un no Rīgas, kur strā-
dāja, uz dzīvi Koknesē, sāka strādāt 
kolhozā “Koknese” par kultorgu. 
90. gados, kad sākās folkloras kus-
tības vilnis, Inguna sāka strādāt 
I.Gaiša Kokneses vidusskolā. Šajos 
30 gados viņas gādībā ir izaugu-
si folkloras kopa “Tīne”, no bērnu 
atsaucīgajiem vecākiem radusies 
folkloras kopa “Urgas” un par Kok-
neses vizītkarti ir kļuvusi Radošā 
māja, kur ir iespēja svinēt latviešu 
tradicionālos godus, apgūt senos 
amatus un iepazīties ar latviešu ku-
lināro mantojumu.

“Pateicoties Ingunai Žogotai, 
Koknese ir tapusi par vietu, kur 
pukst tradīcijas sirds,” atzīst kok-
nesieši un cituviet dzīvojušie, kuri, 
sagaidot “Tīnes” jubileju, dalījās 
savos atmiņu stāstos par kopā pava-
dīto laiku.

Ļoti daudzi ir atšķīruši savus 
albumus, lai ar smaidu palūkotos 
fotogrāfijās, kas atšķetina atmiņu 
pavedienus un rosina atskatīties uz 
laiku, kas patiesībā nav pagājis, bet 
turpinās, jo visi, kas bijuši “Tīnes” 
pulkā, vienmēr paliks savējie.

Par to, ka iesāktais dziesmas pa-
vediens nepārtrūkst, liecina arī tas, 
ka tagad folkloras kopā dzied mei-
tenes, kuru mammas un vecmāmi-
ņas ir bijušas “Tīnes” dalībnieces.

Inguna Žogota ar lielu rūpību 
visus šos gadus ir veidojusi “Tīnes“ 
hroniku, katra iemūžinātā fotogrā-
fija ir atmiņu stāsta vērta. Tāpat kā 
nevar visas dziesmas izdziedāt, šī 
izdevuma lappusēs mēs nevaram iz-
stāstīt 30 bagātus gadus, bet tomēr 
mēs gribam sveikt visus folkloras 
kopai “Tīne” uzticīgos!

Sagaidot “Tīne” 30. gadskārtu, 
uz sarunu aicinājām tās vadītāju 
un latviskās dzīvesziņas nesēju In-
gunu Žogotu.

Stāstnieki, 
dziedātāji un 
koklētāji – tie ir 
„Tīnes” bērni

Atmodas laikā vienlaicīgi ar 
skolotāju Daci Draviņu Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolā Jūs sā-
kāt mācīt Baltās stundas. 

Jā. Tā bija. Mēs kopā veidojām 
Balto stundu programmu un to arī 
īstenojām. Sākums bija 1990./1991.
mācību gadā. Tie bija tādi folkloras 
jeb latviskās dzīvesziņas ziedu laiki, 
kad visiem to vajadzēja. Daudzās 
Latvijas skolās radās baltās stundas. 
Tagad tāda ir vienīgi Koknesē.

Vai ideja izveidot folkloras kopu 
radās saistībā ar Balto stundu pa-
sniegšanu, vai "Tīnes" dzimšanai 
ir pavisam cits stāsts? 

Ideja veidot folkloras kopu radās 
tāpēc, ka tas, ko darījām baltajās 
stundās prasījās pēc turpinājuma. 
Baltajās stundās būvējām mājas pa-
matus, bet folkloras kopā jau dzī-
vojām reālo dzīvi - gan dziedājām, 
dejojām, gājām rotaļās, svinējām 
gadskārtas svētkus un pat godējām 
godus, jo pirmās senlatviešu kāzu 
programmas Kokneses pilsdrupās 
īstenoja folkloras kopa "Tīne".

Viss sākās ar Latvijas Universitā-
tes folkloras deju kopas "Dandari" 
ciemošanos Koknesē, tas bija 1991. 
gada 23. februārī, kad mēs, topošā 
folkloras kopa viņus uzņēmām ar 
vienu dziesmu un tad sākās danču 
pasākums skolā.

Pirmais mēģinājums bija 26. 
februārī, to arī uzskatām par savu 
dzimšanas dienu.

Kāda varētu būt “Tīnes” vizīt-
karte?

Vienmēr dzirkstoša, prieka un 
jaunavības pilna – tāda ir „Tīne”! 
Vairāk dziedoša un uz rotaļām, spē-
lēm, arī uz dančiem!!! Stāstnieki, 
dziedātāji un koklētāji – tie ir „Tī-
nes” bērni.

Mūsu pulkā ir dziedājušas arī 
vecmāmiņas, māmiņas ar bērniem. 
Esam bijuši festivāla “Pulkā eimu, 
pulkā teku” dalībnieki kopš folklo-
ras kopas dibināšanas. Arī festivāla 
„Baltica” bērnu dienas dalībnieki. 
Skolēnu Dziesmu un deju svētki 
vienmēr ir bijuši arī mūsu! Esam 
viesojušies Vācijā, Polijā un Lietu-
vā.

Mums patīk iet mārtiņbērnos, 
Ziemassvētkos – čigānos, stāstīt 
pasakas, atgadījumus, spoku stās-
tus, anekdotes, Teņa dienā dancot, 
Meteņos vizināties no kalna un 
lielīties, Lieldienās gaidīt sauli un 
sveikt to agrā rītā kalna galā, braukt 
uz muzikantu nometnēm, piedalī-
ties konkursos un dažādos koncer-
tos.

Koknesē vairākkārt ir bijuši Pie-
daugavas un arī Vidzemes novada 
sarīkojumi. 2003.gadā Koknesē 
bija arī Latvijas “Pulkā eimu, pulkā 
teku” sarīkojums.

Ceļ godā sava novada 
dziesmas

Kā tika veidots pirmais "Tīnes" 
repertuārs? Vai bija un ir kādas 
īpašas meldijas, pierakstītas Kok-
neses pusē? 

Pirmās "Tīnes" repertuāra dzies-
mas saistās ar barikāžu laiku, tas 
bija 1991.gads, februāris,  tāpēc - 
dziesmas bija par spēku, izturību... 
uguns dziesmas. Sākumā galvenais 
repertuārs bija gadskārtas ieražu 
dziesmas - Meteņi, Lieldienas, Jāņi, 
Mārtiņi, Ziemassvētki. Vēlāk arī 
godu dziesmas, jo mūs aicināja arī 
uz krustabām, kuras deviņdesmi-

tajos gados gan vairāk dēvēja par 
Bērnības svētkiem... Un arī kāzu 
dziesmas parādījās mūsu repertu-
ārā. Meitenes auga lielākas, lūkoša-
nās un precību dziesmas bija mūsu 
repertuārā. Ienāca arī bedību dzies-
mas, jo cilvēka mūžā ir trīs lielie 
dzīves godi: krustabas, vedības un 
bedības. Un pāri visam stāvēja arī 
lokālā repertuāra meklēšana. Nav 
daudz dziesmu, kas pierakstītas 
Koknesē. Jāmeklē arī  tuvākā ap-
kārtnē - Bebros, Ērgļos, Pļaviņās, 
Stukmaņos, Aizkrauklē, Skrīveros... 
Tāpēc mūsu repertuārā ir arī tās. 
Bet ir tomēr viena īpaša dziesma, 
ko mēs saucam par Kokneses balsu, 
kuru 20.gadsimta sākumā, Tašken-
tā, no Emmas Pētersons pierakstījis 
E.Melngailis. Šai melodijai liekam 
katros godos citus vārdus un tik 
dziedam! 

Uzklausot bijušos “Tīnes” dalīb-
niekus, viņi ar jaukām atmiņām 
pieminēja  piedalīšanos festivālā 
"Pulkā eimu, pulkā teku", "Balti-
ca", Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos, Danču vakarus Rīgā 
Latviešu biedrības namā, braucie-
nus uz Lietuvu, Vāciju. Kuri, Jūsu-
prāt, ir tie notikumi, kurus gribētu 
īpaši pieminēt un izcelt? 

Domāju, ka vislielākie svētki vi-
sām bērnu un jauniešu folkloras 
kopām Latvijā ir festivāls "Pulkā 
eimu, pulkā teku", kurš ir nedaudz 
vecāks par "Tīni"... Tā ir tikšanās, 
kas kādreiz bija 3 dienu garumā, 
tagad tikai 2 dienu kopīgi svētki 
ar ļoti bagātīgu programmu - kon-
certi, darbnīcas, takas, danču un 
stāstnieku vakari, meistarklases, 
ekskursijas... un katru reizi citā Lat-
vijas vietā! 2003.gadā šis festivāls 
ir bijis arī Koknesē, kad  Kokneses 
parkā bija izveidota taka ar dažā-
dām pieturas vietām, Kokneses 
pilsdrupās vienlaicīgi bija sanākuši 
1000 Latvijas bērnu un jauniešu un 
bija arī koncerti  Kokneses estrādē, 
un svētdienas rīts ar saules gaidīša-
nu Baznīcas kalnā un brokastīm pie 
ugunskuriem pļaviņā pie estrādes... 
Agrāk festivālam "Baltica" bija arī 

bērnu diena. Tā bija atsevišķa die-
na, kas veltīta tikai dažādām bērnu 
aktivitātēm. Tajās arī mēs, protams, 
piedalījāmies. Esam bijuši dalībnie-
ki arī piecos Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkos, Ziemeļvalstu 
Ziemassvētkos, kuri notika Rīgā. 
1993.gadā esam piedalījušies Latvi-
jas Televīzijas tolaik ļoti populāra-
jā konkursā "Ko tu proti?" Īpaši ir 
mūsu ārzemju braucieni. Uz Vāciju 
devāmies  1996.gada vasarā.   Lie-
tuvā esam bijuši trīs reizes. Pirmā 
reize bija 2001. gadā, kad piedalījā-
mies Mārtiņdienas svinēšanā Visa-
ginā kopā ar ļoti daudzām bērnu un 
jauniešu folkloras kopām no visas 
Lietuvas. Otrā, kad piedalījāmies 
Lietuvas Televīzijas spēlē, kur mu-
zicējām un sacentāmies ar Lietuvas 
folkloras kopām. Trešā  reize bija 
brauciens uz Starptautisko bērnu 
folkloras festivālu "BALTŲ RAŠ-
TAI-2016". Esam piedalījušies arī 
Zamnehofa dienās 2002.gadā Bja-
listokā, Polijā. Visi ceļojumi - ļoti 
interesanti un piedzīvojumiem ba-
gāti. Domāju, ka katram folkloras 
kopas dalībniekam atmiņā ir kaut 
kas savs, tas, kas viņa laikā ir bijis 
aktuāls un piedzīvots.

Man pašai - nevaru tā īsti pateikt, 
kurš notikums mīļāks... īpašāks... 
Daudz piedzīvots un daudz piere-
dzēts!

Būs koncerts zaļā 
pļavā

Vai ir izdevies saskaitīt kopējo 
"Tīnes" dalībnieku skaitu? 

Esam skaitījuši, bet precīzi nav 
izdevies... vairāk kā simts dalībnie-
ku būs, bet divsimts tomēr nē...

Vai šogad, kad beigsies šis ār-
kārtas situācijas laiks, tiks rīkots 
jubilejas koncerts? 

Par to vēl nezinu... agrāk "Tī-
nei" bija vasaras nometnes... nācām 
kopā, lai mācītos, atpūstos un satik-
tos citā vidē, citos apstākļos... šogad 
varbūt atkal būs jādara tā - pašiem 
jāsatiekas, jābūt kopā, lai varētu at-
kal atcerēties kādu rotaļu, deju un 
dziesmu... un tad arī draugus var 

uzaicināt. Noslēgumā varbūt izdo-
tos arī koncerts zaļā pļavā...!

Par ko ir vislielākais gandarī-
jums, sagaidot skaisto folkloras 
kopas dzimšanas dienu? 

Par to, ka tik daudziem esmu ie-
devusi atslēdziņu uz folkloru, dzies-
mām, dančiem, rotaļām, svētkiem... 
muzicēšanu... Tālāk jau katra paša 
rokās, cik bieži to tīni atvērt, jo 
TĪNE - ir tāda apaļa pūra lāde, tāds 
liels pīts grozs ar vāku, kur agrāk 
meitas glabājušas savu pūru... mūsu 
tīnē glabājas dziesmas, danči rota-
ļas... stāsti un notikumi.

Par “Tīnes” 30 gadiem būtu 
vērts uzrakstīt grāmatu, jo katram  
dalībniekam ir savs atmiņu stāsts. 
Tā būtu daļiņa arī no Ilmāra Gai-
ša Kokneses vidusskolas vēstures.

Mums bija jauka tradīcija – vei-
dot “Tīnes” grāmatiņas, kur apko-
pojām savu dziesmu pūru, izteicām 
savas sajūtas un dalījāmies iespai-
dos. Trīs grāmatiņās ir izstāstīti 
“Tīnes” 15 gadi. Pēc tam sākās di-
gitālā ēra…

Bet par mūsu grāmatiņām savā 
laikā Aizkraukles Vēstures un 
mākslas muzeja  "Kalna Ziedu" mu-
zeja iepriekšējā direktore Regīna 
Paukšte teica: “Nu tās jau varēs likt 
muzejā! Tā jau tas arī ir!”

“Tīnes” bagātos un piepildītos 
gadus patiesi var nosaukt par mu-
zejisku vērtību! Bet tie ir dzīvi un 
skanīgi!

Kā sveiciens Ingunai Žogotai 
“Tīnes” skaistajā jubilejā ir bijušo 
“Tīnes” dalībnieku mazi atmiņu 
stāsti par kopīgi pavadīto laiku.

Es dzīvoju “Tīnē”!
Viena no pirmajām “Tīnes” da-

lībniecēm ir Zane Āriņa (dzimu-
si Grigāne). 1991. gadā, mācoties 
pirmajā klasē, Zane sāka ritināt 
“Tīnes” dziesmu kamolīti, ko tagad 
turpina viņas meita Kate. Arī Zanes 
mamma ir stāvējusi klāt pie “Tīnes” 
pirmsākumiem, tāpēc droši varam 
sacīt – tā ir ģimenes tradīcija, kas 
turpinās!

“Visu skolas laiku es dzīvoju 

1991. gada pavasaris – pirmais “Tīnes” gads. Vidū vadītāja Inguna Žogota, pa labi no viņas Baiba Fedotova,
Līvija Reinberga, Elga Grigāne un “Tīnes” bērni: Inguna Ciša, Inguna Strode, Ilze Sīpola (Brevik), Daiga 

Dzirkale, Līga Dzirkale, Ginta Millere, Zane Reinberga (Rožkalna), Anita Puišele, Uģis Žogots, Kalvis Žogots, 
Iveta Saimena (Brūvere), Mārtiņš Žogots, Sanita Zelča, Ieva Reinberga, Ieva Rūrāne.
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“Tīnē”, jo, atsaucot atmiņā skolas 
gadus, vispirms es atceros krāsaino 
un piepildīto laiku kopā ar Ingunas 
Žogotas vadīto folkloras kopu. Dar-
bojoties “Tīnē”, es iemācījos spēlēt 
kokli un blokflautu.  Man šķita, ka 
man nav balss, ka es rūcu kā lācis, 
bet Inguna atrada to burvju atslē-
dziņu, un mana balss atraisījās. 
Vispirms kokles spēli devos mā-
cīties uz Kokneses mūzikas skolu 
pie kokles skolotājas Velgas Gre-
dzenas, pēc tam šo vismelodiskāko 
tautas instrumentu turpināja mācīt 
“Tīnes” vadītāja. Man patika viņas 
attieksme – Inguna mums neko ne-
liedza, nemitīgi rosināja apgūt kaut 
ko jaunu. Pateicoties “Tīnei”, mēs 
attīstījāmies kā personības, bet to-
laik, protams, vēl neapjautām, kādu 
garīgu bagāžu saņemam visai dzī-
vei. Manā ģimenē vienmēr godātas 
latviskās tradīcijas, bet liels nopelns 
ir arī Ingunai, jo viņa mums ļoti 
daudz iemācīja,” ar pateicību teic 
Zane.

Pirmie “Tīnes” bērni fotogrāfi-
jās redzami vecāku sarūpētos tau-
tastērpos. Savs stāsts ir arī Zanes 
tautastērpam un Lielvārdes jostai. 
Viņas vecmāmiņas Annas Rācenes 
darināto Krustpils novada tautas-
tērpu Zanes mamma mazliet pāršu-
vusi, un meita šajā tērpā, kas tagad 
ir kļuvis par dārgu ģimenes relikvi-
ju, ir bijusi daļiņa no “Tīnes” dau-
dzos skaistos un neaizmirstamos 
pasākumos.

“Deviņu gadu garumā “Tīnes” 
laiks man vienmēr saistīsies ar pie-
dalīšanos festivālā “’Pulkā eimu, 
pulkā teku”, kad bijām projām no 
mājām vairākas dienas. Vienmēr 
atcerēšos, kā nakšņojām Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pir-
tiņā un ar to saistītās ēverģēlības! 
Darbošanās “Tīnē” deva iespēju 
pabūt aiz Latvijas robežām.  Ļoti 
patika brauciens uz Vāciju 1996. 
gadā, kas mums, maziem skolas 
bērniem, bija gan piedzīvojums, 
gan reizē liels pārbaudījums, jo bija 
jābūt atbildīgiem un patstāvīgiem. 
Autobusā vienmēr braucot dzie-
dājām. Kādā no braucieniem Zane 
Reinberga (tagad Rožkalna) sacerē-
ja “Tīnes” himnai melodiju, bet es 
biju to vidū, kuri, iedvesmojoties 
no latviešu tautasdziesmām, sacerē-
ja vārdus. Labi atceros pirmo pantu: 
“Man mazā tīnītē daudz dziesmiņas 
glabājas, kad gribēju, tad dziedāju, 
pa vienai ritināju!” Pie “Tīnes” at-
miņām pieder arī brīži, kad dzie-
dāts uz Starptautiskā folkloras fes-
tivāla “Baltica” skatuves. Vienmēr, 
kad dzirdu latvju danču mūziku, 
atceros fantastiskos danču vakarus 
Rīgas Latviešu biedrības namā un 
kājas jau cilājas dejas solī!”, atklāj 
Zane.

“Tīnes” laiks viņas dzīvē skaisti 
turpinās. Meita Kate ar prieku do-
das uz folkloras kopas mēģināju-
miem un, tāpat kā savulaik mam-
ma, ar priecīgu satraukumu gata-
vojas koncertiem un pasākumiem. 
Vakaros itin bieži Āriņu dzīvoklī 
skan “Tīnes” repertuārs – Kates 
kokles un Zanes spēlētās blokflau-
tas izpildījumā.

Zanes vēlējums jubilārei “Tīnei” 
un tās vadītājai Ingunai Žogotai: 
“Lai radoši, skaisti un skanīgi visi 
nākamie gadi! Paldies Ingunai Žo-
gotai par atklāto burvju atslēdziņu, 

kas atslēdz mūsu jaunajai paaudzei 

bagātīgi pielocīto mūsu tautas tra-
dīciju pūru!”

No “Tīnes” līdz 
“Urgām

Latvisko dzīvesziņu un prieku 
dzīvot saskaņā ar gadskārtu ritmu 
Annija Blaus mantojusi no savas 
vecmāmiņas Martas Lūses-Bērzi-
ņas, kuras darba gadi pagājuši Lat-
viešu folkloras krātuvē un no mam-
mas Birutas Blauas – latvisko tradī-
ciju zinātājas un kopējas, kā arī liela 
nozīme viņas personības izaugsmē 
ir pavadītais laiks “Tīnē” un darbo-
šanās folkloras kopā “Urgas”.

Mācoties Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā, visus skolas gadus An-
nija ir dziedājusi un muzicējusi fol-
kloras kopā “Tīne” un par šo laiku 
saglabājušās visjaukākās atmiņas. 
Annija stāsta: “1997. gadā, uzsākot 
mācības 1. klasē, izlasīju paziņoju-
mu, ka folkloras kopa “Tīne” aicina 
pulkā jaunus dalībniekus. Skolotāja 
Inguna Žogota mums mācīja Baltās 
stundas. Biju kautrīgs un sevī no-
slēgts bērns, tomēr viņai pajautāju, 
lai pastāsta par darbošanos “Tīnē”. 
Apdomājos un nolēmu, ka iztiks bez 
manis. Taču mana mamma bija uz-
zinājusi, ka “Tīne” gatavojas braukt 
uz Rīgu, lai piedalītos Ziemeļvalstu 
Ziemassvētkos, ko organizēja Zie-
meļvalstu vēstniecība. Mammas ro-
sināta, sāku apmeklēt “Tīnes” mēģi-
nājumus un ne brīdi to neesmu no-
žēlojusi. Atminos, ka skolotāja In-
guna tolaik vadīja arī pulciņu, kur 
mācīja dažādus radošus darbiņus 
– līmēt un zīmēt, veidot glezniņas 
arī es šo pulciņu labprāt apmeklēju. 
Kādā reizē līdztekus pulciņa nodar-
bībai  Inguna vienai “Tīnes” meite-
nei mācīja spēlēt kokli. Es uzmanīgi 
klausījos un pie sevis nodomāju, kā 
gan var to nesaprast. Man ir laba 
tehniskā domāšana, no dzirdētā 
vien sapratu, kā būtu jāspēlē. Un 
nepagāja ilgs laiks, kad, pateicoties 
Ingunai, es iemācījos spēlēt kok-
li un pēc tam blokflautu. Viens no 

pirmajiem lielākajiem braucieniem, 
kuru spilgti atceros, bija uz Lietuvu, 
Visaginas pilsētu 2001. gadā, kur 
piedalījāmies vērienīgā Mārtiņdie-
nas svinēšana kopā ar ļoti daudzām 
bērnu un jauniešu folkloras kopām. 
Neaizmirstams piedzīvojums bija 
mūsu “Tīnes” uzstāšanās tiešraidē 
Viļņas televīzijā.  Tāpat labā atmiņā 
ir festivāls Rīgas Kongresu namā, 
ko rīkoja Latvijas esperanto biedrī-
ba un pēc kura devāmies koncertēt 
uz Poliju. Daudz jaunus draugus ie-
guvām katru gadu Kokneses vārdu 
nesot Latvijas bērnu un jauniešu 
folkloras svētkos “Pulkā eimu, pul-
kā teku”’ un starptautiskajā folklo-
ras festivālā “Baltica”.

2005. gadā, vēl mācoties vidus-
skolā, Annija kļuva par vienu no 
pirmajām folkloras kopas “Urgas” 

dalībniecēm. Viņas skaistā un spē-
cīga balss, māka spēlēt arī ermoņi-
kas, lieliski iederas kopējā skanēju-
mā. “Tautas mūzika un nerimstoša 
interese par latvisko dzīvesziņu ir 
mans dzīvesveids. Par to paldies In-
gunai Žogotai!” - teic Annija, kura 
savu laiku ir muzicējusi arī spēlma-
ņu kopā “Skutelnieki”.

Viņas vēlējums “Tīnes” maza-
jiem un lielajiem dziedātājiem: “Lai 
dziesma vienmēr ir prieka un spēka 
avots! Dziediet, un jums viss izdo-
sies!”

Dziedāja māte, 
dziedāja meita

Savs laika sprīdis kopā ar “Tīni” 
izdziedāts Sandrai Aldiņai, bet 
dziesmas mīlestība viņai jau ielik-
ta šūpulī. Studiju gados Liepājas 

pedagoģiskajā institūtā Sandra ir 
dziedājusi augstskolas korī un biju-
si viens no Austras bērniem - kopā 
ar tautā mīlēto dziesminieci Aus-
tru Pumpuri un viņas audzēkņiem 
piedalījusies koncertos. Skaists un 
sirdī paliekošs ir laiks, kad dziedāts 
Kokneses kultūras nama jauniešu 
vokālajā ansamblī un korī “Anima”.

1991. gadā, kad dzima “Tīne”, 
Sandra Aldiņa strādāja par sākum-
skolas skolotāju, un arī viņas skanī-
gā balss gavilēja dziedātāju pulkā. 
Viņa atceras: “Tas bija Atmodas 
laiks, kad mēs, skolotāji, bijām ļoti 
pacilāti un degsmes pilni, lai sa-
viem skolēniem mācītu latviskās 
tradīcijas, to, kā svinēt gadskārtu 
svētkus. Ar Ingunas Žogotas ieraša-
nos skolā, viņas zināšanām un ap-
brīnojamo enerģiju, māku aizraut, 

Zane Āriņa – meitene ar kokli.

Zane vecmāmiņas tautastērpā.
Skaistās “Tīnes” meitenes! No kreisās Zane Reinberga (Rožkalna), Ieva Rūrāne, 

Ilze Sīpola (Brevik), Iveta Saimena (Brūvere), Anita Puišele, 
Zane Grigāne (Āriņa), priekšplānā Ieva Reinberga.

Līvija Reinberga (vidū) kopā ar “Tīni” 90. gadu sākumā.
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sākās jauns laiks skolas dzīvē. Prie-
cājos, ka man ir bijusi iespēja būt 
klāt šajos notikumos. “Tīnes” pirm-
sākumos es biju to skolotāju vidū, 
kuri iesaistījās pasākumos un pie-
dalījās koncertos. “Tīnes” dalībnie-
ku lokā ir bijusi arī mana mamma 
– skolotāja Ausma Sudare. “Tīnes” 
pirmajā gadā mana vecākā meita 
Elīna mācījās 1. klasē, bet jaunāka-
jai meitiņai Gunitai bija pieci gadi, 
abas meitenes nāca man līdzi. Mazu 
brīdi “Tīnē” dziedāja arī dēls Kris-
taps. Gunita folkloras kopā darbo-
jās visilgāk, un arī es, kad vajadzēja 
lielāku dziedātāju pulku, atbalstīju 
“Tīnes” pasākumus. Vienmēr at-
miņā paliks piedalīšanās festivālā 
“Pulkā eimu, pulkā teku”. Tie bija 
fantastiski mirkļi, kad apjautu, ka 
mēs visi esam ieausti kā dzīpariņi 
rakstainajā tautasdziesmu jostā. No 
“Tīnes” laikiem man īpaši mīļa ir 
tautasdziesma “Visi meži guņiem 
pilni, visi ceļi atslēgām…”.

Sandra Aldiņa novēl “Tīnes” va-
dītajai Ingunai Žogotai ar tādu pašu 
sparu kā pirms trīsdesmit gadiem 
turpināt savu lielo aicinājumu – būt 
dzīves vidū un dalīties savā sirds 
bagātībā un dziesmas mīlestībā!

Kopā izdziedāti 
“Tīnes” 30 gadi

Stipra dzimta, kupla ģimene, 
“Būnīšu” māja, kur visiem mīļajiem 
pulcēties, gadu gadiem koptās lat-
viešu tautas tradīcijas ir Elgas Gri-
gānes dzīves lielākās vērtības. Kok-
nesieši viņu pazīst kā īstenu latvju 
saimnieci, kuras prasmes novērtē-
jis ikviens, kurš ciemojies Radošās 
mājas rīkotajos pasākumos. Ģime-
nē izaudzinātas četras meitas un 
dēls, un katram ceļamaizē Elga un 
Auseklis Grigāni līdzi iedevuši mī-
lestību uz dziesmu. Vairāk nekā 15 
gadus Elga Grigāne ir viena no fol-
kloras kopas “Urgas” dalībniecēm.

Elgas kundze ir stāvējusi klāt pie 
“Tīnes” dzimšanas šūpuļa. Viņa ar 
siltām atmiņām atceras šo laiku: “Ar 
Ingunas Žogotas ierašanos Kokne-
sē sākās arī mūsu Atmodas vilnis, 
godā ceļot gara mantas, uz kurām 
balstījās mūsu senču dzīves izprat-
ne. 1991. gadā Ingunas nodibinā-
tajā folkloras kopā sāka darboties 
mūsu pirmklasniece Zane, vēlāk 
visus skolas gadus arī dēls Arvis, kā 
arī neilgu laiku vecākās meitas Iluta 

un Zanda. Sākumā puikas, to starpā 
arī mans dēls, ne pārāk gribēja nākt 
uz “Tīnes” mēģinājumiem, kā tik 
nebija jāpierunā, bet ar laiku to da-
rīja ar prieku. Arī Ingunas Žogotas 
dēli Uģis, Kalvis un Mārtiņš savu 
laiku ir darbojušies “Tīnē”.

Mēs, bērnu mammas, arī labprāt 
piekritām iet “Tīnes” pulkā. Vis-
vairāk mūsu palīdzība noderēja, 
kad bija jādodas uz festivālu “Pulkā 
eimu, pulkā teku” un citiem pasā-
kumiem. Pateicoties “Tīnei”, mūsu 
bērni varēja pabūt vietās, kur mēs, 
vecāki, diezin vai būtu aizveduši, 
bet pats galvenais – viņi apguva lat-
visko dzīvesziņu, kas noteikti vei-
doja arī viņus kā personības. Jau-
kā atmiņā ir “Tīnes” piedalīšanās 
Latvijas Televīzijas konkursā “Ko 
tu proti”. Viens konkursa pusfināls 
notika Dobelē un to vadīja Artūrs 
Reiniks. Tāpat labi atceros notiku-
mu ap Meteņiem, kad bija ieradies 
pulks maskotu ļaužu no Rīgas, kuri 
filmēja, kā svin latviešu gadskārtas 
svētkus. Pats galvenais bija Odisejs 
Kostanda. Viņš bija ģērbies kā līga-
va. Blakus viņam bija arī līgavainis, 
kurš noteikti bija pārģērbusies sie-
viete.... Un mēs bijām sagaidītāju 
pulkā. Dziedājām un dancojām visi 
kopā.” 

Braucot kopā ar “Tīnes” bērniem 
uz festivāliem,  koncertiem un 
Dziesmu svētkiem, Elgai vienmēr 
bijusi līdzi gan aptieciņa ar medika-
mentiem, gan diegs un adata, jo itin 
bieži ir bijušas situācijas, kad vaja-
dzējis notrūkušu pogu piešūt, vai 
ko citu palīdzēt, arī meitenēm bizes 
sapīt. Katrs brauciens pagājis dzie-
dot un smejot, ar dažādām jautrām 
izdarībām. Lūk, viena atmiņu epi-
zode no Elgas stāstītā: “Tas notika 
Bulduru tehnikumā, kur nakšņo-
jām pēc uzstāšanās Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
uz lielās Mežaparka skatuves. Bēr-
ni jau bija nolikti gulēt, bet Ingu-
na mūs, pieaugušos, pierunāja iet 
spokoties pie citu kolektīvu skolo-
tājiem un bērnu vecākiem. Šī nakts 
izvērtās par jauku sadziedāšanos un 
kopā būšanu.”

Arī tad, kad bērni pabeiguši sko-
lu un savu darbošanos “Tīnē”, Elga 
Grigāne ir turpinājusi atbalstīt “Tī-
nes” pasākumus. Viņa priecājas, 
ka mazmeita Kate ir “Tīnes” bērnu 
pulkā. Tāpat kā reiz meitai Zanei 

pāršūtais Krustpils 
novada tautastērps, kas reiz pie-
derējis viņas mātei Annai Rācenei 
un ir kļuvis par dzimtas dārgumu, 
tikpat dārgs un nozīmīgs ir dzīves 
laiks, kurā izdziedāti “Tīnes” trīs-
desmit gadi. Elga smaidot teic, ka 
no “Tīnes” bērnu vecākiem ir izau-
gusi folkloras kopa “Urgas” – dzies-
mas ceļš nemitīgi turpinās, un arī 
abas folkloras kopas ir viena otrai 
līdzās gan svētku reizēs, gan ikdie-
nā, jo abām pieder Ingunas Žogotas 
sirds.

Viņa ir pārliecināta: “Jebkurā ko-
lektīvā “Tīnē” vai “Urgās” – Inguna 
prot mazā vai lielā dziedātājā pacelt 
pašapziņu, lai viņš notic saviem 
spēkiem un savai varēšanai. Un tad 
arī viss izdodas! Lai Inguna tikpat 
dāsni turpina dalīties savās zināša-
nās, lai “Tīnes” pulkā daudz jaunu 
dziedātāju!”

Latvju dainās rod 
spēka vārdus

Kā latviešu tautasdziesma un 
tautas deja vijas vienā rakstā, arī 
skolotājai Dacei Draviņai savs laika 
sprīdis vijies kopā ar folkloras kopu 
“Tīne”. Viņas meita - skolotāja Ilze 
Ozoliņa arī ir viens no “Tīnes” bēr-
niem.

Pieredzes bagātā skolotāja Dace 
Draviņa labprāt dalās atmiņās: “Lai 
arī mani darba gadi pagājuši mācot 
skolas bērniem matemātiku, gūstot 
savā profesijā prieku un gandarī-
jumu,  mana otrā lielā mīlestība ir 
latviešu tautas dejas. Strādājot Il-
māra Gaiša Kokneses vidusskolā, 
daudzus gadus vadīju dažādu kla-
šu skolēnu deju kolektīvus, kuri ir 
piedalījušies skolēnu dziesmu un 
deju svētkos. 1991. gads bija laiks, 
kad atdzima latviskās tradīcijas. To-
laik veicu arī direktora vietnieces 
mācību darbā sākumskolas posmā 
pienākumus. Man bija jāpagūst 
gan vadīt stundas, gan organizēt 
dažādus pasākumus – tas bija ļoti 
piepildīts un interesants laiks. Ap-
meklējot folkloras skolotāju kursus, 
iepazinos ar Ingunu Žogotu un uz-
reiz bija sajūta, ka mums ir līdzīgi 
pasaules uzskati. Vienlaicīgi sākām 
skolēniem mācīt Baltās stundas. 
Jaukā sadarbībā ar skolotāju Baibu 
Fedotovu mācījām bērniem dančus 
un rotaļas. Kad Inguna nodibināja 
“Tīni”, arī es no pirmās dienas sāku 

tajā darboties, jo folklora ir mana 
sirdslieta. Labprāt palīdzēju ar deju 
soļiem un rotaļu mācīšanu, ja va-
jadzēja, izdomāju arī horeogrāfiju. 
Kopā ar “Tīni” esmu piedalījusies 
vairākos festivālos “Pulkā eimu, 
pulkā teku”, braucienā uz Vāciju. 
Esmu pārliecināta, ka bērni visos 
laikos ir vienādi, bet lai viņus ie-
interesētu un aizrautu, ir jāatrod 
pareizā pieeja, jāmāk pārliecināt, 
ka zināšanas par folkloru noderēs 
visai dzīvei, jo tās ir mūsu saknes, 
kas dara mūs bagātākus un stiprā-
kus. Apbrīnoju un cienu Ingunas 
paveikto -  viņa ir savā vietā!”

Dacei Draviņai ir savi spēka vār-
di, lai tie ir kā vēlējums visiem, kam 
sirdī tuvs ir “Tīnes” vārds:

Bur man buri, skauž man skauģi,
Nevar mani izpostīt.
Dieviņš taisa dzelžu sētu
Apkārt manu augumiņu.

Paldies par 
atdarīto latviskās 
dzīvesziņas pūru

 “Man ir ļoti svarīgs folkloras 
kopā “Tīne” pavadītais laiks. Skolas 
laiks Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolā man vienmēr saistīsies gan ar 
mācībām mūzikas skolā, gan ar dar-
bošanos “Tīnē”, un tad radās pārlie-
cība – mūzika ir mans aicinājums,” 
teic Zane Rožkalna (dzimusi Rein-
berga.) Viņa ir absolvējusi J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju un Lie-
tuvas Mūzikas un teātra akadēmiju, 
kopā ar vīru Endiju Rožkalnu, māsu 
Ievu Reinbergu-Ramiņu un viņas 
vīru Ervīnu Ramiņu ir mūzikas 
pedagogi pašu izveidotajā Privāta-
jā mūzikas skolā “BJMK Rokskola” 
Jelgavā.

 1991. gada 23. februārī, kad sko-
lā ciemojās Latvijas Universitātes 
folkloras deju kopa "Dandari", arī 

Annija savējo vidiņā.

Sandra Aldiņa (otrā no kreisās) “Tīnes” pirmajos gados.

“Tīnes” svētkos. Pirmais no kreisās Kristaps Aldiņš, otrā no labās viņa 
māsa Gunita.

Daudz dziesmiņu tīnītē! Pirmajā rindā trešā no kreisās Elga Grigāne.
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trešklasniece Zane  kopā ar māsu 
Ievu, kurai tikko bija palikuši 5 
gadi, bija to mazo dziedātāju pulkā, 
kuri kļuva par “Tīnes” pirmajiem 
dalībniekiem.

Zane teic: “Tikai ar gadiem pa īs-
tam spēju novērtēt, cik daudz man 
ir devusi darbošanās šajā folkloras 
kopā. Tas bija fantastisks laiks - do-
šanās uz festivāliem  “Pulkā eimu, 
pulkā teku”, “Baltica”, arī piedalī-
šanās Latvijas Televīzijas konkursā 
“Ko tu proti” finālā. Abām ar kla-
sesbiedreni Zani mums ļoti patika 
danču vakari Rīgas Latviešu bied-
rības namā, kad varēja izdejoties 
no sirds. Atminos arī, kā mēs ar 
vilcienu visas dienas garumā brau-
cām uz Drustiem, lai svinētu vasa-
ras saulgriežus. Pateicoties Ingunai 
Žogotai, mēs iepazinām latviešu 
gadskārtu tradīcijas un paši kļuvām 
par šo svētku radītājiem. Tas bija tik 
aizraujoši - agri Lieldienu rītā do-
ties uz Baznīcas kalnu, lai caur la-
katiem  lūkotos, kā mostas saulīte! 
Atminos, kā vienos Jāņos Koknesē 
kopā ar Ingunu un “Tīnes” bērniem 
devāmies līgot no mājas uz māju, uz 
vietas sacerot apdziedāšanās dzies-
mas, jautri aplīgojot saimniekus. 
90. gadi ar savu īpašo emocionālo 
pacēlumu bija īstais laiks, kad fol-
kloras tradīcijas varēja un vajadzēja 
iedzīvināt pa īstam, un par to mana 
pateicība Ingunai. 

Apbrīnojami, cik daudz un da-
žādas tautasdziesmas un rotaļas In-
guna mums iemācīja! Tur bija gan  
tādas jautras rotaļas kā “Govis sienu 
apēdušas”,  gan nopietnas un liris-
kas dziesmas. Turklāt Inguna mā-
cēja katram iedot tādu dziesmu, kas 
bija kā radīta tieši viņam – ne tikai 
balsij, bet arī personībai. 

Vairākas tautasdziesmas no “Tī-
nes” laikiem esmu iekļāvusi arī savu 
koncertu programmās, piemēram, 
“Netīšāmi es iegāju, es iegāj’ Mī-
ļas Māras istabāi” un “Saule kok-
les skandināja”. Šai dziesmai kopā 
ar vīru Endiju esam izveidojuši arī 
savu aranžējumu īpašā tautasdzies-
mu projektā. Iedvesma  veidot sa-
vus aranžējumus  maz zināmām 
tautasdziesmām  radās no “Tīnes” 

pieredzes, jo tieši tur notika iepazī-
šanās ar līdz tam nedzirdētu dzies-
mu krājumu. 

Pateicoties “Tīnei”, man tautas-
dziesma  kā mūzikas izteiksmes 
veids ir kļuvusi ļoti tuva, saprotama 
un vienlaikus ar neierobežotām ie-
spējam izpausties ar māksliniecis-
kām idejām.

Tagad arī  saviem trim bērniem 
mācu “Tīnes” laikā apgūtās dzies-
mas un Jāņu rotaļas, piemēram, 
“Šurp, Jāņa bērni”, bet šajos ziemas 
saulgriežos vilkām bluķi un  gājām 
ķekatās. Tas nekas, ka bijām vieni 
paši meža vidū, prieks par savām 
maskām tāpēc nebija mazāks! 

  “Tīne” bija dzīvesveids un dzī-
ves daļa, kas, liekas, nekad neatņē-
ma laiku citiem darbiem, un darbo-
šanos “Tīnē” atceros kā īstu folklo-
ras svinēšanu!

Sagaidot “Tīnes” 30. dzimšanas 
dienu, sūtu sirsnīgus sveicienus In-
gunai Žogotai un visiem maniem 
“Tīnes” draugiem, ar kuriem vien-
mēr mūs vienos bērnības atmiņas!”

Laiks kopā ar “Tīni” - 
skaists, piepildīts un 
bagātīgs

Daudz laimes “Tīnei” dzimša-
nas dienā novēl Līvija Reinberga, 
dāvājot mums savu atmiņu stāstu.

“Prātā nāk tikai gaišas atmiņas. 
Atceros, kā pirmoreiz sanācām 
kopā, kā apspriedām un izvēlējā-
mies nosaukumu, tāpat kā visi,  at-
ceros tējas dzeršanu. Bet atceros arī 
to, ka tajos laikos, kad veikalā ne-
bija gandrīz nekā, “Tīnes ” mēģinā-
jumos vienmēr bija pašgatavoti gar-
dumiņi, un tas jau ir pierādījums, 
ka ik nedēļu mums bija savi svētki.

Ar “Tīni” piedzīvots tik daudz 
notikumu, kas citādi nebūtu biju-
ši iespējami. Kaut vai, piemēram, 
brauciens uz starptautisku bērnu 
folkloras festivālu Vācijā. Atceros, 
ka togad bija auksta un lietaina 
vasara: jūlijā, uz mēģinājumiem 
ejot, bija jāvelk mugurā jaka. To-
ties, kad braucām autobusā, laiks 
kļuva aizvien karstāks un karstāks, 
un pa Čehiju braucām visu dienu 
gandrīz 40 grādu karstumā, turklāt 

autobusā, protams, nebija tāda brī-
numa kā  kondicionētājs. Bērni bija 
sākumskolas vecumā, bet neviens 
nečīkstēja. Toties Prāgā redzējām 
muzikālās strūklakas, un to radītais 
iespaids bija tāds, ka visiem pārgāja 
nogurums. Un cik skaista bija festi-
vāla norises vieta, cik dažādas da-
lībnieku programmas! 

Bet jauki bija arī tepat Latvijā. 
Skolēnu dziesmu svētkos Mežapar-
ka lielajā estrādē aizrautīgi danco-
jām “Cūkas driķos”, piedalījāmies 
festivālā “Baltica”, dažādos “Pulkā 
eimu” pasākumos un koncertos, 
dziedājām Kokneses estrādē un 
krustabās Skrīveros, nakšņojām uz 
saviem matracīšiem Rīgas 1. ģim-
nāzijā un gājām skatīties Brīvības 
pieminekli, bijām vasaras nometnē 
Jaunkalsnavā.

Mammām, kas piedalījās  lielajos 
pasākumos ar nakšņošanu,  parasti 
bija viens svarīgs pienākums: sapīt 
bizes daudzajām “Tīnes”meitenēm. 
Tas bija jādara ātri (jo bērni parasti 
piecēlās vēlāk nekā plānots) un pre-
cīzi (lai bize neizjūk līdz vakaram).

Inguna ar savu aizrautību aplipi-
nāja mūs, dalībniekus, un mēs aiz-
rāvām līdzi savus radus. Mans tēvs, 
piemēram,  labprāt taisīja robdēļus 
muzicēšanai.

Bet varbūt visskaistākais un sva-
rīgākais ir tas, ka Inguna iemācīja 
mūs dzīvot saistībā un saskaņā ar 
folkloras bagātībām, un šīs atmiņas 
un zināšanas neviens nevar atņemt. 
Kā gājām sagaidīt sauli pavasara 
saulgriežos! Parasti gan šis rīts bija 
apmācies, bet reiz, caur zīda lakatu 
veroties,  es patiešām redzēju, kā 

saule šūpojās! Kā Līgo vakarā gājām 
aplīgot kaimiņu Jāņus, kā gājām 
peldēt Pērsē pašā tumšākajā Jāņu 
nakts brīdī, kā līgojām visu nakti 
un sagaidījām brīnišķīgu saullēktu 
tepat Koknesē! Un kur nu vēl Jāņu 
svinēšana Drustos! Tas bija viens 
no skaistākajiem mana mūža noti-
kumiem.

Domāju, ka ieguvēji ir ne tikai 
folkloras kopas dalībnieki, bet pil-
nīgi visi, kas vismaz kādu brīdi bi-
juši saistīti ar “Tīni”.  Par to pateicī-
ba Ingunai! 

Lai “Tīne” piepildās aizvien no 
jauna un lai katrs tās dalībnieks 
piepilda savu folkloras tīni, bet tie, 
kam tā jau ir, lai neaizmirst par sa-
krātajām bagātībām un cenšas tās 
nodot tālāk!” 

Dace Draviņa (otrā rindā no kreisās) kopā ar “Tīni” 
Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Šodienas “Tīne”: Kate Āriņa, Lauma Lāsma Rugaine, Alise Leikuma, Evelīna Keita Kūlmane, Madara Rušmane, 
Amanda Leikuma, Rūta Dardzāne, Sintija Bivalova, Meldra Eglīte.

2015. gadā, E.Virzas mājās “Billītēs” festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku”: No kreisās: Krista Strazdiņa, Kristija 
Rotkāja, Gundega Beķere, Dana Šiballo, Evelīna Vitenberga, Artūrs Mārtinsons, Meldra Eglīte 

un Inguna Žogota. 


