








	 Dveite ir skaista, ar savu izkopto parku un vecajām lauku mājiņām, kas tagad 
diemžēl ir pamestas, ar palu ūdeņiem un savu seno vēsturi.
 Es arī esmu mazu laiciņu bijusi Dvietē. Tur es izjutu piedzīvojumiem bagātu 
lauku dzīvi.
 Spilgti atmiņā ir palicis tas, ka vectēva vietā man bija Stoņa onkulis, kurš bija 
ļoti mīļš un jautrs.
 Īsto vectēvu- Pēteri esmu redzējusi tikai īsu brīdi, un atceros vienīgi to, ka viņš 
mani veda pastaigāties pa parku, turēdams cieši manu mazo rociņu.
 Man ir skumji, ka viņa vairs nav, bet es varu smelties enerģijas no šiem 
stāstiem.
 Grāmatā esmu apkopojusi visus Kokinu dzimtas stāstus, kuros atspoguļojas 
atmiņas par jestro Dvieti un Kokinu dzimtas vēsturi.       Katrs cilvēks, kurš rakstījis 
stāstu ir devis mantojumu nākamajām paaudzēm. Un par to man ir liels prieks.



	Jaunākā dēla stāsts par tēvu

	 Staņislavs Kokins ir piedzimis laikā, kad visa Latvijas teritorija (arī Latgale) 
ietilpa Krievijas impērijas sastāva, kur valdīja cars. Mans tēvs piedzima Latgalē Ka-
lupes pagasta „Salenieku” mājas, netālu no Kalupes ezera. Tolaik šī vieta bija Vitebs-
kas guberņas sastāvā, tagad-Daugavpils novadā. Viņa tēvs Augusts un māte Rozālija 
bija zemkopji un viņu ģimenē piedzima seši bērni. Mans tēvs ir gājis skolā un ieguvis 
četru klašu izglītību. Starp citu, tiem laikiem tā ir diezgan laba izglītība, viņa rokrak-
sts bija ļoti skaists (kaligrafisks) .Strādāja visus darbus tēva saimniecībā. Ja pareizi 
atceros, tad tolaik (20. gadsimta sākumā) no ģimenes armijā ņēma tikai vienu dēlu un 
tas bija Staņislavs, jo viņš bija jaunāks par brāli Antonu. Viņa dienests pagāja Sibīrijā, 
aiz Baikāla ezera (toreizējā Aizbaikāla apgabalā). Pēc dienesta atgriezās tēva ģimenē. 
Sākoties pirmajam pasaules karam (1914. g.) viņu mobilizēja armijā vēlreiz un nosūtīja 
uz fronti Rumānijas pusē. Par karošanu ir apbalvots ar Svētā Jura 4.pakāpes krustu. 
Kādu laiku frontē tēvs ir bijis arī rotas rakstvedis. Varbūt šis fakts viņu arī daļēji 
pasaudzēja, jo pēc kara mājās viņš atgriezās sveiks un vesels. Pēc kara turpināja dzīvot 
un strādāt „Saleniekos”. Agrāk bija pieņemts, ka māju un zemi manto vecākais dēls. 
Tāpēc „Salenieki” tika vecākajam dēlam Antonam Kokinam. 

 Mans tēvs Staņislavs dienesta, kara un citu apstākļu dēļ apprecējās vēlu, būdams 
37 gadu vecumā (1929. gadā). Sievu (manu māti) viņš „noskatīja”  netālajā Nīcgalē, 
kur notika skaisti svētki. Viņa tad bija skaista, gudra ,iznesīga un veikla un rakstīja arī 
labi. Viņai jau bija pienācis laiks precēties un Staņislavs Kokins bija laba partija, jo bija 
samērā turīgs. Viņai nācās piekāpties vecākiem un apņemt Staņislavu par savu vīru. Ieva 
bija 15 gadus jaunāka ,viņa viņu ļoti cienīja un ar to pietika, lai viņi dzīvotu saticīgi. Pēc 
kāzām pirmo laiku abi dzīvoja Kalupes „Saliniekos”, taču Staņislavs sapņoja par savu 
saimniecību.1927. gadā piedzima dēls Pēteris.



 Tad tēvs iekrāja un saņēma naudiņu no „Salenieku” saimnieka kā kompensāciju, 
Daugavpils bankā aizņēmās vēl naudu kredītā un 1928.gadā nopirka zemi ar platību 
17 hektāriem.Uz zemes atradās arī mūra ēka, kurā vienā galā bija viena dzīvojamā 
istabiņa, virtuve, bet tālākajā galā – kūts telpas. Šī saimniecība Daugavas otrā pusē, 
toreizējās Latvijas Ilūkstes apriņķa Pilskalnes pagasta „Pauguros” (Zemgalē, precīzā- 
Sēlijā), netālu no Daugavas, zemā vietā, tāpēc pavasaros  visa zeme parasti applūda. 
Par laimi ,māja uzcelta uz neliela paugura (tādēļ mājas nosaukums - „Pauguri”) un no 
plūdiem pārāk  necieta. Cieši blakus uz šī paugura bija arī kaimiņa saimniecības ēkas. 
Bija gan aramzeme, gan pļavas, tāpēc varēja sēt un audzēt rudzus, miežus, kviešus, 
auzas un zirņus, bet no pļavām novākt sienu. Turēja arī mājlopus: zirgus (2-3), govis, 
aitas, cūkas un vistas. 1929.gadā piedzima dēls Staņislavs Kokins (iesauka - Stonis). 
Lai atdotu Bankai kredītu un lai varētu nopirkt saimniecībai nepieciešamo, māte 
un tēvs regulāri brauca uz tirgu Daugavpilī un Ilūkstē. Pārdeva visu, ko varēja paši 
saražot (graudus, kartupeļus, pienu, krējumu, sviestu, sieru, olas). Tēvam bija iegādāts 
labības pļāvējs, zāles pļāvējs (to vilka divi zirgi). Tēvam bija ļoti skaists un gudrs 
zirgs (ērzelis), kuru viņš ļoti mīlēja. Vienā pavēlā vakarā atbraukuši no svētkiem, zirgu 
Ojāru neizjūdza no ratiem, bet tikai viegli piesēja (laikam bija paredzēts vēl kaut kur 
braukt). Kad pēc kāda laika tēvs izgāja pagalmā, zirga ar visu pajūgu pagalmā vairs 
nebija! Gan tēvs, gan vecākais dēls gāja pārmeklēt visu apkārtni un tikai pret rīta pusi 
atrada ērzeli ar visu pajūgu patālu no mājām. Visi bija bezgala priecīgi. 
 Ar kaimiņiem dzīvoja draudzīgi, rīkoja talkas (rudzu pļaušanas laikā-kūļu 
siešanai un salikšanai statos, labības kulšanas laikā u.c.) Tā tēvam izdevās kredītu 
atmaksāt, taču saviem dēliem viņš daudzkārt atgādināja, lai kredītu bankā neņemot, jo 
atdot to ir ļoti grūti. Tā kā tēva nopirktajā mūra mājā bija tikai viena istaba, bet ģimene 
„auga”, tad tēvs ap 1935.gadu uzcēla skaistu baļķu māju ar plašām telpām.
 Tad ģimene gaidīja mani, visi gaidīja mazu māsiņu, bet 1936. gadā pasaulē nācu 
es- dēls Jānis (iesauka - Jancis). 
 Ap 1945.gadu vecākais brālis iestādīja apšu rindu mūra mājās dienvidu pusē, 
apses ātri saauga lielas un sargāja ēku no ledus plūdu laikā. Daļa apšu koku vel bija 
„dzīvi” pavisam nesen. Kad Jancis bija pavisam mazs, plūdu laikā, ap „Pauguriem” 
bija ūdens „jūra”. Bija vajadzīga laiva, to aizņēmāmies no pazīstamajiem kaimiņiem, 
kuri dzīvoja vietā, kur plūdi bija tuvu, bet tieši neskāra. Pēteris Lieldienu laikā paņēma 
mani - savu mazo brālīti (dzīvoju Ilūkstē) un ar laivu devās apciemot vecākus.	Tā kā 
es biju tikai „sīkais”, visu ceļu airēja Pēteris. Palu ūdens tecējums bija jāpārvar slīpi 
pret ūdens plūsmu. Neskatoties uz Pētera drošo airēšanu, vienā brīdī man likās, ka 
stiprā straume mūs uzveiks - līdz „Pauguriem” netiksim un straume aiznesīs Dvietes 
virzienā. Taču Pēteris ,saņēmis visus spēkus, tomēr spēja pieairētie pie „Pauguru” 
mājām, un viss beidzās laimīgi. Taču nobijies es biju gan. 



 Otrā pasaules kara gadus tēvs aizvadīja savā saimniecībā, vecākie dēli Pēteris un 
Stonis mācījās skolā Ilūkstē. Pēc pamatskolas Pēteris iestājās Bebrenes tehnikumā un 
mācījās par agronomu. Kad Bebrenē agronomijas nodaļu slēdza, viņš mācības turpi-
not saņēma agronoma diplomu (Saulaines tehnikumā - Bauskas rajonā). Strādāja par 
agronomu Lašu mašīnu un traktoru stacijā(MTS), Ilūkstes apriņķa lauksaimniecības 
nodaļā. 
 Kad padomju laikā 1949. gada martā notika izvešana uz Sibīriju, mūsu ģimeni 
neskāra. Taču tūlīt pēc tam visiem zemniekiem bija jāiestājas kolhozos (kolektīvajās 
saimniecībās), bija jāatdod visa lauksaimniecības tehnika, lopi, zeme u.t.t. Vienīgais 
ko tēvs paspēja paglābt bija rati, tos viņš paslēpa kūtī uzlikdams ratiem virsū sienu. 
Ģimenei atstāja tikai 1-2 hektāri zemes, vienu govi, kādu aitu, cūku. Sākās ļoti grūti 
laiki, jo kolhozā nopelnīt neko daudz nevarēja.
 Es dzīvoju Ilūkstē un biju vienīgais no brāļiem, kuru iesauca Padomju Armijā 
(pēc studijām) un dienēju tajā trīs gadus Kolas pussalā aiz Polārā loka. Vēlāk es sveiks 
un vesels atgriezos mājās.
 „Pauguros” mani vecāki nodzīvoja līdz 1969. gada rudenim, un tad abi pārcēlās 
uz Dvieti pie vecākā dēla Pētera un viņa sievas Olgas. Staņislavs Kokins - uzticīgs un 
gādīgs tēvs mira 1972. gadā, bet māte Ieva 1977. gadā. Abi apglabāti Ilūkstes kapos 
(tur apglabāts tēva brālis Pēteris un tēva māsa Helēna, kuri kādu laiku dzīvojuši „Pau-
guros”).





Staņislava  atmiņas 						

 Es esmu dzimis 1929.gada 31. Janvārī, Kalupes pagasta  „Saliniekos” pie Kalu-
pes ezera.  Ilūkstes apriņķī (tagad Ilūkstes novads), tā es savā dzimtajā vietā nodzīvoju 
tikai pāris mēnešus.  Vecāki strādāja lauku darbus un cēla māju, kam deva skaistu 
nosaukumu „Pauguri”,  jo māja atradās tieši uz paugura un pļavas vidū. Turpat plūda 
Daugava- lēni, mirdzoši, atspoguļodama ūdenī skaisto Līksnas baznīcu otrajā krastā.
 Daugava bija skaista un mierīga, tikai pavasaris mēdza pārkāpt krastus un pavie-
soties mūsu pagalmā. Ziemā pat līdz Daugavpilij varēja pa ledu braukt zirgu pajūgā 
droši. Es ar Daugavu iepazinos, braucot no Kalupes uz jauno dzīves vietu. Daugavu 
klāja ledus, bet mūsu zirgu svaru neizturēja piekrastes atkusušais ledus un ielūza. 
Tomēr laimīgi mani vedēji aizkļuva līdz krastam.
 Šo gadījumu man pastāstīja vecāki, kad biju pieaudzis.
 Kad sākās dzīvojamās mājas celtniecības darbi, mums ar brāli Pēteri (kurš 
bija vecāks par mani) pavērās rotaļu vieta. Celtniecībā no dēļiem radās daudz atgrie-
zuma- mūsu galvenās rotaļlietas.  Ar brāli sapratāmies pietiekoši labi. Gadījās, ka tiku 
pakaitināts, kā arī es kaitināju viņu. Vienu reizi pat paņēmu akmeni un gribēju mest 
viņam. 



 Brālis sāka skriet, es dzinos pakaļ. Kad bijām aizskrējuši līdz Daugavai, 
skrējiens izvērtās par jauku sportisku rotaļu. Strīds bija aizmirsies.
 Un tad sākās ganu gaitas veselus septiņus gadus- sešas govis, aitas. Atbildīgais 
amats – gan patika, gan nē! Govis bieži brida ūdenī no karstuma vairoties, nenāca 
krastā. To nedrīkstēja pieļaut, jo samazinājās izslaukums. Vienu reizi es iekļuvu dziļā 
bedrē, dzenot govis no Daugavas, ilgi pūlējos ieķerties bedres malās, kamēr izrāpos ārā 
no bedres.
  Sākās skolas laiks. Vecāki gādāja skolas piederumus un apģērbu. Mamma 
piektdienās brauca uz Daugavpils tirgu, pārdeva krējumu, sviestu u.c. Tad gājām ie-
pirkties. Atceros, ka man veikalā ļoti iepatikās sarkana vilnas jaciņa. Lūdzu mammu 
nopirkt, biju bezgala laimīgs un pat lepns. Prieks bija īss, jo skolā bērni smējās, ka 
puika apģērbis meiteņu jaku. Tā jaciņa netika nēsāta.
 Lai nokļūtu skolā, bija jāmēro kājām no rīta pieci kilometri un pēc stundām tos 
pašus jānoiet atpakaļ.
 Ziemā vecāki no paziņām īrēja istabu, bet siltajās dienās gājām uz mājām. Mācības 
nesagādāja nekādas grūtības, sevišķi matemātika, rasēšana. Pārnākot mājās palīdzējām 
vecākiem saimniecībā. Kad vecākais brālis Pēteris aizbrauca apgūt zināšanas 
Lauksaimniecības tehnikumā, man bija jārūpējas par jaunāko brāli Jāni, kurš uzsāka 
mācības.Tajā laikā mūsu skola kļuva populāra spēle uz rakstītām spalvām. Dabīgi, ka 
arī mans brālis bija dedzīgs spēlmanis.Lai novērsu šo nodarbi, vajadzēja daudz reiz 
pārbaudīt viņa kabatas, lai iespēlētās spalvas paņemtu. To darīju viņa klātbūtnē. Dabīgi, 
ka brāli bieži novedu līdz asarām. Pāri darījums ilgi palika brāļa atmiņā.
 Skaistas, sniegotas bija manas bērnības ziemas. Brīvdienās ar tēvu braucām uz 
mežu, lai sagatavotu malku. Cik garšīgas likās mammas sagatavotās mežinieku pus-
dienas. Sevišķi cepta siļķe mīklas apvalkā un klāt lauku maize. Viss paiet un bērnība 
iekāpj jaunības pagalmā.Vidusskola pabeigta. Ar vecāku atbalstu devos uz Rīgu. 
Gribēju stāties Brīvo inženieru fakultātē, bet pietrūka balles, jo mūsu vidusskolā ļoti 
pavirši mācīja angļu valodu. Izvēlējos Lauksaimniecības akadēmiju. Laikam gan lauku 
dzīve manī bija izraisījusi vislabākās jūtas- skaisti gaismu rīti, svelmainā vasaras siena 
laikā, talkas, ziemas braucieni uz mežu, pavasaru pali, mammas ceptās pankūkas un 
siļķes.
 Un tā no 1948. gada esmu rīdzinieks. Izaudzināju meitu Andu, zobārstniecības 
profesori, mazdēlu Arti, kurš beidzis Policijas Akadēmijas juridisko fakultāti.
 Pats ieguvu inženiera- zemes ierīkotāja specialitāti, ir zinātniskā grāds- doktors 
agranoms.
 Tēva mājas saimnieki sveši ļaudis. Esmu pa savām bērnības takām pastaigājis 
gan ar meitu, gan mazdēlu. Ilūkstes pilsētas kalnā stalta stāv mana skola (celta 
trīsdesmitajos gados),bērnības baznīca un klusuma dārzs, kur domās varu pabūt ar 
vecākiem, draugiem, skolotājiem.
  Pat reiz ar sievu Veltu vasarās dzīvojam Carņikavas novadā, Garciemā, kopjam 
dārzu. Tēva un mātes dotie padomi noder arī šodien.



Olgas Kokinas atmiņas
par vīru Pēteri Kokinu

 Pirmie acu skatieni un kopēji pavadītais laiks mūs abus saistīja 1946. gada 
15.augustā Bebrenē. Tajos laikos mums vecāki atļāva izmantot zirga pajūgu, lai brauk-
tu svinēt svētkus. Tā mēs ar brāli priecīgi braucām uz Bebreni. Pēc dievkalpojuma 
piedalījāmies volejbola spēlē, klīdām pa parku un dejojām līdz rītam. Un Pēteri te es 
satiku staltu, pievilcīgu jaunieti ar zīmīgi zilām acīm. Tā nakts paliks ilgi atmiņā, jo tā 
bija liktenīgā. 
 Ziemas pagāja skolās-viņš mācījās Saulaines lauksaimniecības tehnikumā ,es 
dzīvoju Daugavpilī un mācījos Daugavpils pedagoģiskajā skolā. Vasarās satikāmies 
manās un viņa mājās Ilūkstes apriņķa „Līčupēs” un „Pauguros”. Reizēm skaisti laiku 
pavadījām pie mūsu upes - Daugavas. Draudzība turpinājās. Abi sākām strādāt Ilūkstes 
apriņķī. 1947. gadā viņš strādāja lauksaimniecības nodaļā par iecirkņa vecāko, un tad 
par galveno agronomu. Es strādāju Ilūkstes vidusskolā. Sākām mēs biežāk tikties. 
Naktīs jūsmojām par zvaigznēm, bijām atklāti. Mūsu domas virzījās vienā virzienā: ko 
viens domāja, to otrs jau paveica. Apmeklējām vidusskolas pašdarbības koncertus un 
pasākumus viņa darba vietā. Ceļojām ar velosipēdiem pa Ilūkstes apriņķa skaistākām 
vietām: Pilskalnu, Dubezeru, Ozolkalnu, Sventes ezeru u.c. 
 Mūsu draudzība kļuva arvien spēcīgāka, kas pārvērtās īstās un patiesās jūtas. Viņš 
bija sirsnīgs un uzticīgs draugs.
 Siltās atmiņas atstāja viņa vecāki. Māte, mūs sagaidot, mīļi smaidīja, cienāja ar 
pašas ceptu maizi un citiem mājas gardumiem. Tēvs bija gādīgs un stingrs. Visus darbus 
viņš veica kārtīgi. Daudz skaistu mirkļu esam piedzīvojuši viņu ģimenē. 
 Dzīve straujiem soļiem ritēja uz priekšu. Un tad mēs sapratām, ka jādzīvo kopā. 
Tā mēs ar mātes svētību klusībā aizbraucām salaulāties katoļu baznīcā 1952. gada 2. 
jūlijā. Pirms tam jau bijām reģistrējušies ciema padomē. Braucām ar kuģīti pa Daugavu 
turp un atpakaļ. Abi bijām priecīgi un laimīgi. Kāzas mums rīkoja Pētera vecāki „Paugu-
ru” mājās. Pēteris ar lielu liliju pušķi smagajā mašīnā kopā ar citiem radiem, paziņām at-
brauca uz mūsu mājām, pēc manis. Saņēmu skaistus ziedus, atvadījos no savām mājām, 
pateicos mātei par visu, ko viņa man ir devusi dzīvē. Ceļā vietējie kaimiņi sagaidīja mūs 
ar skaistiem goda vārtiem, cienāja mūs, novēlēja laimi un saticību. Tanī laikā nedrīkstēja 
nēsāt gredzenus, nedz arī baltu kleitu. Baidījāmies! Toties man bija vienkārša zila kleita. 
Svinējām īstas lauku kāzas: dejojām, dziedājām kopā ar ciemiņiem.
 Ģimenes dzīvi turpinājām Ilūkstē, jo tur abi strādājām. Apmetāmies 
mazā, mīļā istabā, kur dzīvojām bezrūpīgu dzīvi, pamatā laiku veltījām skai-
stiem kopdzīves mirkļiem. 1955.gada aprīlī Pēteri ievēlēja par priekšsēdētāju 
atpalikušajā „Mičurina” kolhozā-Dvietē. Tad mēs īrējām dzīvoklīti. Visa dzīve 
sākumā viņam grūti gāja, vienu brīdi viņš pat algu nesaņēma, iztikām tikai ar manu 
skolotājas algu. Strādājām garas darba stundas, reizēm pat naktīs viņu modināja, 
lai palīdzētu kādam. Pateicoties viņa darbīgumam, stipram raksturam un saimnie-
ciskumam un ideju pilnam attīstījās lopkopība un tā ieguva lielākas graudu ražas. 
Viņš pievērsa lielu uzmanību kadru audzināšanai, tas viņam bija pats galvenis.                                                                                           
																																																																																																																																							



Darbiniekus viņš meklēja un aicināja strādāt no augstskolām un lauksaimniecības 
skolām. Tika celtas fermas, mājas, laboti ceļi. Visa uzmanība veltīta ciemata 
labiekārtošanā. Piemēram, Dvietes 9-gadīgajā skolas celtniecībā viņš aktīvi iesaistījās, 
par to saņemdams apbalvojumu „Teicamnieks izglītības darbā”. Viņš interesējās ne 
tikai par kolhoza augšupeju ,bet arī par kultūras dzīvi. Dvietē sadarbojās ar kultūras 
darbiniekiem un saprata, ka vecais kolhoza kultūras nams jau vairs neatbilst jaunām 
prasībām. Brauca, vēroja projektus jaunam. Tas viņa vadībā, kopā ar „Mičurina” 
kolhoza darba ļaudīm tika uzcelts. Par to mums visiem bija liels prieks, gājām kopā 
atpūsties un skaisti pavadīt laiku jaunajā kultūras namā. Pirmās zinātnes un mūzikas 
dienas Dvietē notika 1982. gada martā, toreiz Pēteris noorganizēja un vadīja tikšanos 
ar ievērojamākajiem novadniekiem: Z. Timšānu, J.Rudzīti, A. Vārslavānu, H. Strodu, 
K. Lapušku, O. Dreģi, V. Singajevsku, I. Jakabsoni, E. Īgenbergu u.c. Šie cilvēki 
prata interesanti stāstīt par kultūru, vēsturi, kosmosu, interesantiem ceļojumiem un 
darbu ārzemēs. Kopā ar viņiem bija mākslinieki, kuri sniedza labus un interesantus 
koncertus: I.Skrastiņš, T. Āboltiņš, A. Poļakovs, M. Vērdiņš, E. Radziņa, G. Plācēns, 
aktrise L.Ozoliņa un kino režisore Dz. Ritenberga. Cien. māksliniece un režisore 
Dz. Ritenberga jaunajā kultūras namā un nesen uzceltajā kantora ēkā uzņēma filmu 
„Trīs minūšu lidojums” ,arī daudzi dvietieši masu skatos piedalījās šajā filmā un guva 
priekšstatu kā top filma. 
 Pēteris daudz strādāja kolhoza un cilvēku labklājības celšanā, ieguva autoritāti 
ne tikai pagastā un rajonā, bet arī visā republikā. Par sasniegumiem darbā viņš tika 
apbalvots ar vairākiem ordeņiem un medaļām, kā arī par jaunās skolas celtniecību 
saņēma krūšu nozīmi „Tautas izglītības teicamnieks”. Viņš kolhoza darbam atdeva 
ļoti daudz un tagad mēs panākumus redzam. Dzīvē vienmēr es centos viņu atbalstīt, 
abi bieži pārrunājām dažus jautājumus, devām viens otram padomu. Ar mīļu smaidu 
un labestību pavadīju un sagaidīju viņu no darba. Kopdzīves laikā 1955.gada jūlijā 
mūsu ģimeni papildināja dēls Aivars. Tas bija skaists un laimīgs brauciens uz Ilūkstes 
slimnīcu. Dienas novakaros slimnīcā sagaidīju Pēteri ar ziediem un mīļām vēstulēm. 
Tanī laikā dzemdību nodaļā neatļāva sievām tikties ar vīriem. 
 Pēc deviņām dienām visi trīs braucām mājās. Mājās izjutu mīļu siltumu, jo par 
visu viņš bija parūpējies. Dēls piedzima vesels un stiprs.
Pēc četriem gadiem mūsu ģimenīti papildināja meita Sandra, tad jau priecājās ne tikai 
Pēteris un es, bet arī dēls Aivars. Ar kādu mīlestību viņš vēroja mazo māsiņu, reizēm 
viņš gribēja, lai māsiņa skrietu viņam līdzi, ņēma viņas rociņas un cēla augšā.



 Ar katru dienu dzīve kļuva gaišāka, jo bērnu smaidi un izdarības sajūsmināja 
mūs. Bija jau arī pa kādai nerātnībai, bet Pēteris prata labi izrunāties ar viņiem un 
vienmēr salīga mieru. Neskatoties uz lielo aizņemtību, smago darba dienu, viņš centās 
svētdienās aizvest mūs atpūsties pie Daugavas, tur peldējāmies, cēlām smilšu pi-
lis un arī ķērām zivis. Audzinājām bērnos darba mīlestību, cieņu vienam pret otru. 
Gribējām viņos ieaudzināt visu skaisto, labo un galvenais būt patiesam un godīgam. 
Katrs veica kādu darbiņu mājās, cītīgi strādāja arī pie zemes darbiem. Skolās mēs abi 
tikai priecājāmies par viņiem: uzvedība laba, sekmes labas un teicamas. Visās skolās 
saņēmām pateicības rakstus.



 Braucām ekskursijās: bijām Koknesē, Jelgavā, Liepājā, Maskavā (Pēterburgā) 
u.c. Abi kopā pavadījām skaistu laiku „Soču” sanatorijā, mazliet ārstējāmies un 
baudījām kopdzīves mirkļus. Šinī laikā apceļojām Melnās jūras piekrasti, vērojām 
skaisto dabu, labiekārtotās sanatorijas un peldējāmies Melnajā jūrā.
 Bērniem svinējām dzimšanas dienas, sevišķi labi atceros, kā meitai, tā arī dēlam 
dedzinājām 18 gadu jubilejā astoņpadsmit svecītes, netrūka mīļu apsveikumu no viņu 
draugiem un radiem. Mūsu ģimenē valdīja saticība, draudzība un galvenais mīlestība. 
Visu darījām pa īstam un no visas sirds. Mūsu mīļie un paklausīgie bērni cītīgi mācījās 
visās skolās. Darīja dažādus mājas un saimniecības darbus. 

 Aivars un Sandra beidza Latvijas lauksaimniecības akadēmiju. Pēc augstskolas 
beigšanas sāka strādāt. Arī tagad strādā Rīgā un apzinīgi pilda savus pienākumus, katrā 
ģimenē audzina meitu un dēlu. Jau daži mazbērni aktīvi iesaistās darbā. Dzīvo Latvijā. 
Ir patiesi un godīgi. Pagājušajā gadā mūsu ģimeni kuplināja mazdēls - Kristaps. Par to 
mēs visi priecājamies. Bērni un mazbērni ar mīļumu izturas pret mani.



 Gāja gadi mēs palikām tikai divi, vien, tāpat dzīvojām viens otram. Es centos 
viņam gatavot garšīgas brokastis, pusdienas un vakariņas, jo tagad laika pietika. Viņam 
tas patika. Tomēr diemžēl viņš sāka biežāk slimot, bet vēl pats brauca ar mašīnu uz 
Rīgu pie ārstiem, gulēja „Linezera” un „Ilūkstes” slimnīcās. Brauca uz sanatorijām, no 
turienes rakstīja mīļas un skaistas vēstules. Tā mēs manā 70.gadu jubilejā 1998. gadā 
30. janvārī, bijām kopā ar maniem darba biedriem, Pēteris bija jautrs un smaidīgs, 
centās visus uzjautrināt, un tas viņam izdevās. Mēs visi nodomājām, ka viņš nav slims. 
Tikai reizēm, darbdienās man zīmīgi likās, ka viņam asaras ritēja pār vaigiem, es viņam 
jautāju, gribēju uzzināt, kas ir noticis, viņš neko nepaskaidroja. Tā mēs dzīvojām pa 
mājām, viņš katru rītu veda govi uz ganībām un mājās. Ceriņu ziedēšanas laikā nesa 
man baltu ceriņu pušķi. Abi priecājāmies par dabas skaistumu. 
 Mans mīļais vīrs Pēteris, neko nevienam neteica par savu ļauno slimību - 
audzēju, kaut gan viņš pats labi zināja. 
 Bieži runājām par visu, reizēm pasmējāmies, bet par slimību ne vārda. Pie ārsta 
viņš man neļāva iet - teica: „Es pats visu nokārtošu”. Mājās dēla dzimšanas dienā un 
mūsu visu klātbūtnē viņš mierīgi aizmiga, tas bija 1998. gada 11. jūlijs.



Olgas bērnība

 Es esmu Olga Kokina (jaunībā Kornača). Dzimu 1928. gada 
30. janvārī. Dvietes pagasta „Līčupēs”. Dzīves lielākā daļa pavadīta Dvietē. Tēvs 
uzcēla māju un arī citas ēkas uz zemes, ko viņš saņēma par aktīvām cīņām pret 
bermundiešiem. Tēvs stāstīja - vairāki jaunieši toreiz pastalās, ar aitādas kažociņiem un 
mātes adītām zeķēm, pieteicās doties uz Rīgu, lai cīnītos pret bermontiešiem. Pieteicās 
prāvs pulciņš tādu drosminieku. Cīņas notika pie Rīgas. Ziema, esot bijusi, ļoti barga. 
Daudzi krita, bet viņš izturēja un atbrauca vesels. Bija priecīgs, ka svešais karaspēks 
neizturēja un tika sakauts. Un tā 1918. gada 18.novembrī sāka veidoties brīva Latvija. 
Tie, kas palika dzīvi, par uzvaru saņēma zemi par brīvu. Tēvam iedalīja zemi Dvietes 
pagastā, Janapolē. Tēvs saņēma 
15,3 ha lauksaimniecības izmantojamo zemi, starp Dvietes upi un Daugavu, zemnieku 
saimniecības izveidošanai.
 Skaistajā zemes līdzenumā, uz klaja lauka viņš pakāpeniski sāka būvēties. 
Sākumā tika uzcelta tikai būda, tad pakāpeniski – kūts, māja un šķūņi. Pats viņš vēl 
dzīvoja, sava tēva mājā „Ezermalās”. Iepazinās ar Mariju Pupiņu, arī dvietiete, kura 
nāca no lielas ģimenes. Viņas mātei (manai vecmammai) ģimenē bija desmit bērnu, 
pieci dēli un piecas meitas.
 Sākās lieli celtniecības darbi. Vispirms mans tēvs esot uzcēlis kūti, tikai tad 
māju. Atveda sievu Mariju un sāka dzīvot ģimenes dzīvi. Celtniecībā palīdzēja liela 
radu saime. Tika uzcelta baļķu māja, ar vairākām istabām. Sievas radi esot iedevuši 
govi un aitas. Pēc cilvēku stāstījuma sapratu, ka viens otru ļoti mīlējuši. Jaunībā tēvs 
māti, esot nēsājis uz rokām, jo bijis ļoti spēcīgs, abi skaisti dejojuši. Ģimenē piedzima 
seši bērni (četri dēli un divas meitas). Mātei nebija viegli ar visiem tikt galā, tāpēc mēs 
audzinājām, auklējām viens otru. Man bija visvairāk darba, jo ģimenē biju visvecākā 
meita. Es pratu mazgāt mazos brāļus un māsiņas. Mazgāju viņus iegarenā no koka 
izgrebtā mulidiņā (silītē). 
 Iztikām ar pašu šūtām lellēm, lupatu bumbām un koka zirdziņu u.c. Kad vecāki 
aizbrauca uz tirgu, lai pārdotu māju ražojumus- sviestu, krējumu, sieru, pienu u.c. 
Mums pa to laiku izdoma darbojās - es ar māsu Valentīnu mājās rīkojām svētkus. Mam-
mai no jaunības dienām šis tas vēl no apģērbiem bija saglabājies un, lai svētki būtu 
košāki saģērbāmies mammas jaunības kleitās, kurpēs, pat cepurēs un lūdzām brāļus 
uz deju. Svētkus ļoti labi papildināja brālīši, kuri muzicēja uz ķemmēm. Ģimenē visi 
dzīvojām draudzīgi, pratām dalīties ar mantiņām un viens otram palīdzējām.
 Līdzekļu nebija tik daudz, bet uz skolu gājām jau ar puszābaciņiem un tupelītēm 
(koka pēda apsista ar ādu). Tēvs ne tikai gatavoja mums apavus, bet arī slēpes. Slēpes 
gatavoja no dēlīšiem, kuru galus karsēja ūdenī un pēc tam aplieca ap koka bluķi, 
piesēja un izžāvēja. No rīta dēlīšiem pa vidu piesita ādiņu, kur varētu iebāzt koka 
tupelīti. Un tā mēs ziemā pa kalnu vizinājāmies. Bija reizes, ka ar tēta no koka taisīto 
somu braucām no kalna, jo tuvu pie mājām bija diezgan augsti upes krasti. 
 Pirms Ziemassvētkiem, upes un ezeri bija pārklāti ar biezu ledus kārtu. Mācību 
stundas bija beigušās. Visi pēc skolas devās mājup. Man bija 10 gadi un es izdomāju iet 
mājup pa upi ,domādama ,ka tā varēs ātrāk nonākt mājās. Viena pati slidinādamies pa 
ledu, nemanīju zvejnieku izkalto āliņģi un nemanot iekritu tajā. Ūdens bija stindzinoši 



	auksts. Bailes ņēma virsroku un es aši izrāpos no ledainā ūdens. Iedama mājup drēbes 
bija sasalušas tā, ka apģērba virskārta čaukstēja. Mājās mani gaidīja pārbijušies vecāki 
Man tā jau trīcēja lūpas, tādēļ es nevarēju atzīties tēvam, ka viena pati gāju pa ledu, bet 
teicu, ka mani āliņģī iegrūduši kaimiņu puikas. Tēvs tūlīt gājis pie zēniem aprunāties, 
visi zēni kā viens atbildējuši, ka Oļiņu šodien pat nav redzējuši. Kad tēvs pārradās 
mājās viņš stingri piekodināja lai es vairs nekad nemelotu. Tā man nācās izciest vel 
lielāku sodu par melošanu. No tās dienas man vairs nav gribējies melot.

 Ziemassvētki bija īpaši svētki, jo ap to laiku tēvs mājās pārnesa eglīti. Mums 
visiem tas bija brīnums, jo apkārtnē mežu nebija. Eglīti rotājām ar rudzu salmu vītnēm, 
papīra izgrieztām bumbiņām un no koka izgrebtiem zaķīšiem. Uz Ziemassvētkiem 
atbrauca ciemos mīļā tante Helēna, kura jau strādāja Ilūkstē. Viņa bija vienīgā, kas 
mums uzdāvināja dažas šokolādes konfektes. Tās bija izlietas interesantās formiņās 
- lācīšos, bumbiņās un zaķīšos. Apēst konfekti, bija liels brīnums. Ziemassvētkos pie 
lielā ar baltu galdautu klātā galda, tēvs uzlika siena ligzdiņu, virsū ligzdiņai māte no-
lika Dievmaizītes. Mēs visi mielojāmies ar maizītēm un mātes ceptiem pīrādziņiem, 
diedzētiem kviešu graudiem, cukurbiešu sīrupu, dzērveņu ķīseli un siļķi. Tēvs spēcīgs 
vīrietis mūs visus apmīļoja. Otrā dienā ar vecāko brāli Antonu un viņa draugiem gājām 
uz večerinkām (ballītēm). Man patika brāļa draugi, jo viņi mani kārtīgi izdancināja. 
Spēlēja lauku muzikants uz ermoņikām. Večerinkas (ballītes) man allaž patikušas, jo 
bija jauka dejošana līdz rītam.
 Vasarās ar Antona draugiem tikāmies Daugavas krastā, peldējāmies un spēlējām 
volejbolu un ping - pongu. Ping - pongā uz diviem ķieģeļiem uzlika kociņu un ar otru 
kociņu vajadzēja līst tālāk. 
Vasarās arī bieži ciemojos pie vecmāmiņas Izabellas Pupiņas (mammas mātes), kura 
dzīvoja netālu no Dvietes skolas. Tur es tiku lutināta - varēju ēst medu ar sieru cik 
gribējās, tas bija retums. Pārlūkojot viņas lielo skapi atradām garšīgus cepumus, 
kādu desas gabaliņu un arī pāris konfektes. Vecmāmiņa bija ticīga un kārtīga. Viņa 
izaudzināja desmit bērnu, visi veseli. Kad bērni izauga lieli viņa palika dzīvot ar 
jaunāko dēlu. Otrs dēls (Jāzeps) karā bija ievainots. Viņš prata stāstīt par karu. At-
ceros, ka viņam uz galda vienmēr varēja paklausīties seno mūziku, kuru atskaņoja 
gramofonā (ar lielo trubu). Jāzeps man iemācīja braukt ar velosipēdu. Toreiz ciemā 
viņam vienīgajam bija velosipēds. Es nemācēju braukt un tāpēc bieži ievēlos grāvjos, 
viņš nedusmojās, bet gan saldi pasmējās.
 Gadi ātri pagāja, tēvs būdams pusmūža gados saslima ar tuberkulozi. Mātei 
Marijai vajadzēja maksāt par uzturēšanos slimnīcā lielu naudu. Māte pārdeva 
visskaistāko zirgu, arī tas nelīdzēja. Viņš mūs atstāja, vēl tagad vēro mūs no mākoņa 
maliņas.



Pilsētniece - Anda
 Esmu dzimusi 1955.gada 3.septembrī skaistākajā gadalaikā – vasaras beigās un 
rudens sākumā.
 Es pabeidzu Rīgas 3. vidusskolu. Bija jādomā, ko darīt tālāk. Skolotāji jau 
domāja, ka turpināšu ģimenes tradīciju un būšu skolotāja, bet pateicoties dakterei Ritai 
Kukulei, es nolēmu studēt medicīnu. Pabeidzu Stomatoloģijas fakultāti, sāku strādāt 
Tukuma CRS, bet jau pēc sešiem mēnešiem pārnācu atpakaļ uz Rīgas Medicīnas 
institūtu (tagad Rīgas Stradiņa universitāte). Terapeitiskās stomatoloģijas katedru, sāku 
strādāt ar studentiem, pievērsos zinātnei. Visus savus darba gadus nodarbojos ar mutes 
saslimšanu profilaksi. Lasu lekcijas un vadu nodarbības studentiem. Aizstāvēju doktora 
disertāciju, tagad esmu asociēta profesore un vadu RSU Terapeitiskās stomatoloģijas 
katedru. 
 Man ir dēls Artis un ļoti jauka vedekla Olga. 
 Mans tētis Kokins Staņislavs (saukts par Stoni) vidējais brālis no trīs Kokinu 
brāļiem.
 Tētis bērnībā iemācīja precizitāti. Viņš agrāk strādāja par mērnieku un bija pe-
dantisks un kārtīgs, visu vēl šodien dara savlaicīgi, ko arī es esmu lielā mērā mantojusi. 
Ja man kaut kur jādodas esmu gatava vairākas stundas iepriekš un ierodos visur vismaz 
pusstundu ātrāk.
 Mana mamma Kokina Velta ar tēti mācījusies vienā skolā – Ilūkstes 
1.vidusskolā.
 Mamma vienmēr lika agri celties, arī svētdienās. Tā nu to turpinu arī šodien. 
Tagad tikai to var saprast, cik labi ir agri sākt dienu, cik daudz no rīta var padarīt. 
Mamma agrāk bija latviešu valodas un literatūras skolotāja. Kādreiz strādāja manā 
skolā. Mamma bija ļoti stingra, man vienmēr vajadzēja labi mācīties, arī izpildīt uzdo-
tos mājas darbus, trijniekus nevarēju nest mājās. Sāku mācīties Rīgā „vecajā” trešajā 
vidusskolā, jo dzīvojām Vecrīgā, pie pašas Jāņa baznīcas Mazajā Trokšņu ielā. Vecrīgā 
dzīvoju līdz 10 gadu vecumam. Pa Vecrīgas ielām mācījos slidot, spēlējām ar klases 
biedriem bumbu un lecām klasītes. Katru dienu gar Pulvertorni devāmies ar draudzeni 
uz skolu. Vēlāk jau no piektās klases mācījos jaunajā Rīgas 3. vidusskolā. No 10 gadu 
vecuma dzīvoju Mežaparkā.
 Esmu rīdziniece, bet bērnībā bieži ciemojos laukos - pie vecmāmiņas (Pauguru 
omas) un vectētiņa „Pauguru” mājās, kā arī pie onkuļa Pētera (Kokinu vecākā brāļa) un 
Olgas tantes Dvietē.
 Esmu bijusi bagāta, jo man bērnībā bija divas omītes un divi vectētiņi.
 Otra omīte un vecaistēvs dzīvoja sākumā Gulbenē, tad pārcēlās uz Ikšķili.
„Pauguru” mājas bija kas īpašs. Vienmēr biju īpaši gaidīta, man tika gatavoti fantas-
tiski lauku ēdieni – kartupeļu vai parastās pankūkas lielā bļodā, kas pārklāta ar omītes 
austu linu dvieli, „īsta” šmorēta vista, pašcepti rudzu maizes klaipi, ko galda galā ar 
nazi sagrieza vectētiņš un sadalīja visiem ciemiņiem. Kad paaugos, varēju nogaršot arī 
vectēva brūvēto lauku aliņu.
 Viesistabā bija liels gumijkoks, kas man vienmēr ļoti paticis.
 Vienmēr šajā laikā ieradās arī māsīca Sandra un brālēns Aivars. Ar Aivaru esam 
viena vecuma, tāpēc vienmēr sastrādājām kādas nerātnības. Kaitinājām Sandru, jo viņa 



 bija jaunākā. Jau no pašas mazotnes vienmēr bijām kopā ar Aivaru – dalījām ķeblīti, 
jo obligāti vajadzēja abiem. Svētki bija arī tad, kad ciemos atbrauca no armijas 
Kokinu jaunākais brālītis - mūsu abu krusttēvs Jānis (saukts Jancis). Vienreiz viņš 
mani pieķēra pie ūdens kubula. Vienmēr es atrunājos, ka tur neeju, bet viņš paņēma 
un nofotografēja.



 Krusttēvs mani vizināja no Dvietes uz „Pauguriem” ar riteni, kamēr pazaudējām 
pa ceļam manu kurpi. 
 Jancis arī ir ļoti precīzs, kārtīgs, pedantisks.
 Visas bērnības bildes ir krusttēva fotografētas, jo viņš bija kaislīgs fotogrāfs. 
Krusttēvam patīk kolekcionēt naudas zīmes, monētas, nozīmītes, markas un to nu 
arī pielipināja saviem krustbērniem. Lai gan sākums laikam bija Pauguru vectēvs, jo 
arī viņš kolekcionēja naudas zīmes. Sākumu savai kolekcijai mēs ieguvām no viņa. 
Ļoti patika Pauguru mājās darboties pa bēniņiem, jo tur bija daudz interesantu mantu, 
piemēram, krusttēva skolas burtnīcas.
 Atceros, kā vienreiz ar māsīcu Sandru devāmies uz pļavu aitas pārsiet, bet es jau 
pilsētniece un bailīga. Sandrai bija tas jādara, bet aita sāka skriet pa pļavu. Atceros, kā 
Sandra turējās pie ķēdes un skrēja pa visu plašo pļavu, jo viņa bija tik apzinīga, ka vaļā 
aitu laist nevarēja.
 Visi triki beidzās, kad pie mums atbrauca onkulis Pēteris – Aivara un Sandras 
tētis. Viņš bija ļoti jauks, sirsnīgs, bet no visiem brālīšiem visstingrākais. Man vienmēr 
ir bijusi bijība pret viņu.
 Jauki bija ciemoties pie Olgas tantes un Pētera onkuļa Dvietē. Pētera onku-
lis toreiz bija kolhoza priekšsēdētājs. Dviete palikusi atmiņā ar savu sakārtotību, 
skaisto Dvietes parku, mazo melno pirtiņu un balto Baznīcu.Un kur nu vēl Olgas 
tantes saldējums. Piens un krējums no pašu gotiņas. Visi rīdzinieki ēda slavēdami, 
neapjauzdami par kalorijām, ko ar prieku un gardu muti apēda. Bija šokolādes un olu 
dzeltenais. Man jau tas dzeltenais garšoja vislabāk.
 Patika arī sapucēties un staigāt pa Dvietes „promenādi”. Man vienmēr, braucot 
uz laukiem bija vismaz trīs pāri kurpju un daudzas kleitas. 
Un tad mūsu pulciņam pievienojās mana krusttēva sieva Vanda un pēc kāda laika arī 
Gatis un Dace. Tradīcijas turpinās un mēs ar Aivaru esam krusttēvs un krustmāte mūsu 
jaunākajai māsīcai Dacītei.
 Laiks nežēlīgi skrēja uz priekšu, izaugām lieli. Dvietē vēl nosvinējām Aivara 18 
gadu jubileju. Un tad jau Aivars devās uz Jelgavu un viņam sekoja nedaudz vēlāk arī 
Sandra.
 Ar vērienu nosvinējām Dvietē arī Sandras un Māra kāzas. Vedēji bija mana 
mamma un tētis.
 Pēc daudziem gadiem atgriezāmies Pauguru mājās kopā ar Sandru, Aivaru, 
Gati un Daci ”Pauguru” mājām jau sen citi saimnieki, bet tas bērnības svētums vēl 
saglabājies.
 Priecājos, ka manam dēlam Artim arī ļoti patīk „Pauguros” un Dvietē.
Mēs visi esam ikdienā ļoti aizņemti, bet cenšamies ar Aivaru, Sandru, Daci un Gati, ik 
pa laikam, sapulcināt mūsu Kokinu dzimtu lielākos vai mazākos svētkos.
 Es ļoti lepojos ar saviem Kokinu dzimtas radiem!
 Visas tikšanās reizes ir ļoti sirsnīgas.
Vēl šodien bieži esam kopā mana mamma (Velta), tētis (Stonis), Olgas tante, Aivars, 
Sandra, Jancis, Vanda, Gatis , Dace un arī jaunā paaudze - Linda, Artis, Arnis, Evelīna, 
Edmunds, Aisma, Laine, Klāvs, Andis, Renāte, Rūta, Alvis un nu jau arī Sofija, 
Kristaps un visi pārējie mūsu mīļie lielās ģimenes locekļi. 





																																							Labdien, tēti!
Es Tev šoreiz rakstu par saviem nedarbiem.
Trīs zēni krāsoja skolas virtuvi. Viens no zēniem ieraudzīja di-
vas ievārījuma burkas. Viņš šīs burkas nozaga. Vienu ar pusi viņš 
apēda, bet pārējo atnesa mums uz peldvietu. Šo ievārījumu mēs 
apēdām. 
Parkā notika sacensības. Skolotājs Bružiks pateica, ka man būs 
jātiesā. Es no sākuma negāju, tad mani pasauca mamma un teica, 
lai es eju, un es aizgāju. 
Es uzskatu, ka es esmu izdarījis nepareizi.
Man vajadzēja tūdaļ iet pie skolotāja Bružika un palīdzēt viņam 
tiesāt.
Lūdzu, pocpīt, piedod, tā bija un būs pēdējā reize.

                                                                                  Uzredzēšanos!
                                                                           Aivars
1968.gada 9.jūnijā.



Aivara atmiņas
 Es Aivars Kokins, esu gandarīts par to, ka mana meita Evelīna pēta mūsu 
ģimenes ciltskoku un turpina mūsu radu iesāktās tradīcijas.
 Kokinu ģimene sākot jau ar manu vecomāti Ievu vienmēr ir turējusies kopā, 
atbalstījuši viens otru.
 Man jau no bērnības radās priekšstats par to, kā mana tēva divi brāļi un mam-
mas brālis vienmēr bija draudzīgi un veidojās radu kopības sajūta. Vienmēr radi tika 
gaidīti ciemos.
 Mana bērnība pagāja Daugavpils rajona, Dvietes ciematā. Tēvs bija kolhoza 
priekšsēdētājs un, lai arī bija ļoti aizņemts ar darbiem vienmēr brīvajos brīžos bija ar 
bērniem. No tēva esmu ļoti daudz iemācījies, kas tālākajā manā dzīvē ļoti noderēja.  
 Mājās jau no agras bērnības bija katram bērnam noteikti darbi- ūdeni sanest 
govīm, iznest mēslus, atvest cukurbiešu lapas un daudz citu darbu.
 Vasarās strādāju sākumā lauku brigādē un pēc tam par kombainiera palīgu. No 
tiem darbiem guvu pieredzi, kā arī nopelnīju naudu ģimenes vajadzībām.
Par pirmo naudu nopirku pulksteni un pēc tam sakrāju naudiņu lai nopirktu sev moto-
ciklu.
 Man bija prieks, ka vasarās atbrauca mana tēva brāļi kopā ar saviem bērniem un 
vislabākās attiecības izveidojās ar Andu Kokinu un Guntaru Kornaču, varbūt tapēc , ka 
bijām vienaudži.
 Ar Andu gājām uz Daugavu peldēties un būvēt smilšu pilis. Raksturos bijām 
diezgan noteikti, tāpēc daudzreiz gadījās, ka nevarējām sadalīt vienu krēslu vai vel 
kādu vienu mantu, bet tas netraucēja būt labiem draugiem pat līdz šim brīdim.
 Lielākās nerātnības sanāca sastrādāt ar Guntaru.Viena no tādām bija, ka 
makšķerējot pie upes ieraudzījām tur ieliktu tīklu- protams ziņkāres dzīti to izvilkām 
un lielāko daļu zivju izņēmām. Mājās pārnākuši lielījāmies, ka ļoti labi veicās ar 
makšķerēšanu. Vecākiem radās aizdomas par zivju lielumu un sāka mūs kārtīgi 
izprašņāt, par lietas apstākļiem, kamēr brālēns Guntars atzinās un tad arī sākās- 
vajadzēja ar visām zivīm iet pie tīkla īpašnieka un atvainoties, papildus vēl lika izdarīt 
daudz darbu.
 Mēs dzīvojām pie parka, kurā bija daudz kovārņu ligzdu.  Putni apdraudēja 
mammas zirņu sējumus un, lai to nepieļautu mums ļāva kāpt pa kokiem un no 
dziļajiem dobumiem vilkt ārā izdētās olas, kuras vēlāk iznīcinājām metot nosacītā 
mērķī.
 Mana vislielākā nerātnība bija, kad kopā ar draugu izmeiģinājām uzsmēķēt.     
Es gāju pirmajā klasē, draugs otrajā. Protams, mūs pieķēra un lika ar cigareti rokās 
stāvēt ,stundu laikā, pie skolas durvīm, bija diezgan neomulīgi. Papildus mājās vēl no 
tēva dabūju izciest sodu. Tā bija mācība uz visu mūžu.
 Nobeigumā gribētos pateikt, ka man ir veicies ar manu ģimeni un maniem 
radiem un ceru, ka iesāktās tradīcijas, savstarpējā saprašanās, izpalīdzība turpināsies 
manos bērnos un tālāk viņu bērnos.  





															Meitas vēstule māmiņai

Vienu dienu Tu man teici, ka tikai tagad ir tavi skaistākie gadi.
Un es ilgi domāju. Kāpēc tā?
Tā nebija bērnība vai jaunība, kas vairumam cilvēku šķiet dzīves skaistākais laiks.
To tu teici tikai tagad.
Pēc ilgām pārdomām es sapratu,
Ka tieši tagad Tu redzi savas dzīves piepildījumu. 
Ar dzīvi apmierinātus bērnus, mazbērnus, kas ir dzīvespriecīgi un maidīgi jebkurā 
dzīves situācijā.
Tikai skatoties uz viņiem Tu redzi savas dzīves gandarījumu.
Tu redzi kādēļ esi dzīvojusi.
Un tieši šī iemesla dēļ Tava dzīve citiem ir kļuvusi par paraugu un mērķi, kas 
jāsasniedz.
Smaids un uzmundrinošs vārds parasti nāk no sirds, kaut gan pašai tai brīdī nav 
viegli.
Katram mums ir sava loma ļaužu vidū:
Vienam lielāki muskuļi, otram veiklākas rokas, trešajam asāks prāts.
Bet reti kuram ir, kas cits - dziļš sirds maigums. 
Šodien par to Tev gribētos teikt - Paldies!
• Par skaisto, ko Tu mums devi,
• Par sirds mierinājumu,
• Par ģimenes mīlestību,
• Par ikdienas rūpēm.

Mēs mīlam Tevi.
Sandra





Sandras Čubas atmiņas
 Dviete - tā ir mana dzimtā vieta, mana bērnība un jaunība. Cik man zināms, ka 
dvietiete esmu jau ceturtajā paaudzē. 
 Ne katram ir lemts dzīvot blakus bijušās muižas parkam un izbaudīt tā lepnību 
visa gada garumā. Sākot ar pirmajām zeltstarītēm pavasara miklumā, vasaras 
saulgriežiem Jāņu ugunskura liesmās, vēlā rudens nokritušo lapu degošo ugunskuru 
smaržās un aizputināto ceļu, kupenu milzīgajiem vāliem.
 Ar prieku apzinos, ka skolas gados esmu pielikusi roku Dvietes skaistuma 
izveidē. Tēva vadībā tika izstrādāts kolhoza centra apzaļumošanas plāns. Tā galvenā 
speciāliste bija slavenā bērnu rakstniece Zenta Ērgle. Tika iztīrīti muižas laikā raktie 
dīķi, izveidotas skaistas krastmalas, stādīti koki. Mums kā skolniekiem bija uzdevums 
sastādīt pēc plāna košumkrūmus un ziedu dobes. Pirmo reizi tika veidots akmeņdārzs 
parka teritorijā. Mēs cītīgi visu vērojām un likām darbā savas rociņas. Par padarīto 
bija liels gandarījums. Joprojām ierodoties Dvietē, aizeju palūkot – kāds tas izskatās. 
Vienmēr ir, kur acis pamielot.
 Par Dvietes skaistumu vairāk sāc izbaudīt un nojaust, kad jau esi prom no 
mājām. Studiju gados biju uzaicinājusi savu grupas biedreni paciemoties laukos. Viņa 
kā Rīgas meitene bija pārsteigta. Lija pamatīgs vasaras lietus, parkā pirms Jāņiem 
izstiepusies gara zāle un mēs divatā peldkostīmos drāzāmies pa slapjo zāli. Enerģija 
ieplūda mūsos un jutāmies bezgala laimīgas. Toreiz vēl ierakstīju savā dienasgrāmatā 
- es piespiedīšu visus mīlēt Dvieti.
 Tēvs bija sava kolhoza patriots. Viņa darba stundas bija neizmērojamas. Man 
jau likās, ka viņš vienmēr ir darbā. Viņš bija atbildīgs par katru no ciemata. Ja kāds 
dzērājs sita savu sievu, sauca tēvu, lai glābj. Viņš kaut kā mācēja runāt ar cilvēkiem. 
Tie viņā ieklausījās un ļoti cienīja. Kāds ar traktoru iebrauca grāvī - atkal sauca tēvu. 
Tehniski viņš bija ļoti spēcīgs. Ar padomu neskopojās nevienā lietā.
Neskatoties ar savu aizņemtību, ģimene viņam bija ļoti svarīga. Katru brīvu brīdi tika 
organizēti izbraucieni. Nu jau leģendāri bija braucieni pēc riekstu ražas un vēžošana 
Zemgales Kalna ezeros. Pļavās tika salasītas vardes, uzliktas uz krītiņiem un tie iekārti 
ūdenī. Nu tad sākās uzraudzīšana un pārlūkošana. Tas viss parasti vilkās visas nakts 
garumā. Arī vēži tika vārīti uz ugunskura nakts melnumā. Liekas, diļļu un vēžu smarža 
vēl tagad sit nāsīs.
 Mamma - mums nemiera pilnais gariņš. Katra diena pavadīta skolā ar maza-
jiem knēveļiem, neliedza vēl apmīļot mūs abus ar brāli. Mammas izturība un enerģija 
ir bezizmēra. Skola, bērni, kūtī lopiņi un dārzs. To visu viņa paspēja un to darīja ar 
smaidu. Vēl piedevām katru svētdienu galdā tika pasniegtas svaigi ceptas maizītes. 
Viņa teica, ka ar maizes smaržu mājās ienāk svētība. Varam ticēt, kā tā arī ir.
 Tamdēļ mūsu mājas bija kā vieta, kur kopā savācās visa radu saime. Katru 
vasaru lielākā vai mazākā pulkā radiņi salasījās kopā. Katrs dalījās savos priekos un 
bēdās. Tad arī prieks bija lielāks un bēda mazāka. Tā tika stiprinātas radu saites, kas 
joprojām ir ļoti stipras. Jāpateicas saviem vecākiem, ka iemācījuši tās novērtēt un 
cienīt.





Olgas Mazmeitas Lindas atmiņas
 Priekš manis Dviete, tur dzīvojošā Oma, Vectēvs un tās iedzīvotāji, tā ir 
skaistākā mūzika manās ausīs un atmiņās. Vēl joprojām novēlu visiem tādu bērnību, 
kāda tā bija mums ar brāli. Dzīvojām mēs Rīgā, bet katrs brīvlaiks tika pavadīts pie 
Omas un Vectēva drošajā paspārnē. 
 Rīga tas nav tas – tik laukos var izbaudīt dzīvi visā košumā, brokastis uz 
saulainā mājas lieveņa, Omas gatavotie gardumi, Vectēva kārtība it visās lietās, 
silta vakara rasa zālienā, svaigi pļauts siena smarža, bezmērķīga braukāšana ar 
velosipēdu izbaudot katru dabas skaņu un smaržu, pīts āboliņa vainadziņš gotiņai un 
Jāņiem, rotaļas ar draugiem, spēles līdz vēlam vakaram, blēņas un daudz neprātīgas 
izdarības, tas viss ir iespējam tik laukos.
 Tādēļ joprojām saku, ka pilsētniece es neesmu. 
 Tas skaistākais, kas manā dzīvē bijis ir saistīts ar Omas klātbūtni, Vectēvu un 
viņu apdzīvoto māju Dvietē „Noras”.
 Paldies par visu ir mazākais ko varu teikt!





Daces Atmiņas
  Es esmu Dace Turka (dz. Kokina). Dzimu 1970.gadā, Rīgā. Bērnībā biju ļoti, ļoti 
emocionāls bērns- reizē gan raudāju, gan smējos. Lielākais mans nedarbs jeb prieks 
bija  raut brāli aiz matiem, kurš kā jau vecākais un ļoti pacietīgais brālis neko daudz 
neprotestēja Man šis nedarbs ir iemūžināts fotogrāfijās, lai es zinātu, cik ļoti mani mīl 
Gatis.
   Dvietē man maziņai ar brāli patika „Akmenāju” mājās uzkāpt bēniņos un parakāties  
senlietās. Tur es sajutu mistisko bēniņu auru, par kuru biju lasījusi grāmatās.
     Brauciens vienu reizi gadā- vasarā uz Dvieti man bērnībā bija gada notikums pats 
svarīgākais. Es to sāku gaidīt no tās dienas, kad pēc Dvietes atgriezos Rīgā. 
  Dviete manās atmiņās saistās ar Oļiņas brīnumaini gardo saldējumu, iedzīvotāju laip-
no izturēšanos, peldēšanos vistīrākajā Latvijas ezerā Sventē un palīdzēšanu krējuma 
tapšanā. Vienreiz es kopā ar Oļiņu slaucu gotiņu. Izslaucot gotiņu un dzerot pieniņu 
man vienmēr bija putiņas uz mutītes.
Dvietē man bija vienīgā iespēja kā pilsētniekam ielūkoties lauku dzīvē. Tur es varēju 
mest pankūkas gaisā („Akmenājos”) un makšķerēt.
	
  Oļiņa man bijusi kā paraugs mājsaimniecībā un manas nākamās profesijas izvēlē. 
  Ar Pētera onkuli mēs jauki pavadījām laiku braucot uz Ārzemēm- Baltkrieviju un 
Lietuvu.
  Dvietē gan „Akmenājos”, gan „Norās” bija liels prieks satikties ar visiem Kokiniem 
vienlaicīgi. Oļas un Pētera viesmīlībai vienkārši nebija robežu. Katram ciemiņam tika 
pats labākais. Mēs satikāmies trijās paaudzēs, mums visiem bija jautri un interesanti. 
No jaunības laikiem vēl šobrīd atceros Sandras un Māra kāzas, Dvietē. Cik daudz 
jautrības, mīlestības un prieka vienuviet! Bija vienreizēja iespēja iepazīt dažādas tās 
puses tradīcijas, un sajust to kopības izjūtu kā vienu veselumu.   
  Oļas tante un Pētera onkulis man dzīvē ir bijuši kā viesmīlības un savstarpējās cieņas 
paraugi.   
 No saviem mīļajiem vecākiem varu paņemt sev pūrā un nodot saviem bērniem- 
saticību, gādību, nesavtību un ļoti patiesu savstarpējo mīlestību.
 Es lepojos ar saviem senčiem, ar Kokinu dzimtas atzaru, jo mums ir ciešas ģimeniskās 
saites un tāds pamatīgums, par to priecājas arī mani bērni, kas ar lielāko prieku nesen 
brauca apskatīt opīša Jāņa dzimtas mājas „Paugurus” Daugavas krastā.                          
											






