
Ikšķiles 
vidusskolas 
direktori

Karaļi un karalienes, kuriem bija un ir lemts valdīt 
mūsu skaistākajā pilī - skolā.



Jānis Lapinskis
(1966 - 1967)

Direktors (rūtainā kreklā) 
pie jaunceļamās skolas ar 
celtniekiem.

Ne tikai 1. skolas direktors, 
bet arī tās celtniecības 
idejas realizētājs. 
Jānis Lapinskis ar visu 
skolēnu 
un skolotāju kolektīvu 
1966. gada septembrī 
pārnāk no Elkšņu 
astoņgadīgās skolas uz 
jauno celtni Ikšķiles centrā.



Jānis Lapinskis ar 
pedagogiem Ikšķiles skolā. 

Bioloģijas skolotājs Jānis 
Lapinskis ar skolēniem 
pie bišu stropa.

Direktors ir bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs, pie skolas 
iekārto ne tikai augļu dārzu 
un izmēģinājuma lauciņu 
puķēm un dārzeņiem, bet 
interesentiem
māca arī pamatus 
biškopībā. Skolā mācās 281 
skolēns. Mācības notiek 
latviešu un krievu plūsmā.



Gunārs Ramuts
(1967 - 1973)

Gunārs Ramuts, 
vēsturnieks, turpina vadīt 
kolektīvu jaunajā skolā un 
ievieš jaunas tradīcijas, lielu 
vērību pievēršot pionieru 
darbam un skolēnu 
darbaudzināšanai. Viņa laikā 
aizsākas absolventu 
ekskursijas pēc 8. klases 
beigšanas uz Maskavu un 
toreizējo Ļeņingradu; naudu 
braucienam sakrāja, 
strādājot kolhoza “ Juglas 
zieds” laukos.

Gunārs Ramuts ģimenes lokā.



Alberts Lustiks
(1967 - 1973)  

Direktors māca vēsturi. Viņa laikā aizsākas 
Vissavienības kustība “ Varoņi – cilvēki un kuģi”, 
pionieru vienība sāk strādāt ar Teodora Netes 
vārdu. 1974. gadā skolas kolektīvs saņem 
ceļojošo sarkano karogu no Ogres Tautas 
izglītības nodaļas par izcīnīto 1. vietu skolas 
sagatavošanā jaunajam mācību gadam.



Ausma Grīsle
( 1976 - 1982)

Bijusī Pļaviņu vidusskolas 
latviešu valodas un 
literatūras skolotāja, kā arī
ārpusklases darba 
organizatore Ikšķilē savas 
darbības laikā saliedē 
kolektīvu
un ļoti rūpējas par augsta 
līmeņa mācību stundām. 
Skola izvirzās labāko 
skolu
skaitā republikā un kļūst 
par Izglītības Ministrijas 
bāzes skolu.

Pati direktore saņem valdības 
apbalvojumus, arī nosaukumu “ 
Izglītības darba teicamnieks”, 
piedalās kā delegāte Skolotāju 
kongresos Latvijā un
Vissavienībā.



1982. gadā skolā jau 
mācās 458 skolēni. 
Direktorei ir laba 
sadarbība ar vietējo
pārvalžu vadītājiem un 
kultūras cilvēkiem, kuri 
tiek aicināti uz svētkiem 
skolā, piemēram, bieži 
viesi skolā ir rakstnieki 
Zenta Ērgle, Egils 
Plaudis un citi.



Leons Cēbergs
( 1982 - 1983)

Jaunais un elegantais 
fizkultūras skolotājs Ikšķiles 
skolas direktora amatā 
strādā tikai 1 gadu, bet labi 
orientējas skolvadības
jautājumos, daudz dara 
skolas materiālās bāzes 
paplašināšanā. Viņa vadībā
pēc jaunajām 
rekomendācijām 
izstrādātais skolas darba 
plāns Ogres rajonā tiek 
citām skolām ieteikts kā 
paraugs.

Leons Cēbergs rūpējās par 
sporta laukuma un inventāra 
uzlabošanu, daudz
darīja skolēnu sportisko 
rezultātu paaugstināšanā.



Kārlis Kančs
(1983 - 1988)

Kārlis Kančs Ikšķiles skolu 
jau labi pazīst, pirms 
nonāk direktora amatā, jo 
te ir jau strādājis vairākus 
gadus: bijis pionieru 
vadītājs, mācījis 
matemātiku, bijis
klases audzinātājs.



Tā kā skolēnu skaits 
palielinās, ir telpu trūkums; 
skolēni mācās 2 maiņās.
Skolā nav garderobes, aktu 
zāles, tādēļ direktors 
pieliek lielas pūles kārtības 
un disciplīnas uzturēšanai. 
Direktora audzināšanas 
metodes nav bargas, bet
neatlaidīgas. Skolēniem 
patīk direktora īpatnējais 
humors.



Gunārs Pabērzs
(1988-1991)

Jaunais un elegantais 
matemātiķis Gunārs 
Pabērzs ierodas skolā ļoti 
grūtā un sarežģītā laikā: 
valstī sākas Atmodas 
notikumi, un direktors 
Pabērzs atbalsta
jaunās vēsmas. Viņa 
trumpis – nosvērtais 
raksturs, tolerance, spēja 
rast kopīgu
valodu arī ar citādi 
domājošiem.



Direktora Pabērza laikā 
risinās Janvāra barikāžu 
notikumi Rīgā, kuros 
līdzās ar
kolēģiem arī direktors 
pats piedalās.

Pabērzs ar ģimeni pie skolas



Rasma 
Bogdanova
( 1991 - 2001)
Direktorei Rasmai 
Bogdanovai ir lepnums
savas vadības pašā 
sākumā atklāt skolas 
jauno korpusu, ievadīt 
1. vidusskolas klasi.
Skola var pāriet uz 1 
maiņas darbu, ir plaša 
sporta zāle, kabineti
23 klašu komplektiem, 
liela garderobe.
Skolu apmeklē jau 636 
audzēkņi.

Direktorei ir gods ievadīt 
pirmo vidusskolas klasi un 
pārgriezt sarkano lenti.



Skolu vada spēcīga 
talantīgu pedagogu 
komanda : direktore Rasma 
Bogdanova, mācību 
pārzines Vija Pabērza un 
Ilze Kulpe, ārpusklases 
darba
organizatore Zane Bēķe.
Direktore pati ir latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāja, atbalsta jaunu
tradīciju veidošanos skolā, 
pati piedalās svētku un 
pasākumu organizēšanā,
ved skolēnus un skolotājus 
tuvās un pavisam tālās 
ekskursijās uz ārzemēm.



Direktore skolu vada 10 gadus. Pa šo 
laiku skolēnu skaits pieaug jau līdz 
692. 1996. gadā skaisti tiek svinēta 
skolas 30. jubileja. Rasmas 
Bogdanovas laikā skolas jauno 
korespondentu pulciņš sāk veidot un 
izdot avīzi “ Skolas Ziņas”, ko vēlāk 
iespiež Ogres tipogrāfijā. Avīze tiek 
izdota reizi mēnesī, to saņem katrs 
skolēns un skolotājs.



Jānis 
Hartmanis
(2001-2004)

2001. gadā skolā atgriežas 
mūsu bijušais vēstures 
skolotājs Jānis Hartmanis 
un pārņem vadību. Viņa 
laikā skolā notiek lielas 
pārmaiņas: pabeidz 
bijušās sporta zāles 
pārbūvi par aktu zāli, tiek 
paplašināts un uzlabots 
sporta
laukums, uzlabojas skolas 
materiālais stāvoklis.



Direktors, bijušais Latvijas Bruņoto Spēku virsnieks, pulkvedis, vairāku
grāmatu par latviešu strēlnieku cīņām autors, skolā noorganizē un vada
jaunsargu vienību .Viņš iedibina arī Lāčauša dienas tradīciju ar puišu cīņām
dažādos sporta un cīņas veidos kopā ar kaimiņu skolu komandām.
Direktors aktīvi piedalās arī pilsētas domes darbā, ilgstoši ir domes deputāts.



Laima Kalniņa
(2004-2014)

Laima Kalniņa 2004. gadā atgriežas no 
Jumpravas Ikšķilē, skolā, kurā viņa
jaunībā jau bija strādājusi. Ģeogrāfijas 
skolotāja, precīza, korekta, saimnieciska. 
Tas ir lielu pārmaiņu laiks skolā, jo šajos 
gados visa skola pāriet uz e- klasi. 
Tiek pirkti datori, mācās ar tiem strādāt 
gan skolēni, gan skolotāji.



Skolā notiek 
paplašināšanas darbi: 
tiek kapitāli pārbūvēta 
vecā sporta zāle ,
2008. gadā tiek nodots 
ekspluatācijā vēl viens, 
nu jau 2. jaunais skolas
korpuss, kurā ir vieta 
plašai bibliotēkai, 
administrācijas telpām 
un mācību kabinetiem.



Direktores Laimas 
Kalniņas laikā plaši un 
skaisti tiek svinētas 2 
skolas jubilejas - 40. 
un 45. 

Direktore ir tā, pēc 
kuras ierosmes sākas 
draudzība ar Lietuvas 
Šaukēnu
vidusskolu un turpinās 
vēl mūsdienās.

Laima Kalniņa ir iniciatore arī 
skolas muzeja izveidei un 
iekārtošanai.
Skolā jau mācās 776 
audzēkņi.



Česlavs Batņa
(2014-2017)

Česlavs Batņa uz Ikšķili pārnāk pēc darba Izglītības 
Ministrijā, tāpēc viņa vadības stils ir drošs, 
mūsdienīgs, novatorisks. Jaunais direktors pēc 
profesijas ir mūzikas skolotājs un diriģents, tāpēc 
uzreiz jau iesaistās pilsētas sabiedriskajā dzīvē un 
pārņem Ikšķiles jauktā kora vadību. Direktors radoši 
pieiet skolas vadībai, daudz domā un dara, lai 
mūsdienīgotu skolu: nomaina sen apnikušo zvanu uz 
stundām ar patīkamu melodiju, kuru pēc laika 
maina; lai mobilie telefoni netraucētu stundās 
mācībām, klasēs ievieš “klusuma kastītes”. Direktors 
aktīvi iesaistās Izglītības likuma apspriešanā un 
skolotāju atalgojuma modeļa izstrādē.



Mūsu direktors aktīvi iesaistās arī novada 
dzīvē, pārņem Ikšķiles kora vadību, kļūst par 
domes deputātu un aktīvi piedalās svarīgāko 
pilsētas un novada dzīves jautājumu lemšanā.



Ginta Liepiņa
(kopš 2017)

Direktore Ginta Liepiņa 
2017. gadā uz Ikšķili atnāk 
no Rīgas; viņa ir  
vēsturniece, ilgus gadus 
strādājusi  Teikas 
vidusskolā, bijusi Latvijas 
Vēstures skolotāju 
apvienības 
valdē. Attiecībās ar 
kolēģiem un skolēniem 
direktore ir ļoti empātiska,  
atbalstoša.



Ginta Liepiņa ir mūsdienīga, daudz un ātri 
apgūst jauno, cenšas iedziļināties skolas, 
pedagogu un skolēnu  problēmās, tās 
risina.



Direktore piedalās 
Olimpiskajā dienā

Stipra, gudra un 
saprotoša – tāda ir 
direktore Ginta 
Liepiņa.

Gintas Liepiņas skolas 
vadības laikā tiek 
atklāta jaunā 
sākumskolas korpusa 
piebūve 2018. gadā. 

Skolotāju dienas 
pasākumā


