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Man saulgrieži vienmēr ir īpaši, jūnijs pār-
pilda ar puķu un pļavas smaržām, aizrautīgām 
putnu gavilēm, un, esot dabā, arī pats piemēro-
jies dabas ritmam. 

Šajā žurnāla „A12” numurā skaisto un 
patieso ejam meklēt lauku vidē. Pētnieks 
Staņislavs Keišs gaidāmās teritoriāli adminis-
tratīvās reformas kontekstā dalās secinājumos 
par to, cik būtiska cilvēkiem un ekonomikai ir 
valsts nomaļu un reģionu attīstība un apdzīvo-
tība ārpus pilsētām. Jaunajā rubrikā „Latgales 
pērles” un „Vietas dzīvesstāsts” ciemojamies 
dižgara Raiņa jaunu dienu zemē Berķenelē, lai 
saprastu, kāpēc Pliekšānu dzimta vienmēr ir 
izvēlējusies gleznainu ainavu dzīvesvietai un 
kā tas ietekmē cilvēka pasaules uzskatus un 
dvēseles dziļumu. Un kas paliek pāri no ciema, 
ja cilvēki aiziet, atstājot pusindustriālas ēkas un 
dabas telpu aizmirstībai. Bet varbūt pārmaiņas 
un pretstatus vajag radošajai attīstībai, jo pilnī-
ga harmonija nav iespējama – tā dzejniece un 
Latgales sabiedriskā darbiniece Anna Rancāne 
par  dzīves gudrībām un vērtībām.

Rudzātos un Strūžānos tiekamies ar jau-
nām ģimenēm, kuras izvēlējās būt tuvāk un 
draudzīgāk dabai, uzskatot, ka šobrīd laukos 
dzīvot ir ekskluzīvi, bet pēc kādiem gadiem 
tas vispār būs unikāli, jo ne visi varēs atļauties 
dzīvot laukos, atjaunot, uzturēt lauku mājas. 
Un, ja katrs tagad domātu par savu vietu, tad 
braukt projām vajadzība nerastos. Katrs mēs 
veidojam savus dzīves noteikumus, kur liela 
nozīme ir paļāvībai un tam, ko pats uzskati 
par svarīgu. Mēs esam audekls, kuru paši 
iekrāsojam vai nu skumju, vai prieka krāsās. 
Saulgrieži ir laiks, kad vērts padomāt par 
savam garam atbilstošām noskaņu gammām, 
ko rada nodomi un pasaulei pateiktie vārdi. 
Mēs jau citiem nododam ne tikai tradīcijas un 
rituālus, bet arī savu attieksmi un paļāvību. 
Bieži vien paļāvības un ticības pietrūkst, tāpēc 
uzņemiet dabas spēku un esiet kaut brīdi dabas 
piesātinātajā klusumā. Mūsu dzīves vieta ir 
arī mūsu kultūras kods. Te saplūktie ziedi 
piesaista tradīcijai, un var paļauties, ka viss 
sakārtosies. 

Brīdis ļauties  
dabas spēkam
Ināra Groce, redaktore

ATBALSTA
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Beidzamuo laika korstuokais diskusiju temats ir nūvodu īspiejamo (breivpruoteiga ci 
pīspīdu) apvīnuošona – tai saukto administrativi teritorialuo reforma, tok, lyudzams, tū 
nasaucit par regionalū reformu. Kaida atškireiba starp itīm divim terminim – raudzēsim 
nūskaidruot sarunā ar Ekonomikys i kulturys augstškolys ekonomikys doktoru, profeso-
ru Staņislavu keišu. Niu jis struodoj Reigā, tok dzymtuo vīta ir Bolvu pusē – Brīžucīmā. 
Jau nu deveņdesmytūs godu Staņislavs ir aktivs regionu jiedzīņa pietnīks. 2014. godā tyka 
izdūta gruomota „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises 
gaita, problēmas, risinājumi”, kurys leidzautors ir ari Staņislavs.

Jureits
Foto: Anrijs Požarskis
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Jau pošā sarunys suokumā jis 
pauž naizprotni par īprīškejā vokorā 
radzātū kaidā nu TV raidejumim:

S. K.: Nereti raidījuma vadītāji, 
žurnālisti, pašvaldību vadītāji un valsts 
amatpersonas neredz atšķirību pama-
ta terminos, un tas rada apjukumu. 
Neatšķir pirmo pašvaldību līmeni no 
otrā, nemaz nerunājot par Eiropas 
Savienības (ES) NUTS2 un NUTS3 
reģioniem (atbilstoši EUROSTAT pie-
ņemtai un ES reģionālās politikas ietva-
ros izmantotai Statistisko teritoriālo 
vienību klasifikācijai). Topošā novadu 
reforma paredz novadu skaitu sama-
zināt no 119 uz aptuveni 35 vienībām. 
Tagad šīs „topošās” novadu pašvaldī-
bas nereti salīdzina ar padomju laika 
26 rajoniem. Vispirms jāņem vērā, ka 
toreiz rajoni bija otrais pašvaldību līme-
nis, bet par to šobrīd ministrija vispār 
nerunā, tiek spriests tikai par admi-
nistratīvi teritoriālo reformu  – tātad 
tikai par pašvaldību pirmo līmeni. Nav 
pieļaujams, ka par reformu atbildīgie 
speciālisti, dažādi eksperti un žurnālisti 
bezatbildīgi jauc terminus. Iespējams, 
ka vispirms būtu jāsarīko kāds semi-
nārs, lai izskaidrotu ar reformu saistī-
to pamatjēdzienu un terminu būtību. 
Citādi pagaidām tās sarunas ir vienkārši 
nožēlojamas.

Lyudzu, vysapyrms pastuost par 
golvonajom idejom i lītom, kas ir 
apsprīstys jiusu gruomotā.

Grāmatā analizējām ES valstu reģio-
nālo struktūru un meklējām iespējami 
labāko administratīvi teritoriālo modeli 
Latvijai, iestājoties ES, kas nodrošinātu 
paātrinātu valsts ekonomisko izaugsmi, 
vienmērīgu un līdzsvarotu visas terito-
rijas attīstību, izmantojot ES pieredzi 
un mūsdienu finansiālos instrumen-
tus. Latvijai kā pats konkurētspējīgākais 
tika atzīts tā sauktais „4+1” reģionu 
modelis, un tas grāmatā tika analizēts. 
Mēs izstrādājām tam visam juridisko 
un ekonomisko pamatojumu. Lai arī 
tagad jau ir nedaudz mainījušies ES 
normatīvie akti  – reģionu izveidei ir 
noteikts lielāks minimālais iedzīvotāju 
skaits (reģiona iedzīvotāju skaitam jābūt 
ne mazāk kā 800 tūkstoši), tik un tā 
joprojām mēs Latvijā varētu runāt par 
diviem (NUTS2 līmeņa) reģioniem.

Te ir jāuzsver, ka mūsu mērķis bija 
Latvijā izveidot konkurētspējīgu valsts 
administratīvi teritoriālās uzbūves 
modeli ES reģionālās politikas īsteno-
šanai, tai skaitā arī ES pirmsstrukturā-
lo un strukturālo fondu finansējuma 
administrēšanai. Pirms Latvija 2004. 
gada 1. maijā tika uzņemta ES, tās 15 
dalībvalstīs bija 211 reģioni. Šobrīd 

pēc ES paplašināšanās ir 281 reģions 
(2016. g.). Šāda ekonomiski saimniecis-
ko reģionu sistēma veido ES reģionā-
lās politikas karkasu (tas ir tā sauktais 
NUTS2 līmenis), un tas faktiski nosaka 
visu ES attīstības saimniecisko virzību, 
jo nacionālās valstis vairāk nodarbo-
jas ar diplomātijas, ārlietu, aizsardzības, 
kopējo politisko mērķu u.tml. risinā-
šanu. Savukārt reģioni ir tie, kas velk 
uz priekšu Eiropas Savienību globālajā 
konkurencē, lai gan redzam, ka arī tai 
kopējā attīstība šobrīd buksē. 

Kaida nūzeime tam, voi Latvejā ir 
119, 76 ci 35 vītejuos pašvaļdeibys?

Līdz 2009. gadam mums bija 557 
vietējās pirmā līmeņa pašvaldības – 473 
pagasti, 7 novadi, 77 pilsētas un vēl 33 
otrā līmeņa administratīvās vienības  – 
26 administratīvie rajoni un 7 republi-
kas pilsētas. Piemēram, Čehijā ar 10,5 
miljoniem iedzīvotāju ir 6250 pirmā 
līmeņa vietējās pašvaldības, savukārt 
Slovēnijā, kurā, līdzīgi kā Latvijā, dzīvo 
ap 2,05 milj. iedzīvotāju, bet platība 
sastāda 20,3 tūkstošus kvadrātkilomet-
ru, kas ir 3 reizes mazāka par Latviju, 
ir divi NUTS2 līmeņa reģioni, darbojas 
210 pirmā līmeņa vietējās pašvaldības 
un 52 otrā līmeņa administratīvās vienī-
bas. ES dalībvalstu iekšienē veidotajam 
vietējo pašvaldību skaitam nav īpašas 

Regiona 
byuteiba
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nozīmes. Katrā valstī tas var pamatīgi 
atšķirties  – pamatā ir tradīcijas, iden-
titātes jautājumi, publisko pakalpoju-
mu sniegšanas funkciju nodrošināšana 
u.tml. Pašreizējie ministrijas zīmētie 
Latvijas kartes modeļi  – to apstiprinā-
šana, mainīšana vai pārzīmēšana mums 
neko nemaina Eiropas izpratnē, tātad arī 
nekāda saimnieciskā ieguvuma Latvijas 
novadiem no tā nebūs. Kopš iestāšanās 
ES visa Latvija ir noteikta kā viens ES 
NUTS2 reģions. Savukārt mēs piedā-
vājām „4+1” (tātad piecu eiroreģionu) 
modeli, jo tādējādi mēs būtu vairāki 
spēlētāji kopējā ES kohēzijas (līdzsva-
rotas un ilgtspējīgas attīstības) politikā 
un varētu daudz adekvātāk reaģēt uz 
katras teritorijas patiesajām vaja-
dzībām un rast tām problēmu risi-
nājumus. Salīdzinājumam varam 
minēt tās valstis, kas lieluma ziņā ir 
līdzīgas Latvijai vai pat mazākas  – 
piemēram, Slovēnijā  – 2 reģioni, 
Slovākijā – 4 reģioni, Nīderlandē – 
12 reģioni. Cepuri nost! Tas ir gudri 
darīts. Šādā veidā iedzīvotāji caur 
reģionālajiem kanāliem tiek saklau-
sīti, tieši strādājot ar ES institūcijām 
Briselē un Strasbūrā. Katrai no šīm 
teritorijām tiek izstrādāts reģiona 
attīstības plāns, un tas tiek pakā-
peniski īstenots attiecīgo septiņu 
gadu laikā, kas ir programmēšanas 
periods ES līmenī.

Cik itaidu NUTS2 leimiņa 
regionu ir Igaunijā i Lītovā?

Igaunija, tāpat kā Latvija, tagad ir 
tikai viens reģions. Bet ar Lietuvu ir 
interesanti. Viņi pirms iestāšanās ES 
sākumā sprieda par vairāku šī līme-
ņa reģionu izveidošanu, taču nezinu, 
kāpēc tomēr noslēgumā ES iestājās ar 
vienu. Toties 2016. gadā Lietuvas par-
laments paziņoja par jauna iedalījuma 
izveidi, un tā paša gada novembrī jau 
Eiropas Parlaments to akceptēja. Tagad 
Lietuva sastāv no divām NUTS2 līme-
ņa teritorijām: Galvaspilsētas reģions 
(Sostines regionas  – liet.) un Vidus un 
Rietumlietuvas reģions (Vidurio ir vaka-
ru Lietuvos regionas – liet.).

Deļ kuo Latvejā natyka nūpītnai 
izskateita diveju ci vairuoku NUTS2 
regionu izveiduošona?

Dāņi, kuri visu laiku Latviju mācīja 
un konsultēja, kā jāveic administratīvi 
teritoriālā reforma, sākotnēji arī bija visu 
savu valsti noteikuši kā vienu reģionu. 
Laikā, kad Latvijā tika veikta 2009. gada 
pašvaldību reforma, viņi bija pazīstami 
arī ar mūsu izstrādāto „4+1” modeli. 
Taču šobrīd redzam, ka viņi ir atteiku-

šies no viena un ir izveidojuši piecus (!) 
reģionus. Eiropas reģionālās politikas 
un struktūrfondu sadalījumā tiek ska-
tīts, vai attiecīgais reģions ir sasniedzis 
75% no ES vidējā dzīves līmeņa. Un 
dāņi saprata, ja viņiem joprojām būtu 
tikai viens, tad visa valsts jau to būtu 
pārsniegusi. Tieši tāpēc galvenais mērķis 
ir atsevišķi nodalīt vājāk attīstītās teri-
torijas, lai tās pretendētu uz ES atbalstu 
atšķirību izlīdzināšanai.

Jau deviņdesmitajos gados politiķi 
runāja par iestāšanos ES un mēs sākām 
pētīt Eiropas pieredzi. Lai pēc iespējas 
ātrāk sasniegtu Eiropas vidējo labklājī-
bas līmeni un  – tā salīdzinoši  – mūsu 
pašu pirmskara līmeni līdzās attīstītajām 

valstīm. Mēs rēķinājāmies, ka mums šis 
mērķis ir jāsasniedz daudz ātrāk, nekā 
attīstās Rietumeiropas valstis, lai tādā 
veidā atgūtu 50 gadu laikā pazaudēto 
tautas labklājību.

Pētījām, salīdzinājām gan platības, 
gan iedzīvotāju skaitu, gan ekonomiskos 
rādītājus. Viss atbilda mūsu Satversmei, 
tās 3. pantam: „Latvijas valsts teritoriju 
starptautiskos līgumos noteiktās robežās 
veido Vidzeme, Latgale, Kurzeme un 
Zemgale”. Tas „+1” nāca klāt tāpēc, ka 
Rīga daudzajos gados kopš Satversmes 
apspriešanas un apstiprināšanas bija 
kļuvusi par ļoti nopietnu ekonomisko 
spēlētāju. Mēs šādu praksi noskatījām 
Ungārijā, kur arī Budapešta izcelta kā 
atsevišķs nozīmīgs administratīvais vei-
dojums.

Arī Eiropas Komisija neuzstāja, 
ļāva Latvijai pašai izlemt un noteikt 
visu atbilstoši mūsu pašu valsts pamat-
likumam. Mums bija arī citi spēcīgi 
argumenti, proti, LR „Saeimas vēlēša-
nu likums” nosaka, ka Latvija sadalāma 
piecos vēlēšanu apgabalos. Pēc loģikas, 
tieši tā būtu jārīkojas arī Eiropas līmeņa 

reģionu veidošanā. Diemžēl politiskais 
lobijs nostrādāja uz valsts varas centra-
lizēšanu, neņemot vērā reģionu attīstībā 
policentriskas attīstības iespējas.

Tagad nav vairs ni rajonu, ni eisti 
spieceigu nūvodu.

Toreiz jau pirmajās publikāci-
jās šīs „4+1” teritorijas, kas ir minē-
tas Satversmes 3. pantā, mēs saucām 
par novadiem. Un kas notika tālāk? 
Izveidoja Kandavas un Preiļu novadus 
(novadiņus) un mums visu šo termino-
loģijas stāstu izjauca. Par „novadiem” 
mēs tās vairs nevarējām saukt, bet, ja 
sauktu par „zemēm”, kāds mums pār-
mestu, ka tā jau ir federalizācija. Bija arī 
„apriņķu” versija – jau tobrīd tā pat bija 

likumā ierakstīta kā otrā līmeņa 
pašvaldība, bet ne tad, ne tagad 
joprojām nav īstenota. Tāpēc 
mēs nonācām un palikām pie 
ES lietotā termina „reģions”. To 
lietojam arī jēdziena „reģionālā 
reforma” kontekstā.

Kū mes tagad i iz prīšku 
tūmār varātu dareit?

Tagad Latvijā atbilstoši 
iedzīvotāju skaitam un atbilsto-
ši jaunākajam ES regulējumam 
varētu būt izveidoti divi šādi 
NUTS2 līmeņa reģioni (Rīga 
un pārējā Latvija). Reģionu 
„pārējā Latvija” vēl varētu ieda-
līt četros (Vidzeme, Latgale, 
Kurzeme un Zemgale) NUTS3 

līmeņa jeb plānošanas reģionos. To 
kapacitāti arī vajadzētu stiprināt, val-
stij nododot reģioniem gan atbilstošas 
administratīvās funkcijas, gan finanšu 
resursus, jo šajā līmenī arī varētu daudz 
labāk administrēt visas saimnieciskās 
pašvaldību lietas  – kur labot ceļus, kur 
saglabāt skolas un slimnīcas, kā veidot 
valsts iestāžu pārklājumu, kur paplašināt 
dzīvojamo fondu, kā veicināt nodarbi-
nātības jautājumus, kā sekmēt uzņēmēj-
darbības attīstību, kā praktiski īstenot 
decentralizācijas un subsidiaritātes prin-
cipu – lai lēmumi tiktu pieņemti iespē-
jami tuvāk cilvēkam. Un lai nav katram 
lietas kārtot jābrauc uz Rīgu.

Par Rīgu runājot, nevajag arī aiz-
mirst to stāstu, ka globālās sasilšanas 
rezultātā Latvija pamazām var zaudēt 
teritoriju, ceļoties gan gruntsūdeņiem, 
gan tām applūstot. Abreni jau atdevām, 
nedomājot par perspektīvām. Te būtu, 
ko jautāt ģeogrāfiem un sagaidīt atbildi, 
vai valstiski stratēģiski šobrīd ir pareizi 
nesamērīgi daudz naudas ieguldīt Rīgas 
infrastruktūrā? Jau tagad katru reizi, 
kad stiprāk līst, Rīga pludo. Nīderlande 

Reģioni ir tie, kas  
velk uz priekšu 
Eiropas Savienību 
globālajā konkurencē, 
lai gan redzam, ka 
arī tai kopējā attīstība 
šobrīd buksē.

AktuāLI
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jau risina šo jautājumu. Taisa polderus, 
iegulda milzīgas ES summas. Viņi to 
ar saviem 12 reģioniem prot paņemt, 
bet mēs pārdzīvojam par nebūtiskām 
lietām, piemēram, cik lielam vai mazam 
jābūt deputātu skaitam novada domē. 
Bet varbūt mums tagad reformas sakarā 
stratēģiski vajadzētu risināt jautājumu, 
kā daļu finansējuma novirzīt Latvijas 
reģionu attīstībai, kas ilgtermiņā nestu 
augļus un mūsu bērni un mazbērni par 
to būtu ļoti pateicīgi? 

Kaidys funkcejis varātu piļdeit 
Latvejis regionu leiminī?

Dažas no funkcijām jau iepriekš 
tika minētas, klāt vēl varētu nosaukt: 
autoceļu tīkls, pasažieru pārvadājumi, 
sabiedriskais transports, veselības aprū-
pe, reģionālās medicīnas iestādes, neat-
liekamā medicīniskā palīdzība, sociālā 
aprūpe, izglītība (vidusskolas, profesio-
nālās izglītības iestādes u.c.), tūrisms, 
reģionālas nozīmes kultūras iestādes 
u.tml. Grāmatā apskatījām citu valstu 
pieredzi, kādas funkcijas nodotas dažāda 
līmeņa pašvaldībām, arī plaši analizē-
jām funkcijas, ko Latvijā varētu nodot 
otrā līmeņa administratīvajām vienībām 
(plānošanas reģioniem). Un arī tagad tas 
joprojām ir būtiskākais jautājums, kas ir 
jāapspriež un jāizlemj, turpinot neveik-
smīgi realizēto un pēc būtības nepa-
beigto 2009. gada administratīvi terito-
riālo reformu. Šobrīd svarīgi būtu zināt, 
kuras valsts funkcijas decentralizējam 
un kuras funkcijas no vietējām pašval-
dībām nododam otrā līmeņa adminis-
tratīvajām vienībām, tādējādi atslogojot 
mazās, bet Latvijai kā ES robežvalstij 
stratēģiski svarīgās, to skaitā pierobežas, 
pašvaldības. 

Kaids varātu byut itaidu ūtruo lei-
miņa pašvaļdeibu administriešonys 
modeļs?

Par to var diskutēt  – vai ir vēlē-
tas otrā līmeņa pašvaldības, vai veidots 
asamblejas modelis, kas paredz iecelt 
reģiona vadītāju, vienlaikus piešķirot 
tam arī balsstiesības Ministru kabine-
ta līmenī. Monogrāfijā mēs detalizēti 
aprakstām Reģionu asamblejas izveides 
ideju: reģionu pārstāvji, pašvaldību pār-
stāvji un ministriju pārstāvji (iekšlietas, 
ekonomika, vide un reģionu attīstība, 
labklājība, zemkopība, izglītība, veselība, 
satiksme, varbūt arī aizsardzības joma) 
sēž pie viena galda un kopīgi strādā, 
lai risinātu valsts un reģionu attīstības 
problēmas.

Te gribētos runāt arī par vēlēšanu sis-
tēmas maiņu. Tagad jau vairāki politiķi 
sāk par to nopietni diskutēt, un tas ir ļoti 

labi. Grāmatā piedāvājām jauktas vēlēša-
nu sistēmas modeļa ieviešanu. Proti, no 
100 Saeimas deputātiem 50 deputātus 
ievēlēt no partijām pēc proporcionālās 
vēlēšanu sistēmas (kā tas ir tagad) un 
50 deputātus ievēlēt pēc mažoritārās 
vēlēšanu sistēmas – no 5 vēlēšanu apga-
baliem (Kurzemes, Vidzemes, Latgales, 
Zemgales un Rīgas) pa 10 deputātiem 
no katra vēlēšanu apgabala. Tas viss būtu 
orientēts uz to, lai līdzsvarotu reģionu 
pārstāvniecību parlamentā un vistiešā-
kajā veidā būtu saistīts arī ar patie-
su reģionālo reformu mūsu valstī. Lai 
valsts likumdošanā jau pamatos būtu 
ietverta līdzvērtīgas attīstības doma. 
Vēl labāk, ja to mēs būtu izdarījuši jau 
pirms 15 gadiem, tad šo laiku nebūtu 
velti iztērējuši un atpalikuši no Igaunijas 
un Lietuvas, kā mums bieži vien patīk 
norādīt.

Lai pījimtu atbiļdeigus lāmumus, 
ir vajadzeiga adekvata informaceja par 
asūšū situaceji. Kaids ir realais bez-
dorbs, kur cylvāki deklariejuši dzeivis-
vītu, a kur dzeivoj patīseibā...

Tieši tā. Jau diezgan sen esam pār-
traukuši publicēt statistiku par Latvijas 
reģioniem. Ja nav sistēmiski un hrono-
loģiski krāta informācija par reģionu 
attīstību Latvijā, ja nav plašai sabiedrības 
daļai pieejamu pētījumu, tad rodas jau-
tājums  – kā valdība un parlaments var 
pieņemt politiski atbildīgus un izsvērtus 
lēmumus? Laiku pa laikam Izglītības 
un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu 
akadēmija, Latvijas augstskolas, Latvijas 
Pašvaldību savienība, pašvaldības un 
augstskolu mācībspēki šādus pētījumus 
atbalsta, bet valstiskā mērogā, tai skaitā 
valdības deklarācijās, tas vairs netiek 
akcentēts. Kaut ko darīt tagad ir uzsā-
kusi Latvijas Banka  – katru gadu par 
kādu no jomām sagatavo konferenci. 
LR Centrālais statistikas birojs infor-
māciju savāc, bet latviešu valodā pub-
licētās informācijas, izņemot „Latvijas 
statistikas gadagrāmatu”, praktiski nav. 
Savulaik (kopš 2000. gada) bija regu-
lāri apkopoti dati izdevumā „Latvijas 
reģioni skaitļos”, kas vairs netiek izdots, 
bija ikgadējais izdevums „Reģionu attīs-
tība Latvijā”, tagad arī tā vairs nav. Nu 
vairs Ekonomikas ministrija neizdod arī 
„Ziņojumu par Latvijas tautsaimniecī-
bas attīstību”. Protams, EUROSTAT ziņu 
portālā par Latviju var atrast visus datus 
arī reģionu griezumā, jo LR Centrālais 
statistikas birojs sniedz viņiem ļoti deta-
lizētu informāciju, bet tikai mums nav 
finanšu resursu, lai to publicētu latviešu 
valodā mūsu valsts iedzīvotājiem.

Ja mēs nevaram iepazīt Latvijas 
zinātnieku veikto pētījumu rezultātus, 
tad ko mēs varam sagaidīt no valdības? 
Ir zināms, ka padomju laikos speciāli 
tika viltoti statistikas dati, lai sagrozītu 
informāciju  – lai vairotu sociālisma 
„triumfa augļus” un lai neviens neva-
rētu saprast, kas patiesībā sociālisma 
citadelē notiek. Tad Gorbačovam nācās 
saskarties ar skarbo realitāti un iepa-
zīt patieso PSRS atstāto mantojumu. 
Izskatās, ka arī Latvija ir gatava iet šo 
„statistiskās kļūdas” ceļu. Nevienu jau 
neinteresē, ka plaisa starp reģioniem 
kļūst aizvien lielāka.

Nuokamuo tautys skaiteišona 
2021. godā ari byušūt tikai virtuala – 
saleidzynuos datus vysaiduokūs valsts 
reģistrūs. Taitod skaiteis tikai „iz 
papeira”. Voi nav tai, ka ari tagad 
ar tū „nūvodu reformu” tikai duļķoj 
iudiņus, bet patīsū situaceji nagryb 
īraudzeit? Kū ļauds īgius nu tim 35 
lel-nūvodim? Voi tam ir koč kaida 
sasaiste ar vaļsts vīnmiereigu atteistei-
bu? It kai īekonomēs iz administrati-
vajom izmoksom, tok par kaidu cenu 
taids ītaupejums tiks giuts – cik daudz 
byus otkon juoiztierej viņ iz adrešu 
nūsaukumu maiņu?

Visi labi saprot  – jo duļķaināks 
ūdens, jo vairāk var nosmelt naudas 
(tajā skaitā Eiropas naudu). Neesmu 
atradis VARAM ministra skaidrojumu 
šai reformai, taču labi atceros pirms 
vairākiem gadiem kādā televīzijas dis-
kusijā pieaicināto finanšu speciālistu 
(uzvuords ir visim gona zynoms  – J.), 
kurš šo pašu ministra piedāvāto paš-
valdību skaita samazināšanas modeli 
virzīja reformas īstenošanā. Tātad aiz 
ministra atrodas citi interešu bīdītāji. 
Cita pamatojuma man šobrīd nav.

Turpynuojumā ar Stanislavu vēļ 
puorrunojam interesantus faktus pasau-
ļa ekonomiskuos dūmys viesturē  – ir 
bejuši vairuoki gadejumi, kod zynuot-
nīki i pietnīki, navīnaidai saprozdami 
suokūtnejūs faktus, terminus i jiedzī-
ņus (varbyut ari deļ na vysod preci-
zuo svešvolūdys tulkuojuma), kotrys ir 
aizguojs pavysam atškireigus secynuo-
jumu ceļus – cytu reizi tykuši ari piļnei-
guos pretrunuos. Tai ari tagad daudzeji 
Latvejā runoj par „regionalū reformu” 
i daudzeji pat vīns ūtram pīkreit, ka 
tei ir vajadzeiga, tok „valns globojās 
detaļuos”. Kotrs ar jiedzīnim „regions” 
i „reforma” var saprast pavysam kū 
cytu. Taitod ari darbeibys virzīni var cīš 
atsaškiert – leidzeigi kai tymā fabulā par 
gulbi, leidaku i viezi. 
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Ināra Groce
Foto: Māris Justs

LAtgALeS pērLeS

Līdz 
Rainim
aizsniegties...
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Raiņa gars mājā  
liepu pavēnī

Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns 
no 1872. gada līdz 1881. gadam bija 
Berkenhēgenes pusmuižas nomnieks. 
Vēlāk Rainis šīs bērnības atmiņas atspo-
guļo dzejoļu krājuma „Dagdas piecas 
skiču burtnīcas” nodaļā „Vienīgā aina”. 
Dzeja atklāj Berķeneles muižu, kura ar 
nelielām pārbūvēm ir saglabājusies līdz 
pat mūsdienām. Kā dzejā te var iziet 
cauri mājai  – dārzs, nams, Berķeneles 
baznīca. Iepazīstot Raiņa māju, var lasīt 
grāmatu un meklēt dzejotās vietas dabā. 

Jānis Pliekšāns dzejoļus raksta, guļot 
zālē un vērojot mākoņus. Tēvs gribēja, 
lai dēls būtu zemnieks un rēķinātu, bet 
Jānis skrēja dabā un ar smilgām spēlējās.  

Krišjānis Pliekšāns nekad nav izvē-
lējies neizskatīgas vietas, visur tikai 
skaistas un gleznainas ainavas un mājas. 
Zemnieks būdams, pētīja, lai apkārt ir 
ražojoši lauki, lai izdodas lauksaimnie-
cība. Otrkārt, lai būtu ainava  – blakus 
parks un kāds pakalns. Berķenele atro-
das starp Lietuvas pierobežu, Daugavpili 
un kaimiņu pagastiem. Pilsētas tuvumu 
Pliekšāns esot īpaši izvērtējis.

Raiņa mājas saimniece Inese 

Berķenelē strādā jau gandrīz 20 gadus. 
Tie esot pagājuši kā viena diena. „Atnācu 
bailīga, pirmsskolas skolotāja, māja liela, 
ko darīt – nezinu. Kāda tā dzīve būs šajā 
mājā? Tagad mums ir piedāvājums visu 
gadu, īpaši piesaistām jauniešus un sko-
lēnus, jo bērni ir mūsu nākotne. Stāstām 
par Jāņa bērnību, rotaļlietām un skolas 
gadiem. Mūsdienu skolēni ir pārsteigti, 
ka tieši daba Jānim Pliekšānam bija pati 
labākā „rotaļlieta”, jo citu jau nebija.

Daba Berķenelē jau arī ir tas gal-
venais, un katru gadu jūtam, ka mēs 
kļūstam bagāti, jo mūsdienu jaunieši 
atsvešinās no tām lietām un zināšanām, 

Žurnāls „A12” sāk jaunu rubriku „Latgales pērles”  – par īstāko un autentiskāko 
arhitektūru un ēkām Latgalē. Katra māja glabā savu vēstījumu par to, kā ir izdevies 
gadsimtos izdzīvot un nepazaudēt tai raksturīgo garu un noskaņu. Raiņa jaunu dienu 
zeme ir Berķenele, kur dižgara vecāki nomāja 18. gadsimta sākumā būvēto muižu. 
Topošais dzejnieks lauku vidē smēlās garīgo spēku, veidojot uzskatus par dabas un 
cilvēka mijiedarbību. Tagad Berķeneles muižā darbojas Raiņa māja, un Daugavpils novada 
Kalkūnes pagastā tā ir latviskās kultūras saliņa, kur radoši izpaužas muzeja direktore 
Inese Bērziņa.
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kuras te var iepazīt. Kā tā, ka bērniem 
nebija rotaļlietu, spēlējās ar akmeņiem 
un dabas materiāliem. Kā skolā mācī-
jās Jānis  – rakstīja ar tinti, arī tagad 
rakstām ar tinti. Kultūras ministrijas 
atbalstītā „Latvijas skolas soma” muze-
ju ir piepildījusi ar apmeklētājiem. 
Brauc no vietējām Daugavpils un visas 
Latvijas skolām. Ekskursantus sagaidu 
vēsturiskā skolotājas formā un mēģinu 
radīt tā laika noskaņu. Es esmu stingra 
skolotāja. Man ir soliņš ar zirņu maisi-
ņu, kakts, stūris, kur es bērnus sodu, ja 
runā pretim. Un izstāstu par sodiem. 
Viņi man sēž ļoti godīgi un uzmanīgi 
klausās.”

Inese uzskata, ka caur šo māju var 
aizsniegties līdz Raiņa pasaulei. Jo viss 
ir saglabāts un veidots atbilstoši dzej-
nieka gadsimtam. „Šī ir vieta, kur var 
sakārtot domas. Radošas idejas rodas 
jau vairākiem gadiem uz priekšu. Un 
šajā namā ir gars, kas sakārto pašu. 
Gadās, ka nozaudēju atslēgas, ekskur-
santi jau gaida, es nostājos, saku: bet 
kur ir atslēgas? Ei, Raini, atdod atslē-
gas! – un atslēgas atrodas.”

Raiņa mājā ir iekārtota lietišķās 
mākslas – Raiņa mātes Dārtas – ista-
ba. Viņai ļoti patika aust, tāpēc tiek 
eksponētas segas, ko Inese ir atnesusi 
no savām mājām. Vēl Inese ir pētījusi 
zemnieku apģērbu, un muzejā ir izvei-

dota raksturīgāko apģērbu kolekcija. 
Atturīgais istabu iekārtojums atspogu-
ļo arī skaidrību un sakārtotību – nekā 
lieka, tikai stelles, skapis, gulta un spo-
gulis. Krišjāņa Pliekšāna darba istabā 
ir galds un grāmatplaukts. Greznākā ir 
bērnistaba, kurā redzami mūsdienīgi 
Kristiānas Dimiteres griestu glezno-
jumi.

Raiņa māja attīstās, jo vienmēr ir 
jāmeklē jauna uzrunas forma apmek-
lētājiem, lai muzejs būtu interesants. 
Berķenele nav akreditēts muzejs, 
direktore uzskata, ka uz to arī nevajag 
pretendēt. Mājā nav nevienas auten-
tiskas un oriģinālas lietas no Raiņa. 
„Akreditētam muzejam ir ļoti daudz 
ierobežojumu, bet mēs varam veidot 
stāstu un ļaut vēsturiskām lietām pie-
skarties, kā arī pie mums var nakšņot. 
Šajā mājā no Raiņa ir vēsture, stāsti, 
pāris grāmatas no dzejnieka bibliotē-
kas. Viss ir sagādāts pēc senām foto-
grāfijām un nostāstiem.”

vide veido  
mājas garu

Berķeneles muiža ir plaša un 
daudzveidīga – veco koku alejas, tālu-
mā Sēlijas mežu ainava un mākslas 
dizaina objekti nama pagalmā un 
dārzā. Cilvēki te labprāt uzkavējas un 

sanāk kopā. Muzeja direktore Inese 
vēsturiskajā vidē neļauj improvizēt, 
saglabā vecā parka un dārza plānoju-
mu, jaunus elementus pievieno saudzī-
gi. „Nāk arī jaunais klāt, bet ļoti uzma-
nīgi vērojam, lai kompozīcija neizmai-
nītos. Es mēģinu šajos sešos hektāros 
līdzsvarot lietas, lai nerastos haoss. Ja ir 
vecais bumbieru dārzs, tad tas arī tāds 
paliek, tikai sakopts. Ir vēsturiskais un 
citur  – jaunais ābeļdārzs. Stādām arī 
jaunu aleju. Pat zāle visur neaug vienā-
di, ir nopļautie laukumi un dabīgā stila 
dārzi, tādi arī vajadzīgi un ir vērtība. 
Nav viegli to sakārtot, lai būtu labi, lai 
būtu dažādība. Simtgadīgas kļavas tiek 
koptas, lai apkārt mājai saglabātu veco 
plānojumu. Kāpēc senči to ir veidojuši 
apkārt muižai? Tāpēc, lai būtu dabīgs 
vējtveris, lai parkam būtu aleja, pa kuru 
pastaigāties.

Kad muzejā ienāk jauniešu grupa, 
tad saka  – nav jau nekas sevišķs, nav 
Rundāles pils. Bet, kolīdz viņi ilgāk 
uzturas vai pavada nakti, tad ir patī-

LAtgALeS pērLeS
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kami noguruši no daudzajām dabas 
ainavām un to pilnības. Viņi ir laimī-
gi. Te arī gulēt labi, jo ir tikai dabas 
skaņas, nav kņadas un kaimiņu. Šajās 
telpās un apkārtnē nevar raut iekšā 
svešumu, te var sajust īpašu sūtību.

Un vēl mums šeit ir teātra studija 
„Berķeneles kamolītis”. Kāpēc jūs tādu 
māju gribat, jautāju. Tāpēc, ka te viss 
ir no koka, zemes plašums. Izej ārā, un 
nav uzreiz kaimiņu sēta. Vari ieskriet 
zālē, pļavā, tā ir vērtība.”

Nama pagalmā ir mākslas plenēru 
darbi metālā, kokā un akmenī. Kādā 
apgleznotā katlā, tam šūpojoties čet-
ros vējos, „vārās” dzeja, bet kalnā var 
iegriezt čuguna sauli un dzirdēt tās 
sirdspukstus. 

Dabiska attieksme ir arī pret aizau-
gošo dīķi, kurā savijas strauti un strau-
ji vairojas dažādi augi. Un šajā procesā 
var saskatīt skaistumu, tāpēc līdzās ir 
uzbūvēta lapene. Inese uzskata, ka tas 
jau ir tas autentiskums, nevajag māk-
slīgi veidot strūklakas, ja tās iepriekš 
nav bijušas.

Restaurācijā  
izmantot dabisko 

Berķeneles pusmuižu veido dzī-
vojamā māja, stallis, klēts, ledus pag-
rabs, blakus Berķeneles baznīca un 
kapi. Barona celtnieki māju ir ļoti 
pareizi uzbūvējuši. Dienvidu pusē 
var baudīt sauli, liepu pavēni, mājās 
nav āderu. Muižnieks, būvējot māju, 
veidoja pacēlumu, lai māja būtu kā 
izcelta pērlīte. „Tā es arī saucu – šeit, 
Kalkūnes pagastā, mēs esam latviska 
pērlīte. Te ir izjukusi tradīciju sistē-
ma  – kad sāku pētīt vietējās tradīci-
jas, es sapratu, ka te ir lietas, kuras 
nobrūk un neatjaunojas: ķieģeļu 
ceplis, spirta rūpnīca, kultūrvēsturis-
kas vietas. Tagad mēģinām atjaunot 
Berķeneles baznīcu, izveidojām bied-
rību, meklējam līdzekļus. Baznīcas 
jumtu sākam labot, Baznīcas naktis 
rīkojam, plānojam restaurēt vējrādi. 
Bet to ne visiem vajag, par to rūpē-
jamies mēs  – biedrība. Raiņa mājai 
ir svarīgs komplekts  – nams, klēts, 

baznīca. Pliekšāna tēvs nebija ticīgs, 
bet ļoti cienīja mācītāju, pie viņa sūtīja 
savu dēlu vienu gadu mācīties.”

Vēsturiski Raiņa māja ir piedzīvo-
jusi vairākas pārbūves un restaurāci-
jas, tās īpašnieki ir bijuši baroni, bagāti 
tirgotāji, oficieri un vietējā pašvaldība. 
Raiņa piemiņas ekspozīcija tika iekār-
tota 60. gados, tad arī ēka nodēvē-
ta par Raiņa memoriālo māju. Kad 
plānoja mājas restaurāciju, eksperti 
secināja, ka no tā laika, kad šajā ēkā 
ir dzīvojusi Pliekšānu ģimene, daļēji 
saglabājušās ir tikai sienas, kas izbū-
vētas no jēlķieģeļa, pamati aizpildīti 
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ar kaļķu javas palīdzību, pārseguma sijas 
un spāres  – ar jumta konstruktīvajiem 
elementiem. Identiska jumta un sienu 
konstrukcija ir arī klētij. Tur ir saglabā-
jušās arī dzegas, kas izpildītas kokā, bet 
tādu vairs nav mājai. 

90. gados tika sākti muižas rekons-
trukcijas darbi pēc V. Baulinas projek-
ta. Restaurācijā izmantoja koku. „Mēs 
izvērtējām būvniecības materiālus, lai 
tie neatšķirtos no mājas. Lai tie stabi ir 
līdzīgi pēc formas, lai nav pārāk mūs-
dienīgi, bet gan atbilstoši Raiņa laikme-
tam. Tauta jau vēlas ātri un ar to, kas 
ir pieejams veikalā, uzreiz paņemams 
un būvējams, bet mēs tā ne. Ļoti svarī-
gi bija izmantot elementus, lai nebūtu 
pārāk koši. Pliekšānu ģimene nevarēja 
daudz atļauties, jo visus līdzekļus iegul-
dīja bērnu skološanā, paši neko nav 
uzbūvējuši, dzīvoja nomātās mājās, bet, 
pētot viņu izvēlētās mājas, redzējām, ka 
tās bija autentiskas, nevis košas.”

„nenomet laiku,  
tas atgriezīsies”

Inese, pavadījusi gandrīz divdesmit 
gadus Raiņa mājā, dzejnieku nu uztver 
īpaši. „Laikam tikai pēc desmit šeit 
nostrādātiem gadiem es Rainim esmu 
spējusi piekļūt tuvāk. Sākumā es no viņa 
baidījos. Ļoti uzmanīgi mācījos runāt, 
stāstīt par viņu. Rainis man ir neizsa-
kāms lielums. Es neredzēju, kāds viņš 
bija. Mēs viņu iepazīstam no nostāstiem 
un literatūras, kuru lasām. Jaunieši saka, 
viņa literatūra ir ļoti smaga. Man viņš 
šķiet drošsirdīgs un liels. Jānis nebija 
praktisks cilvēks, tāpēc daudzas uzsāktās 
lietas viņam neizdevās. Bet nenovēr-
tējams ir viņa literārais talants, Raiņa 
neatņemamā sastāvdaļa domāt  – un 
domāt ne tikai par savu radošo, bet arī 
prast iedvesmot tautu ar saviem ide-
āliem. Viņa darbi paliek šodienai un 
nākotnei un ļoti palīdz grūtos brīžos.”

LAtgALeS pērLeS

Inese novērtē Raiņa aforismus un 
bieži ar tiem dalās. „Nenomet laiku, 
tas atgriezīsies. Bet nomet kapeiku 
zemē, to varēsi atgūt. Laiks ir mums, 
šīs brīdis mums ir jābauda. Naudu 
pazaudējot, to var atgūt.”

daba un koki  
palīdz izveseļoties

Inese ir pārdzīvojusi slimību un 
par to stāsta, jo uzskata, ka spēkā un 
optimismā ir jādalās. „Es slimoju ar 
krūts vēzi 2016. gadā, bet es caur to 
esmu ieguvusi labas zināšanas, iepa-
zinusies ar inteliģentām kundzēm no 
visas Latvijas, kuras arī ir izslimojušas 
šo pašu slimību. Šis posms veidoja 
citādāku skatījumu uz pasauli. Tagad 
varu šeit vairāk piesaistīt mākslinie-
kus. 2016. gadā es biju izdegusi. Taču 
es neesmu pesimiste un nekad nepa-
došos. Kad ar tevi kas tāds notiek, 
apstājas laiks. Kad piemeklē slimī-
ba, tad ierasti cilvēks sāk visu anali-
zēt, bet dzīvē satiku skolotājus, kuri 
teica  – nevajag analizēt, bet gan aiz-
domāties. 

Un vide palīdz, tā mani izveseļo 
un dara spēcīgu. Kad ienāc alejā, var 
sajust to koku spēku. Koki palīdz 
saņemties un skaidri domāt. Smagāka 
par slimību ir nodošana, kad tuvinie-
ki tevi nesaprot un nepiedod. Reizēm 
gadās ko pateikt, nedomājot ļaunu, 
bet cilvēku aizķer tie vārdi un viņš 
dusmojas. Norobežojas. Atnākot pie 
dabas, kļūst viegli, un problēmas vairs 
nešķiet tik draudošas, tās „izkūst” 
terases saulē. Te ir labi elpot. Kas vēl 
var būt skaistāks  – izejot rītausmā, 
visas dabas krāsas var redzēt, kā tās 
kopā saskan un spēlējas.” 
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ar puisi, kurš ir latgalietis, un iemācījos 
latgaliešu valodu. Un, ieejot šajā mājā, es 
darīju visu, lai nesabojātu mantoto logu 
formu. Ja ir sarkanais ķieģelis, tad nav 
jāliek baltais. Jaucot nost grīdu, izvēlos 
tāda paša biezuma un platuma jaunos 
dēļus. Svarīgi ir radīt sajūtu, kā mūsu 
senči to ir darījuši. Es gribu sajust, no 
kurienes esmu cēlusies – tik, cik es varu 
izpētīt dzimtas koku. Tas ir brīnišķīgi, ja 
tu zini, kas ir tavi senči. Esmu izpētījusi 
savas dzimtas saknes. Mans vectēvs bija 
Valkas tekstilrūpnīcas vadītājs. Man ir 
būtiski, kā viņš dzīvoja, ko viņš ēda, ko 
lasīja. Uzzinot, kāda ir bijusi viņa dzīve, 
kādas bijušas viņa rakstura iezīmes, varu 
secināt, kā viņam izdevies kļūt par Valkas 
tekstila rūpnīcas direktoru. Kas ir viņa 
tēvs  – tiktāl es jau nezinu, vairs nevar 
izpētīt.

Mēs apbrīnojam skaistās Itālijas ēkas, 
bet tur cilvēki par autentiskā un kul-
tūrvēstures mantojuma saglabāšanu ir 
domājuši gadu simtiem. Kļūstot Latvijai 
par neatkarīgu valsti, mēs esam strau-
ji iemesti jaunās sistēmas „zupas katlā”, 
dzīvojam citādāk un vērtības diemžēl 
noliekam malā. Apziņa par tām atnāk 
tikai laika gaitā. Paldies, ka jaunieši vai-
rāk skatās uz mājām laukos  – un es 
nedomāju, ka tas saistīts ar atgriešanos 
no ārzemēm. Šeit, Latvijā, ir ļoti laba vide 
attīstībai. Taču, lai uzsāktu dzīvi laukos, 
nepieciešams atbalsts  – vai no tuvinie-
kiem, vai valsts, jo bez pilnīga atbalsta tas 
nav iespējams. Tādu cilvēku, kuri gatavi 
dzīvot laukos, nav daudz. Ar drošsirdību 
un uzņēmību var paveikt lielus darbus, 
bet, lai tik radikāli mainītu savu dzīvi, 
jābūt nedaudz trakam.” 

Saglabāt īstas lietas un 
zināt savus pamatus

Inese ir novērojusi, ka cilvēki bieži 
vien neapzinās lietu patieso vērtību. „Mēs 
visu laiku šķetinām politiskos jautājumus, 
bet aizmirstam par kultūrmantojumu, tas 
ir jāizceļ, jāmāca mūsu bērniem. Cik vēr-
tas ir vecās mājas un cik vērta ir dzīve te – 
Latvijā. Man šķiet, ka daudzi ir apjukuši. 
Bieži vien skolēni ekskursijā stāsta, ka šeit 
nedzīvos, jau ģimenē ir saklausījušies, ka 
jāpārceļas dzīvot uz Angliju vai kur citur.”

Īstas lietas palīdz saprast savas sak-
nes. „Autentiski ir tad, kad nostājaties 
uz zemes pleķa un radāt savu māju. Šis 
cilvēks ir radījis īsto, un, ja nāk nākamā 
paaudze, tā jau liek savas idejas klāt, 
cenzdamās nesabojāt pirmā saimnieka 
rokrakstu. Es dzīvoju senču mājā. Dzīvoju 

Autentiski ir tad, kad nostājaties  
uz zemes pleķa un radāt savu māju. 
Šis cilvēks ir radījis īsto, un, ja nāk 
nākamā paaudze, tā jau liek savas 
idejas klāt, cenzdamās nesabojāt 
pirmā saimnieka rokrakstu.
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Mūsdienu Mākslas galerijā līvānos 
līdz 30. jūnijam 
Sandras Strēles personālizstāde  
„gatavojoties zieMai”. 

Lielformāta instalācijas pievēršas mūsdienu cilvēkam 
joprojām ļoti raksturīgajai vēlmei veidot krājumus, kolekcionēt, 
neizsverot šo lietu turpmāko derīgumu nākotnē. Teiciens 
„gatavot krājumus ziemai” iezīmē cilvēka nepārtraukto 
vēlmi un nepieciešamību pēc drošības. Instalācijas ilustrēs 
visdažādāko lietu krāšanu, glabāšanu, „pazušanu tajās”, 
nespēju tās visas izmantot, lietu novecošanu, aktualitātes 
zaudēšanu un potenciālu to pazušanai nebeidzamos kastu 
krāvumos. 

VērtS pAmANīt

latgales vēstniecībā gors 
no 4. jūnija līdz 18. augustam 
rēzeknieša Rolanda Krutova
izstāde „Pietauvot 
bezgalību”.

Jaunībā pasaule šķiet tik neap-
tverama un plaša. Mēs pieaugam, 
saprotam to, ko agrāk nezinājām 
vai vēl nepiedzīvojām. Vēlāk pasau-
le it kā saraujas, kļūst jūtīga, apau-
dzēta ar dziļi personiskām lietām 
un sajūtām. Iegūstot pieredzi, arī 
lietas iegūst īsto nozīmi – „es zinu, 
kas es esmu” sajūtu. Izstāde ir 
par vēlmi aptvert neaptveramo, 
kaut mazliet pietuvoties dzīves 
nozīmei, jēgai, simboliski pietau-
vot savu Bezgalības sajūtu. Svarīgi 
ir apjaust, apzināt un piepildīt sev 
ko būtisku  – kas liek meklēt sevi, 
dzīves turpinājumu... Bezgalības 
simbols, savijies astotniekā kā 
nesaraujama tauva, simbolizē arī 

to, ka, vienā daļā tai paplašinoties, 
otra kļūst mazāka. Dzīve sastāv no 
sīkiem mirkļiem, kas, tikai sareizi-
nāti neskaitāmas reizes, kļūst par 
kaut ko lielu. Tāpat arī katrs darbs ir 
stāsts par vietām, notikumiem, cil-
vēkiem – visu, ar ko aizsākās mirkļa 
mūžības, mazas bezgalības sajūta. 
Rolanda Krutova darbi ir veidoti 
dažādās jaunās tehnikās – gan digi-
tālo steļļu gobelēni, gan darbi, kas 
tapuši, apvienojot sietspiedes teh-
niku ar vairākām autortehnikām, 
demonstrējot šīs mākslas daudz-
veidību  – no niansētām miniatū-
rām, kas līdzinās grafikas darbiem, 
līdz daudzfigūru kompozīcijām, 
kurās savirpināti dažādi materiā-
li un tehnikas. Paralēli dažādām 
jaunām tehnikām Rolands Krutovs 
strādā klasiskajā gobelēnā, kā arī 
glezno un nodarbojas ar melnbalto 
fotogrāfiju. 

Rolands Krutovs, „NEAIZMIRSTI MANI”. 1,5x45, autortehnika, akrils, polietilēns, 2019.

Sandra Strēle, „GATAvojoTIES ZIEMAI”, a/e, jaukta tehnika,
50 x 60, 2019.

lūznavas Muižā 
no 15. maija līdz 11. jūlijam
digitālās mākslas izstāde 
„aiz Melnā sPoguļa” 
(„Through the Black Mirror”).
Izstāde veltīta digitālās mākslas simpozi-
jam „Reality Turn”, un tās tematika ir vēr-
sta, lai apmeklētājs padomātu par nere-
dzamo un nedzirdamo, kas atrodas/ir aiz 
digitālajām tehnoloģijām. Izstādes ideju 
ietekmējis zinātniskās fantastikas seriāls 
„Black Mirror”, kurā tuvākās nākotnes 
tehnoloģijas un cilvēces jaunākie atklāju-
mi savijušies ar tumšākajiem instinktiem. 
Digitālās mākslas izstāde „Aiz melnā spo-
guļa” poētiskā un politiskā veidā cenšas 
noskaidrot, kas var būt aiz šī melnā spo-
guļa. Izstādes kuratore  – Valērija Perrina 
(Francija), izstādē var iepazīt Šveices, 
Francijas, Vācijas, Lielbritānijas māks-
linieku darbus. Digitālās mākslas izstā-
de Lūznavas muižā skatāma, pateicoties 
digitālās mākslas projektam „European 
Connections in Digital Arts  – EUCIDA” 
(„Digitālā māksla aptver Eiropu”). 

Izstādes,



C E Ļ Š  U Z  L A T G A L I 15

daugavPils Marka rotko 
Mākslas centrā 
no 12. jūlija 
Marka Rotko jaunas oriģināldarbu  
ekspozīcijas atklāšana izstādē  
„PārvietojuMi: starP atMiņu un iztēli” .
Izstādē atšķirīgā transformēšana par telpas uztveres 
pieredzi, strādājot dažādos medijos – glezniecība, fotogrāfija, 
tēlniecība, zīmējums. Kustība telpā un atšķirīgo kontekstu 
klātbūtne ir ietverta pašā izstādes veidošanas principā, tajā 
apvienojot māksliniekus no ASV, Lielbritānijas, Latvijas 
un Somijas. Telpa šajā gadījumā nav tikai ģeogrāfisks 
lielums, bet ietver arī psiholoģisku, sociālu un kultūras 
konteksta nozīmi. Cilvēks, atrodoties nemitīgā kustībā, savu 
attiecību un pārvietošanās trajektoriju veido cieši saistītu 
ar telpiskiem nosacījumiem. Savukārt telpas uztvere 
mainās atkarībā no skatupunkta, pieredzes, uztveres un 
vēl neskaitāmiem nosacījumiem. Telpas uztvere ir saistīta 
ar atmiņu.

latgales kultūrvēstures Muzejā 
no 7. jūnija līdz 11. augustam
daugavpilietes Ģertrūdes Zeiles  
personālizstāde „Piederība”. 
„Mani interesē, kas tas ir – cilvēks”. Radošajā mūžā māksliniece 
ir apliecinājusi uzticību trīs lielām mīlestībām. Glezniecībai, 
Cilvēkam un Zemei. Figurāla kompozīcija un portrets ir viņai 
tuvākie glezniecības žanri, jo dod iespēju ietvert audeklos 
visplašāko tematisko loku. Nepieder pie avangardistiem, jo 
agresīvs, depresīvs, izmisīgs vai cinisks noliegums nekad nav 
parādījies Ģertrūdes Zeiles glezniecībā. Viņa drīzāk ir piederīga 
tai mākslinieku saimei, kuru iekšējā būtība nav spējusi pieņemt 
akadēmiskās skolas patiesības, viņas mākslinieciskā valoda 
ir tuva lielo savrupā ceļa gājēju valodai, un to noteikusi viņas 
piederība Latgales zemei, Daugavas lokam, Zeiļu dzimtai un 
katoļu baznīcai. Glezniecības izaicinošie atribūti – pastiprināta 
krāsainība, formu un proporciju deformācijas, ritmu mija, 
virsmas faktūru un otas raksta dažādība piemīt arī Ģertrūdes 
Zeiles rokrakstam. Bērnības atmiņas, dzīves ceļā sastaptie 
cilvēki, ceļojumos pieredzētais... 

Mākslas zinātniece BAIBA EGLĪTE

kuras       vērts
P A M A n ī T

vineta Kaulača, a/e, 150x150. 

Marks Rotko, „SvĒTNĪCA KARNAKĀ”, a/e, 94,9x69,9, 
1946 (Kristofera Rotko kolekcija).

Ģertrūde Zeile, „AKAS RAKšANA”, a/e, 105x95, 1972.
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5 AtzIņAS

Anna Rancāne. Rakstneica, dzejneica, žurnaliste, publiciste, gide. 
Sabīdriski aktivs cylvāks, tagad ari ar Treju Zvaigžņu IV škirys ordini ap-
bolvuota i ordiņa viersnīku kuortā īcalta par veikumu kulturā i Latvejis 
literaturā. Naseņ jai izguojuse jauna dzejis gruomota „Prīca i klusiešo-
na”, niu izdūta jauna gruomota par izcylū kuordirigenti Terēzi Broku. 
Padūmā jau nuokamī dorbi. Īpazeisim Annys pīcys dzeivis atzinis.

Annas Rancānes 
piecas vērtības

Jureits
Foto: Māris Justs

dīvS
Golvonuos dzeivis atzinis 

vysim cylvākim varātu byut cīš 
leidzeigys, beistūs byut šablo-
niska. Tymā pošā laikā, ka esi 
ilgi nūdzeivuojs, tod pamatvier-
teibys izakristalizej. It kai jau 
tuos pošys, kurys sevkuram  – 
vaicuojums, voi jom sekojam. 
Kotram ir juosalīk sovys prio-
ritatis, taidi kai Dīva lykumi... 
Maņ dzeive ir tai īkuortuota, ka 
eistyn kotru svātdini maņ ir juo-
nūīt iz bazneicu. Varbyut tū var 
nūsaukt par taidu kai dvēselis 
higienu? Na kotru svātdini saīt, 
tok itymā raugu byut konsek-
venta. Pamatlītys ir juoīvāroj, 
cytaiž agruok ci vāluok koč kas 
var nūīt greizai. Tys – taipat kai 

ar ceļu satiksmis nūteikumim, 
ka tūs sistematiski naīvāroj, tod 
suokumā kaidu reizi var nūsa-
veikt, tok agruok ci vāluok dī-
vamžāļ tiksi avarejā. Ari dzeivē 
ir taidi nūteikumi, kuri juoīvāroj.

Bierneibā ar muoti iz 7 km 
tuolū bazneicu braucem iz ri-
tiņa ci ar zyrgu. Bazneicā mes 
variejom redzēt pasauļa kultu-
ru – muokslu, muzyku, ari lati-
ņu volūdu (tūlaik dīvkolpojumi 
nūtyka latiniski, mama dzīduoja 
kuorī i maņ puortulkuoja vysus 
latiņu tekstus). Sātā kasdīnys 
dorbi, juoskrīn iz kolhoza fer-
mu i vysa kas juoapdora, a Dīva 
nomā tu vari tikt drusku puori 
tam vysam, pasaceļt viers sova 
kasdīnys ocu leimiņa.
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CEĻŠ
Maņ dzeivē ir gribiejīs vysu sakuortuot, bet nikod tai 

pa eistam tys nav izadevs. Tod vēļ ir vaicuojums, voi, taidā 
piļneigā harmonejā dzeivojūt, var kū jaunu radeit? 

Vysu dzeivi asmu beidusēs izīt nu sovys komforta 
zonys. Tū eistineibā tagad nūžāloju. Redzi, es nikod naas-
mu bejuse pylna laika rakstneica. Vysu laiku balansiejuse 
ar maizis dorbu, lai varu uzturēt saimi. Vyss, kū asmu pī-
rakstejuse, ir saraksteits pa vydu dorba laikam i cytureiz 
tam par speiti. Maņ dzymtā nav daudz radūšu cylvāku, 
deļtuo na ratai munejī tivinīki iz vysu manis dareitū verēs 
ar taidu kai izbreinu. Tymā pošā laikā tei ari beja moti-
vaceja  – izdareit par speiti vysam: par speiti laika tryu-
kumam, par speiti apleicejūs attīksmei, par speiti cytim 
vysaiduokim pīnuokumim...

Lela munys dzeivis daļa ir žurnalistika. Skaistuokuo, 
lai ari gryutuokuo, dzeivis daļa. Deļtuo ka nav maņ ni 
žurnalista, ni ari filologa ci literata izgleiteibys... Dorbs 
avīzē „Diena” maņ cīš patyka, i tys daudz kū deve – tei beja 
īspieja sasatikt ar Latgolys cylvākim. Raksteit par jim. Tys 
beja breineigs ceļš – tys beja īgansts da jūs nūbraukt i tik 
daudz skaistu Latgolys vītu redzēt.

Tagad jau pīcpadsmytū godu reizi pa reizei vodu eks-
kursejis pa Latgolu (ari itū omotu naasmu nikur vuice-
jusēs). Ruodu ļaudim Latgolu  – tei ir īspieja sasatikt ar 
jaunim cylvākim. Tī, kas grib braukt, jī ari ir gotovuoki 
uzklauseit, īpazeit lītys. Maņ pateik ceļš – braukuot, ap-
savērt kū jaunu, iz vītys nūsēdēt ir cīš gryuts. Pateik ceļa 
sajiuta, jauni puorsteigumi – i pateikami, i cytureiz kas na 
tik pateikams, kaids puorbaudejums, tok tys vyss izskais-
tynoj tū ceļu.
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GRUoMoTA
Navaru dzeivuot bez muzykys i bez gruomotu. 

Mīļoju klasiskū muzyku, bierneibā tū pa radeju klausejūs, 
bet, Reigā dzeivuodama, suoču apmeklēt koncertus, maņ 
beja lobi draugi, kuri īvuiceja klauseitīs simfoniskū muzyku.  

Maņ pateik memuaru literatura. Ir gruomotys deļ iesšonys, 
ir gruomotys pyrma guliešonys. Pa ceļam tān jamu leidza elek-
troniskū gruomotu. Vysu myužu skaitu (losu) pi iesšonys. Mes 
ar unuku tai „grākojam” – jis pagaidom naskaita gruomotys, tok 
jam ir planšete prīškā. Obeji ādam frī buļbis, maņ gruomota, jam 
planšete prīškā... Ka tū nūfotografātu, tod tys izavārātu cīš nape-
dagogiski. Kai jam kū aizruodeišu, ka es poša navaru paēst bez 
gruomotys? 

Gruomotu deļ asmu ari gona daudz cītuse. Školys godūs maņ 
pīzeimis raksteja, deļtuo ka stuņžu laikā skaiteju gruomotys (nū-
līkūt sev iz celim). Cīš patyka vysaiduoki pīdzeivuojumi, pīmāram, 
Žila Verna apraksteitī. 

Vysvairuok atmiņā palykušuo gruomota? Tū izlaseju, kod maņ 
vēļ pošai beja tikai kaidi seši godi – „Kristīne, Lavransa meita”, kū 
saraksteja Sigrija Unsete, kod jei beja jau puorguojuse katuoļti-
ceibā. Gruomotā apraksteita Norvegeja 12. godu symtā, sīvītis i 
muotis liktiņs, mīlesteiba, kaisleibys, atsasaceišona, grāks... Tai-
da pavysam na bārnu literatura. Kotru godu tū puorlosu, vys vaira 
atrūnu tymā lelū filozofeju. 

Nu tuo, kas pošai saraksteits, gryuts izceļt kū vīnu. Svarei-
guokuo laikam tūmār ir dzejis kruojums „Advente” – tys beja At-
mūdys laiks. Tei ari muna pyrmuo gruomota, kas beja profesio-
nali nūformāta. Maņ cīš svareiga ir Nacionalajā teatrī īstudātuo 
luga „Bišumāte un vilkacis”. Tymā uzadrūsynovu īlikt daudz kū 
nu seve, nu Latgolys. Varbyut īstudiejumam nabeja tys pats lo-
buokais liktiņs, piec goda jū nūjēme, atsauksmis beja vysdažai-
duokuos. Tok ar tū juosariekinoj, kod golarezultats atkareigs nu 
vairuoku cylvāku. 

Tok tī vacī dorbi pa druskai aizamierst, pats lobuokais redzīs 
tys, pi kura tu tagad struodoj.

ĻAUdS
Sabīdriskajā darbei-

bā (Atmūdys laikā, tod 
Rēzeknis latgalīšu kul-

turys bīdreibys vadeišonā...) 
naasmu poša ruovusēs, nazkai mani 
vairuok ir tymā īstyumuši. Nazkod es 
ari vairuok ļuovūs – drupeit tys varbyut 
glaimuoja. Apbreinoju cylvākus, kurim 
ir augsta pošapziņa, augsts pošnūvier-
tejums. Kod raksteju par Terēzi Broku, 
juos dzeivē atrodu daudz kū leidzeigu ar 
sevi. Jei beja cīš praseiga, bet nagribē-
ja ari sevi izceļt. Bet varbyut tei beja arī 
taida kai muoņticeiba, kai aizsprīdums – 
naizceļt sevi? Jei tok labi zynova, kū jei 
ir izdarejuse... Maņ pateik taids pietnī-
cyskais dorbs. Ka byutu īspieja, tod tū 
lobu pruotu dareitu vairuok. Par viestu-
ri, par cylvākim, jūs psihologeju... Maņ 
ir vēļ vīns leluoks darbeņš padūmā, re-
dzēs, kai ar tū saīs. 

Miļzeigu paļdis myusim kotram juo-
pasoka tim cylvākim, kas kai taidys ceļa 
zeimis ir paleidziejuši tū eistū ceļu at-
rast. Maņ taidi beja: Juoņs Cybuļskis, 
kas vēļ padūmu godūs pi seve Reigys 
sātā puļcēja latgalīšus, Valerjans Viļ-
čuks (bibliofils, jam beja miļzeiga gruo-
motu kolekceja), dzejnīks Hermanis 
Marģers Majevskis, vēļ daži, bet daudzi 
taidu nav bejs. Cylvāks pamatā tūmār 
struodoj vīns! Labi, ka ir kaids, kas at-
bolsta, tok leluos lītys ir juosaprūt i juo-
izdora pošam.

5 AtzIņAS

SAknIS
Svareigi sa-

prast, kas mes 
asam. Vysu myužu 

sevi asmu izjutuse kai 
cylvāku, kas īt nu boguotys vītys (na 
jau tureiguma ziņā, jo Latgolā jau 
nabeja daudz taidu boguotu dzymtu, 
munejuo beja tryuceiga, augstuos 
školuos nabeja guojuši). Asam nu vī-
tys, kurai ir senejis saknis. Itū myusu 
eipašū bagažu var vyslobuok nūvier-
tēt, kod esi kur cytur nūbraucs. Maņ 
nikod nav bejs koč kaidu kompleksu 
par sovu izceļsmi, tok maņ vysod be-
juse sajiuta, ka maņ datryukst tuos 
klasiskuos audzynuošonys i izglei-
teibys dalis, kū iz vysa inteligentuo 

pasauļa jau īlīk bierniebys godūs  – 
tūs pamatu, kurus varieju sajust pi 
daudzejim cytim sovim leidzgaitnī-
kim, Reigys literatim. Maņ vīnkuorši 
nabeja kas bierneibā īsoka pamat-
lītys, kū juoizlosa, kū juonūsaklau-
sa... Tok maņ vysod beja lapnums 
i par sovu izlūksni, i par sovu volū-
du... Da, ari par tū, ka napeipieju (kai 
leidzgaitnīki tū dareja  – J.), ka tycu 
Dīvam, ka īmu nu Latgolys... Par tū, 
kas asmu.

Ari pyrmajuos gruomotuos maņ 
ir bejs kas latgaliski, i par tū maņ vy-
sod beja i prīca, i lapnums.

Tymā pošā laikā vysod ir kaity-
nuojs i nūžālu radejs, ka ļauds uztur 
tū sprostū attaisnuojumu „kū ta mes, 

mes tok nu Latgolys, mes nu lau-
ku...” Mums ir juoapgiust lobais, kas 
bejs, juoapsazynoj seve ite i juoīt iz 
prīšku – juoceļ sovys idejis iz augšu! 
Pīvadumam – raksteit latgaliski, tys 
nūzeimej raksteit lobuok kai latvīšu 
literarajā volūdā. Raksteit pasau-
ļa leiminī! A na atsataisnuot – zinit, 
vysmoz koč kas latgalisks, i daškiert 
tam kaidu eipašu vierteibu tik par tū, 
ka nazkas ir latgaliski saraksteits...  
Vysu laiku mani ir kaitynuojis tys, 
ka latgalīšu volūdu skaita kai nazkū 
zamuoku, tikai  deļ ļaužu smīdynuo-
šonys. Latgaliski var raksteit i trage-
dejis, i dramys! 

Mes naasam sprosti, mes asam 
seneja i diža ciļts! 
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Izguojs Ciblys folklorys kūpys „Ilža” 
jau catūrtais albums – „Lutsi rahvalaulud. 
Ludzas igauņu dziesmas”. Ka īprīšk vai-
ruokūs izdavumūs bejuse vareiba īsapazeit 
ar Ludzys igauņu puosokom, niu daīmamys 
ari dzīsmis, kas ir unikals folklorys montuo-
jums, unikala Latgolys daudzškautņainuos 
viesturis daļa. Latgolā plašā teritorejā nu 
17. ci 18. godu symta ir dzeivuojuši īce-
ļuotuoji nu Dīnvydigaunejis  – katuoļticei-
ga igauņu etniskuo grupa, kurus sauce 
par Ludzys igaunim aba lucim (ig. ‘lutsi’). 
Myusu dīnuos igauņu cīmu vaira nav, bet 
līceibys par jūs eksisteņci sasaglobuojušys 
vītvuordūs i personu uzvuordūs. Ari igauņu 
volūdys pratieju vaira nav, bet, pasatei-
cūt vairuoku Latvejis, Igaunejis i Suomejis 
folklorys ekspediceju vuokumam, volūda 
ir sasaglobuojuse ekspediceju pīrokstūs i 
audioīrokstūs.

Cyblys folklorys kūpa „Ilža” dybynuota 
1990. gods 3. decembrī. „Ilža” plašuokai 
publikai pazeistama kai sova nūvoda dzīš-
mu popularizātuoja i da ituo dzīduoja lat-
galiski. Par specifiskajom lucu dzīsmem 
kūpa padzilinuoti interesētīs suoce 2015. 
godā, kod „Ilžys” albumā „Kuodeļ maņ 
nadzeivuot” tyka īkļauta vīna dzīsme lucyski 
„Čīri vīri čirgukyne”. Kūpā muzicēja ari pīci 
Ludzys igauņu piecteči, partū kolektivam 
nadeve mīra gribiešona apzynuot i īdzeivy-
nuot ari itū sovu seņču montuojumu.

Albuma gataveišonys laikā „Ilža” izpie-
teja Latvejis Universitatis Literaturys, fol-
klorys i muokslys instituta Latvīšu folklorys 

kruotivē i Tartu Universitatis (TU) Igaunejis 
dialektu i radnīceigūs volūdu digitalajā 
arhivā daīmamūs digitalizātūs materialus, 
atlaseja melodejis, transkribēja audioīroks-
tus, konsultejuos ar Ludzys igauņu viestu-
riskuos i lingvistiskuos situacejis puorzy-
nuotuojim, īsavuiceja, aranžēja i īskaņuoja 
11 dzīsmis, kuru teksti tyka īdzīduoti piec 
Latvīšu folklorys kruotivis materialu.

Jaunais „Ilžys” albums nav tik kai dzīš-
mu albums, bet ari kai izzinis materials, 
kurā aprokstu veidā īkļauta ari informaceja 
par Ludzys igaunim, jūs volūdu i dzīsmem, 
teiciejim, kai ari publicātys albumā īkļautūs 
dzīšmu notys i teksti lucu volūdā i literarajā 
igauņu volūdā. Atseviškom dzīsmem teksts 
īdzīduots i lucu volūdā, i latgaliski – taišni 
tai, kai tū dzīduojušys teiciejis. Kluotyn 
albumā īlykti teiciejis Annys Germovys 
(dzim. 1891) dzīduojumi, kurus Ludzys rajo-
na Pyldys cīma padūmis Škierpānu sādžā 
1971. gods 6. junī audioīrokstā fiksēja TU 
folklorys ekspedicejis daleibnīki. Taipat 
īkļauts Igaunejis veiru kūpys „Ütsiotsõ” 
izpiļdeituos lucu dzīsmis „Kiige maagõ” 
2010. gods lauka īroksts. 

Jaunys 
gruomotyS i dISkI

Sadarbeibā ar latgalīšu 
kulturys ziņu portalu 

Lakuga.lv

„mALtAS pAgAStS  
pētīJumoS uN AtmIņāS”

Profesors Pīters Zeile par itū gruomotu soka tai: „Ka diž-
gruomota par Maltys pogostu tyktu Vydsjiurys vydā, Eiropys 
Savīneibys vaļstī Maltā, tī daudzi byutu izbreineiti par vīnam 
pogostam veļteitu izdavumu, partū ka leidzeigus itam tī roda 
viņ par vaļsti kūpumā. Varams, daudzi, izzynuodami par sovys 
vaļsts vuorda muosu Latvejā, grybātu atbraukt, apcīmuot, 
īsapazeit – kai ar rodu i draugu... Kūpumā – Maltys gruomota 
ir vīns nu saturā boguotuokūs i apdarē pīviļceiguokūs dorbu 
Latgolys gruomatnīceibā. Par itū naparostū veikumu var 
prīcuotīs na viņ maltīši, bet sevkurs latgalīts.” Apjūmeigū 376 

puslopu boguoteigi ilustrātū izdavumu veidoj div dalis – viesturnīka Agra Dzeņa pietejums 
nu senejuos viesturis 2300 godu pr. Kr. da 20. g. s. 90. godu i „Atmiņu spogulī” Silvijas 
Pīgožnes i Skaidrītes Svikšas apkūpuotī ituos vītys ļaužu stuosti nu muižys laiku da 
myusu dīnu. Kai cylvāka smedziņu div pusis – racionaluo i emocionaluo, viņ kūpā veidojūt 
vasala cylvāka apziņu. 

Ilža – 
„Lutsi rahvaLauLud.  
LudzAS IgAuņu dzIeSmAS”

arnIs slobožaņIns – 
„pASAmŪdS puoSokā”

Apreļa beiguos, svietejūt Latgo-
lys kongresa pīminis dīnu, vairuo-
kuos škārsteikla muzykys vītnēs tika 
publicāts Arņa Slobožaņina pyrmais 
soloalbums „Pasamūds puosokā”, 
kurymā īkļautys desmit dažaidu 
žanru i stylu dzīsmis – albumā skaņ 
pankroks, popmuzyka i ari ambien-
tuo muzyka. Puse dzīšmu īdzīduo-
tys latgaliski, ūtrei puse, sokūt poša 
Arņa vuordim, baltiski. Albums ci-
kom daīmams viņ digitati.

Arņs Slobožaņins latgaliskuos 
muzykys zynuotuojim ir pazeistams 
nu grupys „Dabasu Durovys” i pro-
jekta „Kapļi”. Ar „Dabasu Durovom” 
sovulaik izdūti vasali četri albumi, 
ar projektu „Kapļi”  – vīns ar pusi 
(„Prauda par Madali” beja digitalais 
minialbums), bet „Pasamūds puoso-
kā” ir pyrmais ražeiguo Daugovpiļs 
muziķa albums. Par albuma nū-
saukumu portalam Lakuga.lv Arņs 
sacejs: „Nūsaukums „Pasamūds 
puosokā” ir salykts nu div dzīš-
mu – „Pasamūds” i „Puosoka”. „Pa-
samūds” simbolizej koč kuo jauna 
mekliešonu muzykā. Vysu laiku dori 
kū vīnu, munā gadejumā tuos beja 
„Dabasu Durovys”, tu pasamūsti i 
paraugi kū cytu. A „Puosoka” ir veik-
smeiguokuo dzīsme nu albuma, maņ 
jei pošam vysvaira pateik.”

Albuma īrokstā pīsadalejuši ari 
vairuoki Arņa dažaidu laiku muzykalī 
bīdri: Valdis Rundzāns (bass, tauste-
ni), Amanda Lapa (bungys, tausteni), 
Artis Boriss (tausteni), Vjačeslavs Pi-
lipovs (gitara), Zurabi Ivanāns (bass, 
bolss, tausteni, gitara), Deniss Smir-
novs (bungys), Elgars Ludboržs (gi-
tara) i Aleksandrs Tamans (bungys). 
Divejis nu albuma dzīšmu īdzīduotys 
kūpā ar Janu Dudari nu grupys „Pi-
parmētra”. 

JAuNumI
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VIeNS No  mumS

Līvānu novada Rožkalnu pagasta Caunēs Inga un Gatis Reinfeldi nodibinājuši cilvē-
ka attīstības centru „Rāmzeme”, kurā rīko seminārus par ājurvēdas lietojumu ikdienā, 
vēdisko kulināriju, permakultūru, sevis izzināšanu. Ciemiņus uzņem ērtā moduļnamiņā. 
Uz galda ir cienasts, kas pirmajā mirklī atgādina kaut ko ļoti tradicionālu (bet tā nav!), 
logos gaismas pārpilnību lej saule, fonā – meditējoša mūzika no Ingas Karpičas diska. 
Sarunas var notikt.

Rāmie 
izaicinājumi
Rāmzemē

Sandra Ūdre
Foto: Māris Justs
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Vai jūs esat vietējie?
Inga: Nedaudz tālāk ir manas dzimtās 

mājas, došanās prom bija tradicionāla – kā 
jau parasti pēc vidusskolas pabeigšanas 
devos studēt uz Rīgu. Vairāk par 15 ga-
diem Rīgā nodzīvoju. Nu jau gadi septiņi, 
kā esam atgriezušies uz šejieni.

Gatis: Dzīvojām pilsētas akmens 
džungļos, pienāca laiks atgriezties pie da-
bas. Esmu profesionāls karavīrs, šobrīd re-
zerves uzskaitē.

Kāpēc centram nosaukums „Rāmze-
me”?

Inga: Kad mēs nobriedām, ka šeit vei-
dosim kaut ko sabiedrisku, bija jautājums, 
kā mēs sauksimies. Gribējās kaut ko ori-
ģinālu, arī tā, lai nosaukumā ir ietverts 
tas, ko mēs šeit darām, kāda ir gaisotne. 
Pusgadu šis jautājums gaisā stāvēja. Vārds 
„rāmi” jau bija dzirdēts, arī no latviešu 
dziesmas „Rāmi, rāmi, pamazām”, šķita 
tīri simpātisks. Bet viena „rāmi” bija par 
maz, sākām spēlēties ar šo vārdu dažādās 
kombinācijās, sākām likt klāt dažādus vār-
dus. Pēkšņi kā zibens spēriens  – „zeme”. 
Rāmzeme skan brīnišķīgi, oriģināli, pa-
skatījāmies „Google”, nav neviens aizsitis. 
Jau pusotru gadu dzīvojam ar šo nosau-
kumu. Nosaukums mums ļoti patīk, esam 
ar to saauguši. Tas dod nojausmu, kas šeit 
notiek un kā mēs dzīvojam.

Vai „rāmi” filozofija ir visa pamatā?
Inga: Jā.
Gatis: Mēs visi pazīstam fastfood, bet 

Mārtiņš Rītiņš popularizē slowfood – kad 
mēs zinām, no kurienes ēdiens nāk, tā 
barības ķēde no dobes līdz galdam ir ļoti 
īsa. Tas ir tas pats slow  – rāmi, lēni. Arī 
savvaļas augi, tradicionālā izpratnē ne-
zāles, ir slowfood. Paši lietojam savvaļas 
augus uzturā. Tā būtu tā filozofiskā puse. 
Fizioloģiski – jo produkts mazāk termiski 
apstrādāts, jo ilgāk gremojam. Ātro ēdie-
nu vienkārši aprijam, piemēram, vārītus 
kartupeļus ļoti ātri sagremojam. Bet ilgi 
gremot ir rāmi ēst.

Inga: Mūsdienās viss palicis vienādi 
zaļš, Rietumeiropā aizmirsuši, kas ir da-
biskās pļavas ar pienenēm un citām pu-
ķēm. Neprotam novērtēt to, kas aug ārā, 
kas jau mums ir.

Kāpēc ir vajadzīga mums pasvešā in-
diešu ājurvēda?

Inga: Gribu lauzt stereotipus par ājur-
vēdu, tas ir sanskrita vārds, kas nozīmē 
mācību par dzīvi, kā to veselīgi nodzīvot. 

Cilvēki domā, ka tas uz mums neattiecas. 
Ājurvēdā atslēgas vārds ir saikne ar dabu. 
Nevis copy-paste no Indijas uz Latviju, bet 
ir vispārēji likumi, kas ir ieviešami Latvijas 
realitātē. Katrā reģionā, katrā klimatiskajā 
zonā būs savs veids, kā ājurvēda strādās. 
Latviskajās tradīcijās šīs zināšanas ir šau-
ras, bet Indijā tās ir ļoti plašas, kas izturē-
jušas pārbaudi tūkstošiem gadu. Ājurvēda 
palīdz labāk ieraudzīt un iepazīt Latvijas 
augus, Saules ciklu. Mūsu veselība atka-
rīga no apstākļiem, kuros mēs konkrēti 
dzīvojam. 

Kādi ir ājurvēdas pamatprincipi?
Inga: Piemēram, pārtikai ir jābūt 

maksimāli vietējai, sezonālai. Varam do-
māt par savu realitāti – cik ļoti nobīdāmies 
no šiem likumiem. Vai ziemas tomāts un 
gurķis nesīs mūsu organismam to labāko, 
ko varētu nest? Nenesīs. Tieši tāpēc, ja mēs 
gribētu dzīvot saskaņā ar dabas likumiem, 
iedomātos, ka nav lielveikalu. Ziemā mēs 
ēstu skābētos kāpostus, kartupeļus, visu 
to, kas mums pagrabā uzkrāts, bet neēstu 
tos gurķus vai tomātus, apelsīnus, banā-
nus. Pavasarī mestos uz visiem savvaļas 
zaļumiem, vasarā beidzot „satiktos” ar 
gurķiem un tomātiem. Tas dziļākais prin-
cips ir šāds: ko dabūjam no savas vides, tas 
mums visvairāk piemērots gan enerģētis-
ki, gan veselībai.

Kā ir ar latvisko dzīvesziņu? Vai va-
saras saulgrieži jums kaut ko nozīmē?

Inga: Tās ir labas lietas, jo latviešu dzī-
vesziņa stāsta par cilvēka saikni ar dabas 
likumiem. Mēs katrs esam dzimuši kaut 
kādā klimatiskajā zonā, nevaram izlēkt no 
tā ārā. Pirmajos gados, kad šeit atbraucām, 
izveidojās laba sadarbība ar Preiļu Brīvo 
skolu. Kopā ar viņiem vairāk tajā iedziļi-
nājāmies, sastapām Latgales cilvēkus, kuri 
tam aktīvi pievērsušies. 

Vasaras saulgriežus mēs paši sākām 
piedāvāt cilvēkiem svinēt lielākā pulkā. 
Pieaicinājām tos, kuri zina latviskās spē-
les, dziesmas. Gādājām, lai ir ugunskurs, 
lai ir skaisti, lai esam tautastērpos vai da-
biskos tērpos, t. i., no dabiskiem materiā-
liem – lina, vilnas. Bet arī lai ir kaut kas 
citādāks  – vienu gadu bija programma, 
kad izmēģinājām arī pa oglēm staigāt. Pat 
cilvēki gados bija sajūsmā, arī mazie bērni. 
Mēs izskraidījāmies pa uguni, paši piedzī-
vojām, ka pa to var staigāt. Ne tikai Indijas 
jogi var skraidīt pa karstām oglēm, tas ir 
reāli izdarāms ikvienam.
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Jūs minējāt dabiskos tērpus, cik 
tas mūsdienās ir iespējams? No globā-
lām lietām taču izvairīties nevar...

Gatis: Gaiss, ūdens  – tās kopš se-
natnes ir globālas lietas. Ar informācijas 
plūsmām mēs paliekam par lielākiem 
pasaules pilsoņiem, jo sākam apzināties 
savas planētas niecību. Tas rada atbildī-
bu par visu pasauli, nevis tikai Latgali, 
Latviju, Eiropu. Ja es iedomāšos, ka uz 
mani tas neattiecas, tā būs sevis mānī-
šana.

Inga: Ļoti norobežots dzīvesveids, 
latvisko tradīciju kopšana  – mūsdie-
nās tas vairs nav iespējams. Katrs laiks 
ienes savas nianses un korekcijas. Kā-
pēc mums jātērē lieli resursi, lai paši 
austu apģērbu, svārkus, zeķes... Šobrīd 
laiks skrien ātri, mums jānodarbojas ar 
daudz būtiskākām lietām, nekā jāprāto, 
lai mūsu svārki būtu pašu austi no vil-
nas vai liniem. Ja mēs sāksim to darīt, 
neko citu dzīvē neizdarīsim.

VIeNS No  mumS

Ko jūs sakāt par kristīgo kultūru?
Inga: Brīnišķīga, nav ne vainas. Tā 

nav pretrunā, kontrastā ar mūsu uz-
skatiem. Savas dzīves laikā es sākotnēji 
esmu bijusi tāds cilvēks, kurš pieņem 
no visa. Visā ir kas labs. Nav sliktu re-
liģiju, kultūru, filozofiju. Ir brīnišķīga 
Jēzus mācība, tur ļoti, ļoti daudz kas 
vērtīgs, tieši tāpat arī vēdiskajā kultūrā. 
Visi garīgie virzieni tiecas uz vienu un 
to pašu. Tur, virsotnē, ir viens un tas 
pats. Mēs tieši tāpat arī domājam. Nav 
sliktu virzienu. Patiesība ir viena, bet 
viedie runā par to dažādi. 

Ja runājam par augstākajām matē-
rijām – kurš atļausies pateikt, ka pazīst 
Dievu? Mēs cenšamies Viņu izzināt tai 
savā virzienā. Un mums nevajag citam 
citu nosodīt par to, ka katrs redzam 
no citas puses. Pats trakākais pasaules 
pastāvēšanas vēsturē ir bijuši reliģiskie 
kari. 

Kā cilvēkam atrast savu ceļu? Kā 
to atradāt jūs abi?

Gatis: Pusgadu mēs pavadījām In-
dijā. Tas bija iemesls mainīt dzīvi. Rī-
gas dzīvi vairs negribējās, nebija pat 
vēlmes atgriezties. Cita vide un cits 
dzīvesveids labi izvēdina smadzenes. 

Kad atgriezāmies, iegādājāmies šo īpa-
šumu. Šeit nu mēs esam. Tā nu mums 
ir dzīve pirms Indijas un dzīve pēc 
Indijas. Tās abas ļoti kontrastē. Un kā 
starpposms – Indija.

Bieži notiek tā, ka meklēt sevi, atrast 
sevi, mainīt sevi piespiež dzīve. Cilvēks 
mainās tad, kad „izkrīt” no komforta. 
Ja ir komfortabli, viss ir – kaut vai te-
levizors, dīvāns un darbs, vēl mašīna 
un dzīvoklis. Kāpēc kaut kas būtu jā-
maina? Ja komforta līmenis ir liels un 
pastāvīgs, vai vispār radīsies vēlme iziet 
no tā ārā. Pamatā vairāk ārēji apstākļi 
piespiež kaut ko pārdomāt sevī, vai arī 
rodas tik liels diskomforts, ka ir jāmek-
lē izeja. Var meklēt psihologu, psiho-
terapeitu, grāmatas vai lekcijas. Bet ne 
jau no labas dzīves tā dara. Kad uzdod 
šādus jautājumus, atnāk arī atbildes vai 
ideja, kā to šketināt, lai atrastu atbildi.

Inga: Mums tā psiholoģiskā lieta ir 
labi pazīstama. Esmu profesionāla psi-
holoģe-psihoterapeite. Jau ilgus gadus 
es joprojām ar to nodarbojos. Gatis arī 
psiholoģiju un psihoterapiju ir mācī-
jies, mēs pat iepazināmies psihoterapi-
jas studiju laikā. Bet turpināt to profe-
sionālā līmenī viņš neizvēlējās. 

Es necenšos uzreiz noteikt diag-
nozes. Es cilvēkus redzu, jūtu dziļāk, 
vairāk nekā parastais cilvēks bez šīm 
zināšanām. Nu un tad, ja cilvēks šāds 
vai tāds? Tāda ir dzīve. Mums katram 
savā dzīvē ir nemitīgi uzdevumi. Nav 
ideālo, pareizo vai nepareizo cilvēku, 
mums nepārtraukti ir jārisina dzīves 
uzdevumi. Sadalīt kaut kādās kategori-
jās cilvēkus nav vajadzīgs. 

Kāpēc tās psiholoģiskās lietas kļūst 
vajadzīgas? Jo kādā dzīves posmā tu 
pazaudē saikni ar sevi, pazaudē vie-
dumu. Pat studējot psiholoģiju, tās 
zināšanas šķiet aizraujošas, pat liekas, 
ka viss tev tiešām kļūst skaidrs – cilvē-
kā ir tas un tas, notiek attīstība, krīzes 
pagrieziena punkti. Tad kādā brīdī šīs 
zināšanas var sabrukt. Ja gribam ieska-
tīties dziļāk savā dvēselē, tas nav nemaz 
tik vienkārši. Mūsu tipiskā Rietumu 
cilvēka ego var būt ļoti pašpārliecināts, 
ka es esmu tāds un šitāds, ka esmu va-
rens šajā dzīvē. Cilvēks tiešām domā, 
ka viņš ir tāds. Bieži kā argumentu no 
saviem klientiem dzirdu: bet man tāds 
raksturs! bet es esmu tāda! Tiešām esi 
tāda? Vai tiešām tas ir raksturs? No psi-
hoterapijas viedokļa mēs uz raksturu 
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skatāmies kā uz drēbēm. Bet drēbes no 
kurienes „atnāca”? Tu pati viņas radīji vai 
kaut kur aizgāji un nopirki? Dzīves lai-
kā mūsu personība „apaug” ar visu kaut 
ko, vai mēs spējam atcerēties un izfiltrēt, 
kā mūsu rakstura īpašības veidojušās? 
Viennozīmīgi – nē.

Cik lielā mērā psihologa palīdzība 
vajadzīga mūsdienu cilvēkam?

Inga: Cilvēki mūsdienās jau lasa at-
tiecīgus žurnālus, grāmatas. Vairs nav to 
stereotipu, kas bija pirms gadiem divdes-
mit, ka pie psihoterapeita iet tikai „tra-
kais”. Tas ir pirmais solis sevis izzināšanā, 
saskare ar psiholoģiskām zināšanām ir 
neizbēgama. Nevar pārlēkt augstākā ga-
rīgā plāksnē, domājot par pasaules glo-
bālo uzbūvi, kamēr neesam iepazinuši 
sevi.

Iepriekšējo paaudžu vērtība ir biju-
si stabilitāte...

Gatis: Mūsdienās, ja gribam dzīvot, 
jāmainās. Paskatieties, kāds izaugsmes 
stimuls bija ekonomiskās krīzes  – cik 
mājražotāju radās, jaunas idejas tika pie-
dāvātas, uzņēmumi iemācījās radīt ko 
pavisam citādāku. 

Inga: Nav nekā stabilāka par pārmai-
ņām. Es saprotu, kāpēc cilvēki grib vienu 
darbu līdz mūža galam un dzīvo bailēs, 



J Ū N I J S  •  J Ū L I J SA12. lv24

VIeNS No mumS

ka tik kas nemainās. Tur dziļumā tie 
kara un bada laiki, ko tās paaudzes 
piedzīvojušas. Pēckara paaudze pie-
pildīta ar bailēm. 

Un tas ir dzīves darbs ar sevi, lai 
vismaz atbrīvotos no tādiem sār-
ņiem kā iedomātas bailes par rītdie-
nu. Lai satiktos ar augstākām vēr-
tībām. Ja es baidīšos pat darbu vai 
dzīvesvietu pamainīt, par ko augstāku 
var runāt. Dzīve nedos augstākus izaici-
nājumus, kamēr nebūs pārvarēti pirmie.

Es pati atceros šo sajūtu, ka visam 
jābūt. Mums komplektā bija viss  – iz-
glītība, darbs, dzīvoklis Rīgā, esam ap-
recējušies. Pilns komplekts, var stabili 
dzīvot. Tieši tajā momentā sāka tirdīties 
iekšā – kā mēs tālāk dzīvosim? Apniku-
sī braukāšana uz darbu cauri centram, 
dzīvoklis, kas visu laiku jāremontē, un 
naudas visam nepietiek. Un bija bailes 
to visu mainīt. Kad nospriedām, ka vā-
camies ārā no Rīgas, pārdodam dzīvokli, 
braucam uz Indiju, paši saprotat, ko par 
mums teica – mēs būsim nelaimīgi, ir jā-
turas pie tā, kas ir. Tas tiešām bija tāds 
risks, kā ar izpletni izlēkt. Kur pēc Indi-

jas atgriezīsimies, nezinājām. Tāda liela 
kutinoša sajūta kājās. Pēc šī soļa es vairs 
neesmu piesaistīta ne vietai, ne kaut kā-
diem plāniem. Ja vajadzēs kaut kur pār-
vākties, es to izdarīšu viegli. Es vairs ne-
baidos spert šādu soli. Nebaidos par to, 
ko es strādāšu, no kurienes būs nauda. 
Zinu, ka būs. 

Kā pret jums izturas apkārtējie?
Gatis: Ar dakšām vēl nav nākuši 

(smejas). Spriežot pēc centra apmeklēju-
ma, pie mums pamatā atbrauc cilvēki no 
pilsētām. Ir bijuši daži arī no Rudzātiem 
un teikuši: „Kas te par pērli, kuru neno-
vērtē!”, tomēr vairāk no tālākām vietām. 
Arī pašiem, ja dodamies uz tālāku vietu, 
liekas, ka tas svarīgāk, nekā ierasties uz 
pasākumu sava pagasta centrā.

Inga un Gatis izrāda 
apkārtni  – ir pieneņu un 
ābeļu ziedēšanas laiks. Vie-
nā malā viņi sākuši veidot 
žogu no žagariem, lielas rū-
pes tas neprasa – internetā 
nošpikota ideja. Vajadzētu 
rosīties dārzā, bet vagu vie-
tā ieraugām izklātu sienu. 

Šiltītes vēsta, ka iesēti burkāni... 
Inga: Pirms pieciem gadiem mums 

arī bija tradicionālais dārzs ar visām mo-
košajām ravēšanām. Šobrīd mēs popula-
rizējam dzīvesveidu, kas palīdz vieglāk 
dzīvot, neprasa bezjēdzīgu enerģijas ie-
guldījumu. Saucam to par permakultū-
ru, bet nav svarīgi, kādu jēdzienu lieto-
jam. Vairs nav priekšstata par laukiem kā 
par katorgu vai verdzību. Atkal tas stāsts 
ir par domāšanas veidu. Mēs nesāksim 
dzīvot labāk vai vieglāk, kamēr nemai-
nīsim būtiskās lietas prātā. Cilvēki mūsu 
apkārtnē gatavi nomirt vagā no infarkta, 
bet turpinās stādīt zemē kartupeļus un 
ravēt. Mūsu teritorija neuzrunā pati par 
sevi, dārzs izskatās pēc izmētāta siena. 
Bet mūsu stāsti ir par to, kas ir dziļāk. 

Mēs nesāksim dzīvot 
labāk vai vieglāk, kamēr 
nemainīsim būtiskās 
lietas prātā. Cilvēki mūsu 
apkārtnē gatavi nomirt 
vagā no infarkta, bet 
turpinās stādīt zemē 
kartupeļus un ravēt.
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jōņs 
cybuļskIs 
„veritas 
nostra 
est”

Latgalīšu izde-
vieja, školuotuoja, 

leksikografa Juoņa Cybuļska gruomotā 
apkūpuotuos puordūmys atziņu veidā su-
oktys pīraksteit apcītynuojumā i turpynu-
otys vysus padūmu godus (1951–1989). J. 
Cybuļskis (1911–1997), Andryva Jūrdža 
mozdāls, beja Vladislava Luoča kompan-
jons, jī obeji nūdybynuoja „Latgaļu izdev-
nīceibu” i suoce ar „Tāvu zemis kalenda-
ru” 1939. godam, bet 1944. godā V. Luocs 
devēs emigracejā, Juoņs palyka dzimtinē. 
Kod īguoja krīvi, jis devēs iz Kūrzemi. Tī 
Raņķu školā suoce struoduot par školuo-
tuoju i direktoru. 1949. gods 30. augustā 
jū arestēja iz denunciacejis pamata i nū-
tīsuoja iz 25 godim. Sešus godus izcīte 
Volgys–Donys kanala byuvē, tod saslyma. 
Jam samazynuoja apcītynuojuma laiku, 
1955.  gods rudinī jis atbrauce iz Reigu. 
Īsakuortuoja zyvu fabrikā par kruovieju. 
Lai juo sīva Klementina varātu struoduot 
par školuotuoju, oficiali jī lauleibu škeire, 
bet kūpā nūdzeivuoja vysu myužu. 

Ituos sovys puordūmys jis raksteja ar 
rūku i tod pavairuoja. Šū tū jam pat izade-
ve aizsyuteit žurnalam „Dzeive” caur tim 
cylvākim, kas varēja ībraukt i izbraukt nu 
Latvejis. Parosti tī beja goreidznīki, kas 
devēs iz Rūmu. Publicēja na jau kai Cy-
buļskis, bet Jōņs Buļskis. Vēļ jam beja div 
pseidonimi  – Sylmaļs i Sylmalīts. 1923. 
godā Jūrdži-Cybuļski izguoja iz vīnsātu 
Sylamolā. Partū taids pseidonims.

Gruomota veiduota tai, ka kotrā atvā-
rumā paraleli latgalīšu tekstam skaitoms 
teksts angliski. Tulkuojuse Aija Nagle, bet 
redigiejs i izdūšonu finansiali atbaļstejs 
Pīters Aloizs Ragaušs. Latgolys Kulturys 
centra izdevnīceibai itei ir ūtruo J. Cybuļ-
ska gruomota, pyrmuo  – „Myuža dīnys, 
myuža dūmys” – izguoja 1995. godā. 

jānIs kudIņš 
„oSkArS 
StrokS. 
tANgo kArAļA 
mANtoJumS”

Muzikologa, Jāzepa 
Vītola Latvejis Muzykys 

akademejis profesora Jāņa Kudiņa mo-
nografeju izdevs apguods „Zinātne” ar 
Vaļsts Kulturkapitala fonda atbolstu. 
Nazcik godu garumā autors detalizāti 
pietejs Latvejis i Krīvejis arhivus, apkū-
puojs plašu informaceju vysaidūs izzinis 
olūtūs vairuokuos vaļstīs par itū legen-
darū muzyki, pianistu i komponistu, 
Reigys tango karali.

Oskars Stroks (1893–1975) pīdzyma 
Daugovpilī (tuo laika cariskuos Krīvejis 
Vitebskys gubernis piļsātā Dinaburgā/
Dvinskā) ebreju saimē, pusauga i agrys 
jauneibys godūs dzeivuoja Sanktpīter-
burgā, 20. godu symta 20. godu suokuos 
puorsacēle dzeivuot iz Reigu, kur nūdzei-
vuoja da sova myuža beigu, paglobuots 
Jaunajūs ebreju kopūs Šmerlī.

Stroka muzykaluo darbeiba caurvej 
Latvejis viesturi i kulturu vysūs nūzeimei-
guokajūs pagrīzīņa punktūs 20. godu sym-
ta garumā. I cariskuos Krīvejis imperejis 
pādejuos pastuoviešonys desmitgadēs, i 
Latvejis pyrmuos breivvaļsts uzplaukuma 
laikā, i padūmu okupacejis laika skorbajā 
atmosferā. Stroks pasauļa slavi kai kom-
ponists dabuoja ar sovom 20. godu symta 
30. godūs Reigā ruodeitajom tangodzīs-
mem, kuru vydā „Malnuos acs” ir da pat 
myusu dīnu napagaistūšs popularuos 
retromuzykys hits. Gruomotys laseituojs 
teik aicynuots īsapazeit ar Reigys tango 
karaļa Oskara Stroka radūšuos personei-
bys fenomenu, muzykaluo montuojuma 
sasauksmi ar vysaidim kulturys sluonim i 
pretruneigu viesturiskū pīredzi. 

Ineta atpIle-jugane 
„LoBuo I NALoBuo”

Dzejūļu gruomotu bārnim iz-
davuse Latgolys entuziastu grupa 
„Biļdis”, Inetys tekstus papyldynoj 
meitys Agnetys Juganis ilustracejis. 
Skaiteituojim teik pīduovuota dzejis-
ka kaituošonuos par faktu, ka mums 
ir div rūkys, i kas saīt, kod apleicejū 
pasauli sadola div pusēs  – lobajā i 
kreisajā – piec taida pat principa.

Vajag paturēt pruotā, ka bārnu 
gruomota vysod ir vareiba lelajam 
pīaugušajam drupeit pasaaugt sovā 
pruotā i palikt boguotuokam sovā 
sirdsgudreibā, partū ka nu skaitei-
šonys i biļdeišu vieršonuos kūpā ar 
mozū parosti saīt saruna taišni po-
šim par sevi i apleicejom lītom. Ituos 
gruomotys pādejā lopā ir pīduovuo-
jums pīraksteit sovu dzejūli. Bet var 
jimt rūkā kruosys i pīzeimuot kluot 
ari biļdi. Varbyut na tik sarežgei-
ti – var vīnkuorši ar ūteņu pīpāduot. 
Golvonais ir kluotbyušona i izdzei-
vuošona.

Itei ir Inetys ūtruo dzejūļu gruo-
mota bārnim, pyrmuo „Otkon giunu 
sapynus” izguoja 2015. godā, ari ar 
Agnetys ilustracejom. Eipaši pastrei-
pojama volūdys kvalitate: latgaliski 
vuordi (skuteleite, zababoni, kalaši), 
vuordu kaitys atskaņuos i salykumūs 
(aizmiersa naaizmierst), deminutivu 
darynuojumūs (kipareņš, karīseņš, 
knusureņš). 

JAuNumI

Jaunys gruomotyS i dISkIEdīte Husare, 
Sandra Ūdre sadarbībā  

ar bīdreibu „Latgolys 
producentu grupa”

agrIs dzenIs „LeImAņI, BrīVNIekI, 
BrīVzemNIekI IgAuNIJā, LAtgALē uN 
VIdzemē 13.–20. gS.”

Izdevnīcyski nū-
struoduotuo bīdreibys 
„Domas spēks” izdūtuo 

gruomota ar nūsaukumā pīmynātajim 
jiedzīnim pīsoka Latvejā aktualitati vys 
nazaudejušu temu  – personiskuo i eipa-
šuma breiveiba. Paraleli breivūs ļaužu 

grupu viesturei monografejā skaidruots 
breiveibys jiedzīņa saturs i juo izmainis 
laika gaitā. Pietejums puormej tradicio-
nalū prīškstotu par Livonejis sabīdreibu, 
ka beja viņ bruninīki, zemnīki, goreidznīki 
i piļsietnīki. 

Gruomotys autors, viesturis zynuotņu 

magistrs Agris Dzenis: „Itei gruomota vei-
duojusēs kai turpynuojums 2014. godā iz-
dūtajai monografejai „Kuršu ķoniņi un citi 
lēņavīri Rietumlatvijā”. Latgolys viesturē 
leimaņu dzymtys ir pat šudiņ pazeistamys 
dzymtys, kai Rancāni, Ludbuorži (Rud-
buorži), Jūrdži Nautrānu pogostā. 

Samārā lela socialuo grupa Latgolā ir 
bruņu bojuori – vaļsts dīnesta ļauds. Pa-
matā tī beja poļaki, bet olūtūs asmu atrads 
samārā daudz ari latgalisku uzvuordu.” 
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Dubuļu  
centra sonate

VIetAS dzīVeSStāStS

Sandra Ūdre
Foto: Māris Justs

Braucūt nu Rēzeknis Dagdys vierzīnī, ka speciali nanūsagrīžat iz Lelū Līpu kolnu, Rē-
zeknis nūvoda Kaunatys pogosta Dubuļu var napamaneit. Tai aiz ceļa molys kryumu nū-
saglobuojuši... Varbyut kreisajā pusē acīs īkriss sovhoza mineralmāslu nūlyktovys ākys 
karkass i bejušuo degvīlys uzpiļdis stacejis vīta. Bet vītai ir sovs dziļuoks stuosts par 
pyrmajā šaļtī īraugomū. Gastejam pi Ontona Savicka, par jū gribīs saceit – iz taidim vyss 
pasauļs turīs. Myusu sarunā pīsadola i laipni izruoda Dubuļu centru Imants Mukāns, be-
jušais Kaunatys cīma/pogosta padūmis prīšksādātuojs, i Žanna Aniščenko, Dubuļu kluba 
vadeituoja.

Bet myusu stuostā, kai jau sonatis žanrā īturātam, byus apspālāti kontrasti – nūmale 
i centrs, svešī (napīdereigī) i sovejī (pīdereigī), zīdu laiki i paneikuma godi, šudiņ i reit.

ontons Savickis
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Muiža – golvonuo  
āka dubuļūs

Niule Dubuļu klubs i biblioteka atsa-
rūn 19.  g. s. muižys ākā, vēļ napaseņ te 
varēja, nabraucūt iz Kaunatu, nūkuortuot 
ari pogosta dareišonys, padūmu laikā 
īkuortuots bārnuduorzs, posts i ambu-
lance. Piec vītejūs salaseituos informace-
jis, senejūs laikūs te dzeivuojs pūļu pans, 
tod bejuši laiki, kod vysi Dubuļu apleicī-
nē runuojuši krīvu volūdā, cīma vuorda 
izceļsmi skaidroj ar krīvu дуб ‘ūzuls’. Bet 
vītejūs vacuokuo paaudze cīmu sauc lat-
vyskā vuordā par Dūbynu – īploku storp 
kolnim. Muiža 19. g. s. pīderiejuse pulk-
vežam i lelys fabrykys vadeituojam Picerā. 
Jis kartuos nūspieliejs lelu naudys summu, 
muižu vajadziejs puordūt. Nūpierkuši 
Lubgini, kuru piecteči Dubuļu apleicīnē 
vysu laiku dzeivuojuši. 19.  g.  s. Šuber-
ta kartē kai jaunuokais vītys nūsaukums 
īraksteits latvyskais Tūliņmuiža – Дубыли 
(Тулинь Муйжа). Ari eipašnīku saimis 
uzvuordi 1897.  gods tautys skaiteišonys 
anketuos īraksteiti kai Лубгань  – pūļu 
seikpylsūni nu Lucynys aba Ludzys.

Žanna te, muižys ākā, guojuse bārnu-
duorzā, juos mama tod bejuse bārnuduor-
za vadeituoja, niule te ir Žannys dorbavīta. 
1938. godā āka pamateigi remontāta, ni-
kas eipašs nu 19. g. s. nav palics. Nazkod 
runuojuši, ka bejuši eipaši vara durovu 
rūkturi, niule ākā īīmam pa Eiropys laika 
durovom, pretim īraugom padūmu laika 
durovys. Nu slīkšņa pasaver Dubuļu aza-
ra, kas ir precizi 10  ha, ainova. Muižys 
laikūs prīškā bejs breineigs uobeļneicu 
suods.

Imants stuosta, ka viesturiski nazkod 
bejs pat Dubuļu pogosts, azara styurī be-
juse biblioteka i pogosta sāta aba cīma 
padūme. „Niule nūteik tys pats, kas vys-
apleik  – pamozom izmierstam. Kod 
1986. godā atguoju struoduot iz Kaunatys 
cīma padūmi, pošā Dubuļu cīmatā dzei-
vuoja ap 250, Kaunatā  – 1000, vosorys 
laikā – pat 3000. Šudiņ par vysu pogostu 
saīt viņ 1500.”

nūmale voi centrs?
Imants atguodynoj zynomu patīsei-

bu: „Dubuli ir nūstyurs, geografiskais 
stuovūklis iz reizis izlīk zeimūgu. Sevkura 
rajona, nūvoda, pogosta vītā, kas atsarūn 
tuoļuok nu centra, rūkys da juos dalīk pā-
dejuos. Tys ir kai lykums.”

Žanna tū izdzeivoj emocionali: „Mes 
tū izjiutam, ka asam nūmalē. Kod mama 
struoduoja školā, vysu laiku zamapziņā 
mums saimē kluot beja dūma, ka školu 

agri voi vieli aiztaiseis. Padūmu laikā tys 
izapaude vierspusieji, bet myusu dīnuos 
jau acimradzami. Partū te vysod bejuse 
lela kadru maiņa, školā pastruodoj i pace-
li, i paceli.”

Sarunys turpynojam ar Ontonu: „Ka 
tei ir rajona ci nūvoda nūmale, atguody-
noj attuolums da centra. Es nu Dubuļu iz 
Rēzekni dorba lītuos navarieju atbraukt 
tik dreiž kai cytu sovhozu byuvdorbu va-
deituoji. 40 km ir lobs attuolums, ar „Zilu” 
saguoja stuņdi piļavuot. Pa telefonu runo-
ju i runoju, tymā laikā tai ari daudz varēja 
sarunuot. Kod sēja, iz teiruma tūlaik pa 
racejom runuoja. Bet aiz kolna aizbrauc, 
i sakari pagaisuši.

Nasaverūt iz tū, varu pasaceit, ka Du-
buli ir pasauļa noba. Ka kotrys mes tai 
dūmuosim par sovu vītu, nikod naizmier-
sim i nikur nabrauksim – ni Anglejom, ni 
Irejom, struoduosim tepat kai struodoj 
tī. Laimis zeme byus tepat iz vītys. Vajag 
dzeivuot kūpā ar tim, kas tev apleik. Tu 
pats paliksi par aborigenu namonūt. Kod 
puorsacieļu iz mamys sātu Dubuļūs, te 
cylvāki beja cīš prīceigi. Kod maņ paprosa 
kū paleidzēt, nikod naatsoku, kaidu taņti 
reizem vajag vīnkuorši uzklauseit. Kaimi-
ni Latgolā vysi sovi apleik, vysi pazeistami. 
Vosorā maņ duorza golds iznasts, kurs ga-
rom īt, tū pamīloju ar sātys veinu, paruno-
jam, par sovejim palīkam. Muojeite maņ 
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variejs studēt par byuvinžineri Jelgovā. 
Kur tys vyss pagaisa?

Ontons: „Tī beja spieceigi školuotuoji, 
partū ari vyss nūtyka. Tu navarieji tūlaik 
atīt iz školu struoduotu, nazynuodams 
sova prīškmata. Dubuļu školā bejom klasē 
10 škoļnīki, kotru dīnu vajadzēja zynuot 
vysus prīškmatus, kotrā stuņdē atprase-
ja. Vīnu reizi pamete piec stuņžu vuocu 
volūdā, nabeju īsavuiciejs vuordeņus. Jau 
pa timseņu vokoru devūs rauduodams iz 

nūstyureja, viņ treis četrys mašynys par 
nedeļu garom pabrauc. Dūmojūt par iz-
syuteišonom, nu mamys dzymtuos Dzier-
kaļu dzeraunis natyka izsyuteits nivīns, 
bet tī daži beja pat boguotuoki par tim, 
kurus izvede nu Dubuļu. Izsyuteja viņ tūs, 
par kurim beja danosi. A kas jūs raksteja?

Asmu pavāruojs  – cylvāks aizbrauc 
iz Reigu ci Ameriku, bet jū valk atpakaļ. 
Muns pādejais dorbs ceļtnīceibā beja Tra-
suna muzejs „Kolnasāta”, 1992. gods Vys-
pasauļa latgalīšu pyrmajā saītā jū atkluoja, 
vīna telpa muzejā beja veļteita Klīdziejam. 
Jis atbrauce. Jam soka – tu dzeivoji uorze-
mēs, tev vysa kuo gona, tu saraksteji po-
pularys gruomotys, tev honorari īt, a te, 
Latgolā, tukši pakolni. Juo dzymtajā vītā 
jam tecēja osorys. Tī, kur cylvāks dzims, 
audzs, pat tukšī akmini, pamati, palykušī 
cereni, jī deļ juo tik meili, ka tuo navar 
saprast nivīns. Jis tikai pats tū var saprast. 
Es ari varātu Reigā dzeivuot, bet te mani 
kotrys kryumeņš uzrunoj. Ej, kur gribi, 
labi tī, kur myusu nav. Stuosta, ka cyti tī 
cytur miļjonus nūpeļnejuši. Es skaitu viņ 
sovu naudu i piec vysim lykumim asmu 
atsagrīzs. Pat putnim dīnvydūs labi, bet 
taipat atsagrīž ligzduot.”

Panuokumu godi
Saruna īsavierza par Dubuļu panuo-

kumu godim, vysmoz kulturys dzeivē. 
Školā 60.  godūs beja sovs pošdarbeibys 
teatris, ar Blaumaņa lugu jī pat vysys 
republikys mārūga skatē 1.  vītu ījēme. 
Tymā finalā par lobuokuo titulu sasaceņte 
treis teatri – nu Ludzys, Reigys i Dubuļu. 
Tymūs godūs klubā bejs orkestris, sīvīšu 
vokalais ansamblis. Ari školā tūlaik On-
tonam īlykti stypri pamati, bez gryuteibu 

VIetAS dzīVeSStāStS

sātu… Sātā vēļ mama paprosa, parkū vālai 
atguoju. Nu tuo laika piec stuņžu ni reizis 
nabeju.

Muns zeimiešonys i muzykys ško-
luotuojs Viļumovičs piec stuņžu vysim 
pasuokumim klubā dekoracejis taiseja, 
klubā akerdeonu spēlēja, ar vīnu kuoji 
syta lelū bubynu. Pats sovom rūkom beja 
sataisejs pedali. Vysi školuotuoji taidi beja. 
I aizguoja struoduotu iz Lūznovys tehni-
kumu. Tī turpynuoja Dubuļūs suoktū. Jūs 

vītā cyti taidi poši naatguoja.
Mums te Dubuļūs ir ūtrys 

azars – Eļšinkys. Nūsaukts par 
gūdu Eļšinam  – pyrmajam 
sovhoza direktoram. Piec nūs-
tuostim, gods bejs cīš leitains, 
nabejuse saražuota lūpbarei-
ba, sovhozs suocs bankrotēt. 
Bet saimnīcyskais, ceņteigais 
vadeituojs pūrā sataisejs dam-
bu, gribiejs iztaiseit ezereņu, 
kur zivs audzēt, tymā ezereņā 
vēļ šudiņ karaši ir. Sovhozu 
paceļt izadeve viņ tim vadeitu-

Laimis zeme byus 
tepat iz vītys. Vajag
dzeivuot kūpā ar 
tim, kas tev apleik. 
Tu pats paliksi par 
aborigenu namonūt.

Dubuļu sovhoza jaunuo 
kluba āka, kur nūtyka tykai 
vīns pasuokums – sovhoza 
likvidacejis sapuļce



C E Ļ Š  U Z  L A T G A L I 29

ojim, kas beja vītejī, – Pīgoznis, Rozentāls. 
Kai tik Pīgoznis (bejušais Kantinīku po-
gosta padūmis prīšksādātuojs – I. Mukāns) 
ruodeituojus pacēle, iz reizis jū pajēme 
paceli. Ari Rozentāls atteisteja sovhozu, 
jū puorcēle iz Rēzekni vadeit vetlabora-
toreju. Mes jū labi pazynom, jis ar mamu 
vīnā klasē vuicejuos, juo dzimtine beja te. 
Jis rauduoja, kod brauce paceli – cylvāki te 
lobi, ar jim kūpā struoduot i struoduot.

Kaunatys pusē ir leidzonuoks, a te tī 
kolni. Tys daudz kū nūzeimej. Kombaini 
guozēs i kryta, braukdams pa nūguozi, 
kombains navarēja gryudus izškiruot, 
jī sabyra iz vīnu pusi, navarēja izkrateit. 
Kaida tī raža taidūs kolnūs! Te vajadzēja 
saimnīcyski pīīt, varbyut Dubuļūs vys-
puor navajadzēja sēt, varbyut vajadzēja 
lobuok aizstuodeit ar mežu. Bet nabeja 
eisti planuošonys, taidys dūmuošonys. A 
poši iz vītys izlemt tik svareigys lītys nad-
reikstēja.”

Školys liktiņs
Jau 1998. godā Dubuļu školu slēdze. 

Žanna školu saleidzynoj ar vysa cīma 
svietneicu, dzeiveibys guni puortā, kuru 
vajag dasavērt, kab nanūdzystu: „Ško-
luotuoji īsakuortuoja, a cīmam tys beja 
trīcīņs. Kod ir škola, ir dzeiveiba vysūs 
aspektūs: i kulturys dzeive, i izgleituošo-
nuos. Bet svareiguokais  – dvēselis mīrs, 
ka vyss ir kuorteibā. Īmam i radzam gunis 
školys lūgūs, ir tei svareiguo sajiuta, ka ir 
nuokūtne, dzeiveibys guņs dag. Bet vaira 
nav guņs... Itys naprosa komentaru...”

Imants: „Agruok nu Marguču auto-

buss brauce ar bārnim pylns, niule nav ni-
vīna. Pādejūs treis godus jau dūmuojom. 
Kod školu slēdzem, beja palykuši viņ 34, 
nu jūs  – 25 Rēzeknis patversmis bārni. 
Kod trešajā dīnā piec sliegšonys atbrau-
cem apsavārtu telpu, lūgi izsysti, durovys 
izpaiseitys, pat padūmu laiku malnuos ro-
zetis izrautys...”

Žanna: „Školys internata āka nūjaukta, 
bet itū nabeja varams. Pīrakstejom projek-
tu, kab tukšūs lūgus aizlikt ar prīceigim 
bārnu zeimiejumim. Cīma bārni sovus 
plaukstu nūspīdūmus atstuoja, zeimēt pa-
leidzēja Dace Zagorska. Vysmoz naredz 
caurumus lūgā.”

Ontons: „Vīgļuok byutu pastuosteit, ka 
kars puorguoja voi te cyti – kaidi teroris-
ti – atguoja. Bet poši!!! Tod breinojamēs, 
parkū švakai dzeivuot. Suopeigi, ka tu te 
vuiciejīs i atīmi sev styklus sist. Kas tī par 
cylvākim, nasaprūtu.”

Imants: „Vyss īt nu saimis, školā jau 
švaku navuica.”

Ontons: „Ir vysaidi lūpi. Mama stuos-
teja, cytu gūteņu mozgoj, mozgoj nu syu-
du, cikom jū var izslaukt. Taipat cyukys 
aizgoldā. Kaida āss vīnā styurī, dareis 
sovys lītys cytā, gulēs trešā, kaida – vysu 
vīnā. Tys pats ar cylvākim, ir vysaidi. Vīns 
saprūt, ka navajag grīzt tū zoru, iz kura 
siedi. Cyts pīīt, vysu kūku iz reizis nūgrīž.”

dzeivuot šudiņdīnai  
ci reitdīnai?

Ontons: „Nu Dubuļu vīns Ādažūs 
par šoferi struoduoja, sajēme vairuok par 
myusu sovhoza direktoru, bet jis nūdzēre 

piļneigi vysu. Kod jis atīt, īdūmu jam pa-
ēst. Vīna Dubuļu dzāruoja beja milicejis 
majore, par šoferi nūsadzēre, tod krūgā 
traukus mozguoja. Kaimiņu dzeraunē vīni 
taidi div klāvus nūdadzynuoja molkā, gūvi 
puordeve, uobēli nūgrīze, kab nūlaseitu 
uobuļus. A kas tī tuoļuok byus ar taidu 
dūmuošonu? Deļ ituo mes taidi asam, kai-
di asam. Boguotā vaļstī vysi vysod dzei-
voj nabogi. Skandinavejā syltumu smolki 
riekinoj, kai ekonomiskuok īsyltynuot, 
kaidus materialus izmontuot. Mes pīrodu-
ši, ka syltumtrasis zīmā kiup. Koč kaidys 
ceļtnīceibys normys beja, bet tok cap-ļap 
taiseja. Vīnam uzticiesi vacu tehniku, vyss 
byus kuorteibā, cyts iz reizis jaunu salauzs. 
Es bīži appļaunu ap sātu, kab byutu smuki, 
kab bārni bosom kuojom skrītu, a kaimiņš 
sovus džungļus – reizi godā. Itamā atški-
reibā ir byuteiba.

Dubuļūs beja cīš daudz ībraucieju, 
vysaidi, i taidi, kas vīglys laimis meklej. 
Fermu ceļšonai jiemu gucuļu brigadi. Jim 
betoniešonys dorbi naguoja, jī na cēle, a 
lepēja. Jūs caltuos fermys taidys i beja  – 
cap-ļap.”

Progoreibys gens
Imants: „Kod likvidēja sovhozu, par 

pajom vysu sadaleja – kuram škiuņs, ku-
ram kaļte. Tūlaik kotrys ruove i stīpe  – 
muns, muns, muns!”

Ontons: „Tei ir dūmuošona viņ par 
šudiņdīnu. Nūlyktovys ākai navierteigū 
šiferi nūjēme, kab sātā atejai izlyktu, i skai-
ta, ka ar itū boguotuoks palyka. A vierteigī 
desmittonneigī dzeļžabetona bloki lai 
pyust nivīnam navajadzeigi. Tei ir izsvīs-
tuo nauda, i poši sovom rūkom izsvīdem. 
A varbyut tei āka myusu dīnuos gateram 
par nūlyktovu nūdarātu? Tī objekti sevi 
naatražuoja, jūs pa gobolim nūnosuoja. 
Bet ari tim, kas izjauce, nikuo natyka, ni-
kaida lobuma.

Voi nav žāļ? Jaunuokajā fermā dabuo-
ju nu Pūlejis modernuokū pa tim laikim 
aparaturu, kura poša mozguoj slaukšonys 
īkuortys. Slauciejom navajadzātu treit i 
berzt. Kaidim celim maņ jū vajadzēja da-
buot i cik moksuoja tei aparatura! A te 
vīnkuorši izplēse i iznese. Beja izprojek-
tāts, ka mašyna ībrauc vydā, izber kombi-
kormu, pa vydu sadaleituojs aiznas lūpim. 
Kur tys palyka? Nu izjauktuo nav nikaida 
lobuma. Vyspuor naizdūmoj, kū dareis, a 
nūjauc. Varēja izremontēt, vysi kūpā pa-
dūmuot. Kur fermys saglobuoja, moder-
nizēja ar jaunom īkuortom, gūvs taipat 
slauc, i vyss nūteik.”

Žanna Aniščenko
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dzeda dorbu 
turpynuotuojs

Ontons: „Asmu dzedā pasadevs, jis 
taids lels i styprys beja, varbyut partū, ka 
asmu nūsaukts juo vuordā. Tāvs ar mamu 
atsagrīze nu Tukuma atpakaļ. Bruoļs ir 
dzims Reigā, bet es asmu vīns nu tūs 300 
bārnu, kas dzymuši Kaunatys sliminei-
cā pi Andronika Sarkisjana (golvonais 
uorsts). Jis beja armeņs, bet jū vysi sauce: 
Andrej Petrovič. Paradokss, bet jis tymūs 
laikūs beja eists saimis uorsts. Kotru dīnu 
ar zirdzeņu apbraukuoja slymūs i jaun-
dzymušūs. Kaunatā dzymušūs jis sauce 
moja vnučka.

Mes dzeivuojom Bridiškūs, tys ir 
pusceļā nu Kaunatys da Dubuļu, tei beja 
tāva sāta. A Leluo Līpu kolna pakuoje, 
Dzierkaļu dzeraune, ir munys mamys 
dzymtuo vīta. Muns dzeds, juos tāvs, 
beja tik styprys, ka vīns pats bolku varēja 
panest. Vīns pats nu meža vysys bolkys 
sātai sanosuoja. Kolnūs nikur ar zyrgu 
naizbrauksi. Reiz nūlēme puorbaudeit 
juo spāku, voi teišom cik styprys. Pajēme 
trejatā bolku nest, a tī div beja sarunuoju-
ši, ka golus atlaiss. I jis vīns pats ar bolku 
nūguoja. Dzeds beja muzykants, spēlēja 
garmani, jam beja sovs ansamblis – gar-
mane, cītars, vijūle i bubyns. Tai jī četratā 
večerinkys Līpu kolnā spēlēja. I vīns pats 
varēja večerinkā kuorteibu uzturēt, beja 
taidi septeni bruoli, kas guoja cytus sist. 
Reiz Ontons, nūspieliejs večerinku, gu-
oja iz sātu, garmane par placu, dzīduoja. 
Nu styura vīns nu tūs bruoļu ar lomu kai 
lyka, tai dzedu nūsyta. Mamai tūlaik beja 
gods i seši mieneši. Palyka baba ar četrim 
bārnim. Kū jei redzēja dzeivē? Tymā laikā 
palikt bez veirīša! Dubuļu veikalā redzieju 
tū cylvāku, kurs dzedu nūsyta. Tys cylvāks 

piec tam nūsyta sovu dālu, nu tuos leluos 
saimis napalyka nivīna. Vysi, vysi izmyra. 
Soka, ka Dīvs struopej par taidom lītom.

Kod mamai beja 10 godu, suocēs kars. 
Kū lobu var redzēt kara laikā? Šudiņ vaja-
dzātu prīcuotīs i laimeigim byut, ka ašņa 
naradzam. Mama stuosteja, vuocu laikā 
Lelajā Līpu kolnā beja vuocu bunkuri i 
tūrņs radejis sakarim. Vuocīši nese babai 
drēbis izmozguot: waschen! Baba sirdeiga 
krīvyski atbiļd – vaše beļjo stirat nebudu. 
Waschen, waschen! Pamat i nūīt. Paraugi 
namozguot! Zīpu jai īdūt, bārnim šoko-
ladis. Naktī partizani atīt, pādejū izcaptū 
maizi pajam. Nikuo loba. Reigys taņte vēļ 
brīsmeiguokys lītys stuosteja, kai pasta-
teja vysus iz nūsaušonu. Jei mozeņa beja, 
kiulīnim kiulīnim īsarypynuoja snīgā i 
gulēja. Nūgulēja da vokora, cikom radi-
nīkim atļuove pajimt nūsautūs. Tai palyka 
dzeiva.”

Ontons sovā dzeivē daudz kū ir darejs 
i dora kai dzeds – pat augstuokā pakuo-
pē. 15 godus cieļs kai Dubuļu i Kaunatys 
sovhozu byuvinžiners. Piec Trasuna mu-
zeja pabeigšonys radikali pamainejs sovu 
dzeivi  – policejā bejs 20 breivu vītu, 18 
godus turiejs kuorteibu Kaunatys, tod i 
Stolerovys pogostūs. Niule muzicej fol-
klorys kūpā „Rāzna”.

ontona pyrmuo olga
Ontons: „Maņ beja tik seši godi, Bri-

diškūs beja kuozys, reidzinīki brauce. 
Maņ izlyka garmani, pi vuortu div dzīs-
mis spieļuoju. Nikuo naredzieju, pasaveru 
iz klapanim i spieļuoju. Reidzinīki brei-
nuojuos – kas par spieļuotuoju, ka golvys 
naredz. Maņ tamuos kuozuos div pylnus 
škeivus ar šokoladis kampetom īdeve. Kas 
maņ par prīcu beja! Nedeļu daleju, pa cik 

maņ apēst. Ar bruoli, kas sešus godus va-
cuoks, vēļ vajadzēja daleitīs. 

Muns pyrmais dorbs beja par gonu. 
Nūpierku mopedu „Rīga 7”, tod jau „Javu” 
nūpeļneju. Sātā saceja, ka napierks – cik 
avareju nūteikūts. Tūmār „Java” i „Čezeta” 
maņ beja. Sovhozā struoduodams, kuo-
pustus audzieju, partū pyrmuo mašyna 
„Volga” beja. Bet tys ir gūdeigi nūpeļneits, 
nivīns tūlaik švaki nadzeivuoja.

Veikalā vīnu laiku maizis nabeja, 
Bridiškūs mama poša cepe. Ontrupovys 
veikala puordeviejai mama drēbis šyva. 
Juos veirs beja prīšksādātuojs. Tei paso-
ka: „Moneit, atvede myltus!” Mama vo-
korā pajam tačku, atvad rudzu myltus, 
mes vysod ar maizi bejom. Ar madu kai 
pazīssi, oi... Paps mednīks beja, začeiti 
atnas, pogrobā iz buļbu nūsvīž nedeļu 
pastuovēt.”

ontona mama
Žanna atkluoj, ka Ontona mama Mo-

nika labi dzīduoja, beja aktivs cylvāks, iz-
cyla slaucieja.

Ontons: „Par slaucieju jei nūguoja, 
kam tī labi moksuoja. Jai pīduovuoja īt 
iz Kaunatu par šivieju, jei beja pi šiviejis 
vuicejusēs i labi šyva. Bez juos Dubuļūs 
nanūtyka ni kuozys, ni bēris. Pādejā dīnā 
ar jū varēja sarunuot, reiz nazkaidys kuo-
zu saimineicys nu Kaunatys atsasaceja, at-
skrēja pi mamys:  „Moneit, paleidzi!”, atīt 
nu dorba, vēļ sāstās pi mašynys. Trejūs 
naktī ceļās, nūīt izslauc gūvs, atīt iz sātu, 
vysu sagatavej, palaiž školā. Šyun, vēļ pa-
spiej sagataveit bēris voi kuozys. Pušdīnēs 
i vokorā ari slauce. Jei ari deputate beja.”

Imants: „Tūlaik cīma padūmē nu 13 
deputatu nūteikti vajadzēja byut slauciejai 
i traktoristam.” 

VIetAS dzīVeSStāStS

Dubuļu azars
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Kurš no gadalaikiem tev ir radošākais? Kad trūkst vitamīnu 
vai par maz ir saules? 

Agrais pavasaris – februāris, marts, arī aprīlis – tas ir laiks, kad 
daudz strādāju. Tukšākais periods ir novembris un decembris. 
Dabas cikls, varbūt arī saules ritms. Bet tikpat labi tas var būt sais-
tīts ar darbu skatēm, jo no 13 gadu vecuma sāku mācīties mākslas 
vidusskolā, noslēguma skates vienmēr bija novembrī. Tad lielais 
rāviens bija agri pavasarī. Iespējams, tas ir saglabājies ieradums. 
Vasara ir tukša, tad uz rudeni atkal lielais darbs.

Vasarā nedodies strādāt dabā vai uz mākslas plenēriem?
Tad notiek vērošana un uzsūkšana, un īsti nevaru pastrādāt ar 

materiālu.
Tajā laikā tu tikai uzsūc?
Jā, līdz zināmai robežai – lai sasniegtu kritisko masu, un tad 

sākas darbs ar iedvesmu. Tai laikā, kad uzsūktais tiek materializēts, 
kļūstu ļoti neciešama un egoistiska. 

No kā tu uzņem enerģiju?
Nekad nezinu, no kā un kur. Vienmēr cenšos satikties ar cil-

vēkiem vai iepazīt lietas, kuras neesmu redzējusi, taustījusi un ar 
kurām neesmu darbojusies.

Inga Čekša-Ratniece
Foto: Anrijs Požarskis

Sajust laika garu 
Mākslinieces Magones Boleiko 

kontā ir vairāk nekā 10 personālizstā-
des, vismaz 25 grupu izstādes Latvijā un 
ārvalstīs, godalgotas vietas starptautis-
kos konkursos. Pirmo izglītību mākslā 
Magone ieguva dzimtajā Rēzeknē, pēc 
skolas absolvēšanas devās uz Rīgu, jo 
vienmēr ir bijusi nemitīga griba gūt 
jaunus iespaidus, zināšanas un piere-
dzi. Arī tagad Magone atveras jaunām 
idejām, ja ir vajadzība, gatava „spridzi-
nāt”, iet cilvēkos, protot sevi atrast arī 
vienatnē. Ar Magoni tiekos, kad pava-
saris lieliem otas triepieniem pasauli 
iekrāso sulīgās krāsās.

INterVIJA
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Vai arī daba dod spēku?
Šobrīd  – jā. Esmu iestājusies Per-

makultūras biedrībā. Tā ir dzīvošana un 
saimniekošana sadarbībā ar dabu. Tā ir 
interesanta dārza māksla.

Tu strādā darbnīcā?
Kopš mazais piedzima, mājās – viesis-

tabā. 
Zinot pēc savas pieredzes, varu teikt, 

ka tas nav viegli.
Vajadzīga pašdisciplīna.
Esi atradusi to robežu?
Domāju, ka jā. No rīta visiem brokas-

tis, citi mazi darbiņi, un konkrētā laikā 
sākas darbs. Nepieciešams stingrs režīms, 
grūtākais ir ieiet ritmā, pārvarēt sevi, likt 
arī apkārtējiem pieņemt un saprast, ka ta-
gad nedrīkst runāt.

Vai gleznošanas procesā tev vaja-
dzīgs klusums?

Tagad – jā. Agrāk man vajadzēja mū-
ziku, bet tagad, kad kristalizējas informā-
cijas uzsūkšana, ļoti izteikti iekrāsojas ma-
terializēšana. 

Pieļauju, ka radoša biji jau bērnībā.
Atceros, kā vectēvs iemācīja adīt. Lai-

kam viņam bija pareizā metode. Adīja gan 
vecmāmiņa, bet viņš zināja, kā to proce-
su paskaidrot piecgadīgam bērnam. Bija 
leļļu drēbju kolekcijas, tad sekoja kroku-
su ziedi, muskares bija sazīmētas divos 
albumos, katrā pa 30 lapām, kamēr to 
izkopu. Jā, man tas patika. Laikam mēs 
jau piedzimstam ar konkrētām rakstura 
iezīmēm, kuras dzīves laikā varam attīstīt. 

Kur vieta ir talantam?
Talants varētu būt labi ja vien 2%. No-

zīme ir azartam, tīri fizioloģiskam, ko tu 
gūsti no šī radošā procesa. Tas ir adrena-
līns, no neirozinātnes viedokļa – atkarību 
veicinošs pasākums. Ja to uzķer, tad vairs 
nevar nedarīt, jo katra iedvesma iedod en-
dorfīnus. Ja to ilgstoši nav – klāt novem-
bra krīze.

Bija sapnis par karjeru māk-
slas pasaulē?

Nezinu, kā mākslā var formulēt 
karjeru. Es to drīzāk nosauktu par 
pašizaugsmi. Karjera  – tas ir kaut 
kas akmenī iekalts, piemēram, ama-
ti. Bet mākslinieks var tikai augt, ie-
līst alā, kaut kur apstāties, tad atkal 
izrauties. Arī piecdesmit gadu vecu-
mā viņš var atklāties kā mākslinieks.

Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolā iestājies apzināti?

Nē, es aizgāju turp ciemos pie 
draugiem. Tas bija pilnīgi neapzinā-
ti. Ierados pie mammas uz deju mē-
ģinājumu un teicu, ka iestājos mā-
cīties mākslas skolā. Mammai acis 
bija apaļas, viņa vairs nespēja pade-
jot. Arī izvēle par labu apģērbu mo-
delētāju jomai bija neapzināta. Taču, ja jau 
es savos sešos septiņos gados biju apšuvusi 
un apadījusi bārbijas, tas jau bija organis-
ki iekšā. Būtībā apģērbs ir skulptūra tri-
jās dimensijās, tur arī ir idejas, materiālu 
dažādība. Esmu ļoti priecīga, ka paspēju 
mācīties gan modi, gan scenogrāfiju, gan 
glezniecību, pastrādāju kino reklāmās, ta-
gad diezgan nopietni ņemos ar dārziem. 
Tas viss mūs bagātina, tikai vajag prast to 
novest līdz kādam zināmam rezultātam. 
Ne tikai apgrābstīt, bet no tā arī paņemt – 
uzsūkto pārvērst matērijā. 

Tātad toreiz neapzināto izvēli tagad 
nenožēlo?

Pilnīgi nemaz. Man tas noder. Jā, ne-
esmu modelētāja un vairs neveidoju ko-
lekcijas, taču iegūto varu izcili pielietot 
mājsaimniecībā. Tās ir pamatprasmes, kas 
būtu jāapgūst katrai meitenei. 

Pēc Rēzeknes Mākslas un dizaina vi-
dusskolas absolvēšanas izvēlējies studēt 
Rīgā.

Bija skaidrs, ka mājas ir jāpamet, ka 
nedrīkst palikt. Pirmajā gadā Latvijas 

Mākslas akadēmijā neiestājos. Gadu ap-
meklēju sagatavošanas kursus, kas bija 
viens no vērtīgākajiem studiju gadiem pie 
profesora Ivara Heinrihsona, gleznotājas 
Irēnas Lūses. Iemācīja redzēt, attīstīt tonā-
lo redzi: kad uzliek baltu uzstādījumu, tu 
redzi, kur ir zils, dzeltens, zaļš. Saproti, ka 
to pirms diviem mēnešiem vēl neredzē-
ji, bet tagad redzi. Tas ir dievišķais plāns. 
Būtu iestājusies pirmajā gadā akadēmijā, 
mašinērija aizietu tālāk, bet gads, kad esi 
noņemts no trases, tevi bagātina. Sāku ap-
zināties savas vēlmes, jo ir atšķirība, kāds 
esi trīspadsmit vai deviņpadsmit gadu ve-
cumā, vai ne? Kaut arī pat tagad nevaru 
pateikt, kas īsti ir apzinātais. Reizēm viss 
saliekas kopā no maziem klucīšiem, un 
tikai gala rezultātā ieraugi to dievišķo plā-
nu. Te ir tā māksla atslābt un nemēģināt 
darīt visu ar prātu, lai kā mums gribas. Arī 
es esmu praktiskā latviete, kura grib visu 
izrēķināt. Vajag ļauties un nepieķerties tik 
dzelžaini.

Vai joprojām esi meitene no Latgales 
vai jau no Rīgas?

Esmu no Latgales. Mans vīrs arī ir iz-
audzis Latgalē. Mēs esam uz viena viļņa, 
mums ir vienādas vērtības. Es negribu 
kādu slavēt vai noniecināt, mēs it kā visi 
esam kristieši, tomēr Kurzemes ļaudis ļoti 
atšķiras. Varbūt, ja pieliktu  klāt musulma-
ni, mēs kļūtu līdzīgi kurzemniekiem. 

Kādas ir tavas latgaliskās vērtības, 
kuras tu gribi redzēt arī savā bērnā? Jo, 
dzīvojot Rīgā, to saglabāšana kļūst par 
izaicinājumu...

Neizbēgami vide iespaido. Vērtības 
varam iemācīt tikai ar savu piemēru, jo 
bērni mūs kopē. Kad vēroju sava trīsarpus 
gadu vecā bērna pirmos patstāvīgos soļus 
plašajā pasaulē, ļaujot vienam pašam iet 
desmit metrus, redzu, kā viņš kopē sava 
tēta gaitu. 
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Kas visvairāk raksturo Latgali? 
Mēs tīņa gados tusējām pie Rāz-

nas ezera. Trešajā dienā, kad viss 
bija apēsts, veikals tālu un naudas 
arī maz, iegājām blakus mājā un pa-
lūdzām dažus kartupeļus cepšanai 
ugunskurā. Saimnieks priecīgs tos 
iedeva, vēl arī burkānus un skābētos 
gurķus. Manuprāt, šī kopības sajūta, 
savstarpējais atbalsts vislabāk rak-
sturo Latgali. 

Vai bieži sanāk būt Latgalē?
Nesanāk vairs bieži. Kamēr vec-

vecāki dzīvoja Rēzeknē, centos aiz-
braukt vismaz reizi mēnesī. Tagad 
mamma pie mums ierodas biežāk. 
Taču reizi ceturksnī braucam, tad 
riktīgi uz četrām dienām, līdzi ņe-
mot darba drēbes. Mazais brauc uz 
mežu, viņam vajag pabūt traktorā, 
darbojas ar vīriem, kopē viņu runu. 
Tā ir vides maiņa. Caur bērnu var 
saprast, kas notiek ar pašu. Tikko 
pamaini vidi, nāk jauni impulsi.

Vienam patīk atrasties sabied-
rības uzmanības centrā, cits slāpst 
pēc vientulības.

Ja tu nevari palikt vienatnē, var 
noteikt diagnozi sociopāts. Cilvē-
kam ir jāprot būt vienam pašam. 
Tāpēc lielās pilsētās izvairos no cen-
triem, jo tur masveidā pulcējas cil-
vēki, kuri rod enerģiju savstarpējos 
konfliktos, rīvējas un baumo  – tas 
viņus baro. Došanās prom no cen-
tra kļūst aizvien iecienītāka. Cilvēki 
brauc prom no Eiropas lielajām pil-
sētām uz vecāku mājām, tur veido 
savu vidi. Latvijā katram pietiktu 
vietas savam laukam, kas kopumā 
pasaulē nav tik raksturīgi. Vajadzē-
tu tikai valsts atbalstu tukšo lauku 
apdzīvošanai. Brauc, uz kuru pusi 
gribi, lauki ir tukši gan Liepājas, gan 
Rēzeknes virzienā.
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Kā meitene no Rēzeknes pievērsa 
uzmanību ar saviem darbiem? Tu esi 
viena no tām jaunajām Latgales māksli-
niecēm, kuras darbus atzinīgi vērtē pat 
stingrie kritiķi. 

Kaut kādā lokā zina, citā nav dzirdēju-
ši. Tas nav tik viengabalaini. 

Māksliniekam ir svarīgi, lai viņa dar-
bi būtu skatāmi izstādēs, nonāktu gale-
rijās. Kas ir jādara, lai pamanītu?

Jāspēlējas ar idejām un izteiksmes lī-
dzekļiem. Foršākie ir neatkarīgie, kuri 
atrod savu. Nevari būt pamanāms ar kopī-
gām un modernām tendencēm, bet gan ar 
to, ka ej dziļumā sevī. Tāpēc es pati izvai-
ros no mākslinieku vides, jo tad ietekme 
ir neizbēgama. Aktīvākais laiks ir studiju 
gados. Lai pamanītu, tie ir jāizmanto vis-
efektīvāk. Nedrīkst gulēt un staigāt pa bā-
riem. Ja tajā laikā nešķeļ uguni – tad kad? 
Lielākā problēma ir slinkums, jo katram 
mākslas darbam ir savs skatītājs. Viss at-
karīgs no tā, cik pats daudz strādā, iegul-
da, izslīpē sevi, izkopj darbu kvalitāti, arī 
skatās, kas notiek apkārt, izglītojas un aug. 
Ar vienu darbu tu nekļūsi pazīstams. Tā-
pat kā politikā: toreiz viņš bija zvaigzne, 
paiet pieci gadi, mēs pat neatceramies. Tā 

upe plūst nepārtraukti – vai nu tu peldi, 
vai arī ne. Tev visu laiku sevi jāpārvar.

Skatoties no šodienas redzespun-
kta – vai Tu lietderīgi izmantoji studiju 
gadus?

Manuprāt, diezgan. Noteikti ar ģimeni 
es esmu mazāk mobila. Studiju gados biju 
kā maza laiviņa, manevrīga, tagad esmu 
masīvāks laika kuģītis. Līdz ar to es varu 
vienu ideju ietvert plašākā, nopietnākā 
izstādē. Ķert impulsus, vairāk uzsākt es 
varēju studiju gados. To es ieteiktu visiem 
jauniešiem. 

Kādi darbi tev top tagad?
Šobrīd darbojos ar ilustrācijām, lieku 

kopā scenogrāfijas, glezniecības pieredzi 
un datorgrafiku. Par to vairāk, kad taps 
darbs.

Drīz taps?
Tagad man ir skaidrs, un to ātri vajag 

materializēt. 
Spiež termiņi?
Nē, kamēr ideja svaiga un ir iekšējā 

enerģija. Ja tā nogurst, noveco, vairs ne-
šķiet tik aktuāla.

Vai termiņi tevi ierobežo?
Ir grūtāk, kad „spiež pa smadzenēm”, 

bet es domāju, ka tas ir veselīgi. Bez termi-

ņiem esi vaļīgs. Pašdisciplīna ir ļoti svarī-
ga. Radošam cilvēkam disciplīna ir viena 
no veiksmes atslēgām. Tas atkarīgs no 
paša rakstura. Ir mīti par bohēmas ietek-
mi, pastāv uzskats, ka uz māksliniekiem 
nevar paļauties. Bet man patīk punktuali-
tāte, ievēroju termiņus. Tas, kā tu cīnies 
mājās, citam nav jāzina. Kā teica sceno-
grāfs Andris Freibergs: neviens neredz, 
ka balerīna iekrīt aizkulisēs ar asiņainām 
kājām, uz skatuves viņa ir ļoti viegla. Tas 
ir tāpat, kad savas radošās cīņas mēs iz-
cīnām noteiktos termiņos, „nenoraujam” 
izstāžu atklāšanas.

Tev pārsvarā ir liela formāta darbi. 
Tie skaitās vidēji. Tas notiek loģiski, jo 

studijās sākam ar mazāka izmēra darbiem 
un aizejam uz lielākiem, izmērs zināmā 
attālumā aizpilda visu redzesleņķi. Es to 
pasauli uzburu tā, ka man netraucē apkār-
tējais. Jūtu, ka sāku pāriet uz vēl lielākiem 
formātiem.

Manu uzmanību piesaistīja tavas 
spilgtās gleznas ar augu motīviem.

Es tos personificēju, uztveru kā dzīvas 
personības ar saviem raksturiem. Retāk 
saistās ar skaistu personu, biežāk augos 
redzu huligānus, augstprātīgus aristokrā-
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tus. Tās ir teatrālas personības savās iz-
pausmēs.

Košās krāsās?
Vispār es izmantoju tīras krāsas, jo tīra 

krāsa dod spēku, fiziski uzmundrina, ne-
ļauj aizmigt. 

Caur saviem darbiem tu atklāj Lat-
gali?

Es domāju, ka nē. Tas nav nekas ne 
reģionāls, ne reliģiski piederīgs vai na-
cionāls, drīzāk filozofiskas un zinātniskas 
konstrukcijas. Man patīk zinātniskā puse 
tam, kā pasaule tiek konstruēta. Vēl dar-
bos ir apspēlēts glezniecības paradokss – 
uzsvērts uz plaknes pret dziļumu. Viena 
plakne – kā perspektīva, otra – kā ekrāns. 
Apziņas spēles. Glezniecībai ir jāattīstās 
uz priekšu, jāmeklē aktuālais, jāreflektē 
notiekošais, māksliniekam ir jāiet līdzi 
laikam. Man šajā ziņā palīdz, ka vīrs ir cil-
vēks ar tehnoloģisku domāšanu un izstās-
ta, kas jauns noticis pasaulē, taču vēl nav 
nonācis līdz Latvijai. Tas man palīdz sajust 
laika garu. Sēžot savā darbnīcā, liekas, ka 
nekas nemainās kopš 15. vai 18. gadsim-
ta, tāpēc ir svarīgi iziet ārā un komunicēt 
ar citu sfēru pārstāvjiem, lai noķertu, kā 
mainās laiks. Tā mainās vērtību uztvere. 
Māksliniekiem arī jābrauc apskatīt lielās 
izstādes, mākslas mesas, jāzina, kas notiek 
lielpilsētās, kaut vai Eiropā. 

Ir cilvēki, kuri negrib vai nespēj pie-
ņemt mainīgo, viņiem tuvāks sen zinā-
mais un tradicionālais. 

Viss ir atkarīgs no cilvēka atvērtības, 
mēs katrs izveidojam savu pasauli, kurā 
dzīvojam. Es pazīstu cilvēkus, kuri ir ga-
tavi pasaules galam, – viņiem zem gultas 
salikti konservi. Ir cilvēki, kuri dzīvo ļoti 
materiālā pasaulē, kur redz varu mate-
riālajos labumos. Ir cilvēki, kuri var sē-
dēt noplukušā virtuvē un filozofēt par 
kosmosa lietām. Cilvēki ir tik dažādi. 
Agrāk šķita, ka cilvēki ir daudzmaz līdzī-
gi, tagad zinu, ka atšķirība ir tik milzīga 
kā starp skudru, ziloni un dinozauru. 
To arī atzīst neiroloģijas profesori. Man 
patīk profesors Sergejs Saveļjevs, klausos 
viņu, lai izglītotos par bērna audzināša-
nu. Mums visiem ir vienādas smadzenes, 
atšķiras izmērs. Tas nosaka visu. Cilvēks 
var būt izcili talantīgs klavierspēlē, bet 
nevar uzģērbt zeķes. Un otrādi. To mēs 
īsti nevaram uztrenēt. 

Kā rodas nosaukumi taviem dar-
biem?

Tā ir ļoti svarīga mākslas darba daļa. 
Jau ideja vien ir jāizsaka 160 simbolos – 
tai jābūt tik konkrētai un koncentrētai, 
lai jebkuram būtu skaidra. Nosaukumā 
simbolu ir vēl mazāk. Jārada vai nu intri-
ga, vai paradokss, bet tā nedrīkst būt ilus-

trācija mākslas darbam. Nosaukums ir 
verbālā spēle. To nevar domājot izdomāt, 
tā rodas vienā brīdī, mijoties ar ideju.

Vai ir darbi, kurus nevienam nedā-
vini un nepārdod, tie paliek tavās mā-
jās, jo tev ir dārgi? 

Vairs nav tādu. Agrāk varbūt bija pie-
ķeršanās, bet jo vairāk strādā, jo vairāk 
nākas laist vaļā un ķerties pie nākamā. 
Mīļākais darbs ir tas, kas vēl nav radīts. 
Tas ir kā Platona ideālismā, kad tikai ide-
ja ir ideāla. Kad pieskaries krāsām, izrā-
dās, ka tur par biezu vai cita vaina. Ideāls 
ir tai brīdī, kad ir vīzija un iedvesma, kas 
arī bieži vien pazūd.

Ideālais pazūd regulāri?
Jā. Negaidīti gadās tā, ka lielās cerības 

esi devis tai idejai, bet dzīvē jaudu dod 
necilā. Pastāv arī risks, ka, daudz runājot 
par ideju, psihei šķiet, ka to jau esi reali-
zējis, tāpēc pazūd enerģija. Bieži vien ir 
jāpaklusē, vajag noturēt pie sevis, neļaut 
iztērēties.

Tu joprojām, kā visi mākslinieki, esi 
meklējumos?

Visu laiku vajag atrast kaut ko jaunu, 
tad atgriezties pie sava kodoliņa, atkal 
aiziet prom un atkal atnākt, lai bagātinā-
tos. Jāsper solis pa labi un pa kreisi, vēl 
kaut kur un jāpaņem, cik vien iespējams 
vairāk. 
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„Izgatavots 
Latgalē” – 
skan lepni!

Dita Ezera 
Foto: Aleksandrs Tolopilo, Aleksandrs Lebeds
(„FISHBOAT” arhīvs)

Pirms vairāk nekā gada – 2018. gada aprīlī – Latvijas Investīciju un attīstības aģentū-
ras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatorā tika uzņemti vairāki jauni komersanti, tostarp 
jaundibinātais uzņēmums „FISHBOAT”, kas nodarbojas ar alumīnija laivu izstrādi un 
ražošanu. Neparastā biznesa ideja aizrāva ne tikai pašus tā dibinātājus, bet arī biznesa 
inkubatora komandu. Vēl nebija bijis nekā tamlīdzīga pie mums  – Rēzeknē, Latgalē. 
Uzņēmums, kas radīja savu zīmolu – „VIZION”, nepilna gada laikā izstrādāja prototipus 
un uzsāka pasaules līmeņa laivu sērijveida ražošanu.

Piedāvājam sarunu ar vienu no Latvijas (Latgales) laivu zīmola „VIZION” dibinātā-
jiem – SIA „FISHBOAT” valdes locekli, rēzeknieti dmitriju Melehovu.

puBLIcItāte
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Jūsu biznesa ideja ir ne tikai 
neparasta, bet arī diezgan ambicio-
za Latgales reģionam. Vai kaut kur 
Latvijā pastāv līdzīga ražošana, vai 
arī tas ir jūsu jaunievedums?

Ja runa ir par alumīnija laivu ražo-
šanu makšķerēšanai, tad sērijveida 
ražošanas, cik es zinu, nav nevienā 
Baltijas valstī. Iespējams, nākotnē kaut 
kas mainīsies, bet pagaidām galvenie 
šādu laivu ražotāji ir ASV. Viņi ir arī 
makšķerēšanas alumīnija laivu ražo-
šanas aizsācēji. Diezgan daudz ražo-
tāju ir Krievijā, daži lieli – Ukrainā un 
Skandināvijas valstīs.

Jūs sakāt, ka ideja ražot laivas 
Rēzeknē ir ambicioza? Bet kāpēc ne?! 
Es lepojos, ka mūsu laivas tiek kom-
plektētas Rēzeknē. Tāpēc, ja ir tāda 
iespēja, mēs, pirmkārt, aicinām sadar-
boties tieši Rēzeknes speciālistus.

Jaunākie normatīvie akti paredz, 
ka uz produkcijas jānorāda ne tikai 
„Izgatavots ES”, bet arī jābūt pilnai 
faktiskajai adresei, kur ražota prece. 
Tāpēc uz katras mūsu laivas ir norādī-
ta gan valsts, gan mūsu pilsēta.

Un ir ļoti patīkami redzēt cilvēku 
izbrīnītās sejas, kad viņi ierauga mūsu 
laivas, kas kvalitātes ziņā neatpaliek 
no šajā nozarē slaveniem zīmoliem. 
Man pret to nav iebildumu. Vēl nesen 
ārzemēs cilvēki zināja, ka kvalitatī-
vi elektroinstrumenti „REBIR” tiek 
ražoti Rēzeknē. Ceram, ka drīz arī 
zīmols „VIZION” asociēsies ar Latviju 
un Rēzekni.

Kā radās ideja, un kāpēc tieši 
laivu ražošana? 

Visdrīzāk tā ir apstākļu sakritība. 
Esmu izaudzis Lietuvā, ostu pilsētā 
Klaipēdā, kur katra ģimene ir saistīta 
ar jūru un katrs puisēns sapņo kļūt 
par jūrnieku. Jau tad mēs, zēni, palī-
dzējām pieaugušajiem pārtaisīt vecās 
laivas par komfortabliem barkasiem. 
Iespējams, tāpēc man laivas ir tikpat 
ierasts transportlīdzeklis kā automa-
šīna. 

Nu un, protams, makšķerēšana. 
Pat neatceros, kad tas sācies. Tā vien 
šķiet, ka tēvs mani ņēma līdzi mak-
šķerēt, kopš iemācījos staigāt. Ar laiku 
šī aizraušanās kļuva vēl azartiskāka. 
Makšķerēšanas piederumu arsenāls 
pastāvīgi tika paplašināts, un jau vaja-
dzēja izvēlēties, ko ņemt līdzi, bet ko 
atstāt mājās. Laivā nepietika vietas. 
Un, kā visi makšķernieki, es izgāju 
standarta „laivu evolūcijas” procesu. 
Kā vairums, sāku ar piepūšamajām 
gumijas laivām, pēc tam pārsēdos 
PVC laivā. Tad bija RIB laiva, un tad… 
Tad bija doma: „Kas būs tālāk?” Tajā 
brīdī sapratu, ka nepietiek ar Latvijas 
mazizmēra laivas vadītāja apliecību, 
un pieteicos uz kursiem, lai saņemtu 
starptautisko apliecību, jo bieži vien 
makšķerēju ārpus Latvijas. Kursi noti-
ka Igaunijā, un tieši tur es iepazinos 
ar tagadējo biznesa partneri Deņisu 
Cepeļevu. Izrādījās, ka mums ir daudz 
kopīga: uzskati, ģimenes vērtības, 
hobiji, to skaitā arī makšķerēšana.
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Vairākus gadus mēs uztu-
rējām draudzīgas attiecības, 
kopā braucām makšķerēt, tad 
arī radās ideja. Un, lai arī tajā 
laikā mums katram jau bija 
savs bizness, ar iedvesmu, ne 
mazāku kā makšķerēšanas 
azarts, ķērāmies pie jauna 
kopīga darba. Temps, ar kādu ideja rea-
lizējās dzīvē, izbrīnīja ne tikai apkārtējos, 
bet arī mūs pašus. Lūk, ko nozīmē  – 
iedegties.

Vai jūs uzreiz vērsāties biznesa inku-
batorā? Kāda ir LIAA loma produkta 
izstrādē? Kādu atbalstu saņēmāt?

Par biznesa inkubatoru uzzinājām 
nejauši, ieteica paziņas. Nemelošu, sāku-
mā uztvērām to diezgan skeptiski  – nav 
noslēpums, ka pie mums uzņēmēji ir 
pieraduši paļauties tikai uz sevi. Un, kā 
izrādījās, veltīgi. Sazinoties ar mūsu biz-
nesa inkubatoru un saņemot izsmeļošu 
konsultāciju par iespējām, ko tas piedāvā, 
sapratām, cik stipri kļūdījāmies. Biznesa 
inkubators ir lieliska programma jauniem 
uzņēmējiem. Ar LIAA palīdzību mēs 
izstrādājām savu zīmolu, logo un mār-
ketinga stratēģiju, izveidojām trīs mūsu 

laivu prototipus, apmeklējām starptautis-
ku izstādi Berlīnē, saņēmām līdzfinansē-
jumu tādiem pakalpojumiem kā foto un 
video sesijas, dažādu reklāmas materiālu 
druka, WEB mājaslapas izstrāde, ražoša-
nas telpu noma. Grūti pārvērtēt to palī-
dzību un atbalstu, ko esam saņēmuši un 
turpinām saņemt.

Mazliet plašāk par laivām un pašu 
ražošanu. Kādai mērķauditorijai ir 
domāts šis patiešām ne lētais prieks, un 
kāpēc ieinteresētam patērētājam būtu 
jāizvēlas tieši jūsu produkcija?

Tā ir vesela filozofija. Mūsdienās 
makšķerēšana vairs nav vecs vīrs koka 
laivā, zvejnieks zābakos un vatētā jakā. 
Pagājuši tie laiki, kad makšķerēšanas mēr-
ķis bija zivju ķeršana un makšķernieks 
izskatījās kā ubags. Mūsu klientam tas ir 
kaut kas cits. No darba steigas nogurušie 

pilsētnieki vēlas sajust 
vienotību ar dabu un, 
uzvelkot makšķernie-
ku spectērpus, paņe-
mot līdzi daudzvei-
dīgu makšķerēšanas 
aprīkojumu, dodas uz 
ūdens, saņem no pro-

cesa baudu, bet noķertās zivis bieži vien 
izlaiž atpakaļ ūdenstilpē. Tad kāpēc lai 
viņi to nedarītu maksimāli komfortablos 
apstākļos? Tieši tāpēc ar visu nepiecie-
šamo aprīkotās alumīnija laivas kļūst tik 
populāras.

Kāpēc tieši mūsu laivas? Viss ir ļoti 
vienkārši un tajā pašā laikā sarežģīti. 
Vienkārši, jo mēs cenšamies izgatavot 
tādu laivu, kādu mēs gribētu sev. Bet 
sarežģīti tālab, ka brīnumi nenotiek un 
tas, kas ir labs, nevar maksāt lēti.

Atkārtošos, ka jau sākotnēji mūsu 
uzņēmuma koncepcija nebija ražot 
lētas laivas. Tāpēc mēs netaupām, iegā-
dājoties izejmateriālus un aprīkojumu. 
Izmantojam vislabāko. Sēdekļus, stat-
nes, pamatnes, pjedestālus iepērkam 
no tādām plaši pazīstamām amerikāņu 
kompānijām kā „WISE” un „Springfield”. 

Vienkārši, jo mēs cenšamies 
izgatavot tādu laivu,  
kādu mēs gribētu sev. Bet 
sarežģīti tālab, ka brīnumi 
nenotiek un tas, kas ir labs, 
nevar maksāt lēti.

puBLIcItāte
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Furnitūru, paklāju segumu, līmi, tenta 
audumu saņemam no labākajiem itāļu 
ražotājiem. Ja tam pievieno katra laivas 
komplektēšanas posma kvalitāti, kons-
truktīvo unikalitāti un lielisku dizainu, 
mēs iegūstam, bez pārspīlējumiem, ideālu 
produktu.

Pašlaik mēs piedāvājam trīs atpūtas un 
makšķerēšanas motorlaivu modeļus. Jūs 
varat iepazīties ar tiem mūsu mājaslapā 
www.vizboat.com. Pašlaik izstrādes stadi-
jā ir vēl divi modeļi, ko plānojam uzsākt 
ražot vasaras vidū. Kopumā mums viss ir 
nopietni. (Smaida.) Protams, vēl jāatzī-
mē, ka pievēršam lielu uzmanību mūsu 
laivu drošībai. Visu modeļu drošības 
pārbaudi mēs uzticējām vadošajiem šīs 
nozares speciālistiem  – Starptautiskajam 
jūras transporta sertificēšanas institūtam 
(Brisele, Beļģija), kas pārbaudīja visu, lai 
mūsu laivas saņemtu absolūtās drošības 
apliecinājumu.

Jā, laivas nav lētas. Bet nav patiess 
apgalvojums: jo lētāks produkts, jo tas ir 
populārāks. Nesen radio klausījos auto 
ziņas: „Bugatti” prezentēja izstādē jaunu 
automašīnu, kuras vērtība ir 3 miljo-
ni dolāru. Nākamgad plāno saražot ne 
vairāk kā 50 mašīnas. Un visas jau ir 
pārdotas. Tāpēc mēs ticam, ka kvalita-
tīvs produkts atradīs savu pircēju. Mēs 
pārliecinājāmies par to izstādē Berlīnē, 
kur apmeklētājiem bija iespēja salīdzināt 
dažādu ražotāju kuterus no visas pasau-
les. Citiem vārdiem sakot, mēs darām 
visu, lai Latvijas zīmols „VIZION” kļūtu 
atpazīstams, cienījams un plaši pieprasīts.

Ja drīkst jautāt  – kāds ir pieprasī-
jums un realizācija?

Lielas pārdošanas pieredzes mums 

nav, bet vienu laivu jau esam pārdevuši. 
Maija sākumā klients piezvanīja mūsu 
vācu dīlerim un paziņoja par vēlmi iegā-
dāties modeli VIZION 440CS. Viņš ierau-
dzīja to internetā, viņu apmierināja para-
metri un komplektācija, bet foto un video 
neļāva novērtēt kvalitāti. Lai aplūkotu to 
dabā, viņš nobrauca 600 kilometru līdz 
Berlīnei. Gribēja iegādāties tikai laivu, 
bet, kad ieraudzīja komplektu, neizturēja, 
burtiski iekrampējās un paziņoja, ka bez 
tā mājās nebrauks. Viņš teica, ka pirks 
laivu kopā ar motoru, piekabi un pārējo 
aprīkojumu, pieprasīja rēķinu un steigšus 
aizbrauca uz banku.

Burtiski uzreiz pēc šī darījuma mēs 
saņēmām pasūtījumus diviem komplek-
tiem no Vācijas un vienam no Polijas. 
Un, ņemot vērā, ka zīmols „VIZION” 
ir ļoti jauns un nav plaši atpazīstams. 
Šobrīd mums ir izplatītāji Vācijā, Somijā 
un Polijā, un, pēc viņu teiktā, mūsu laivas 
rada lielu interesi.

Kā jūs vērtējat ekonomisko situāciju 
reģionā un kopumā Latvijā? Cik kon-
kurētspējīgas ir Latvijas preces ārzemju 
tirgū?

Ziniet, es bieži dzirdu, cik apkārt viss 
ir slikti, ka cilvēki brauc prom, darba nav, 
bizness nav iespējams… Varbūt tā arī ir, 
bet es atceros sava tēva vārdus. Tālajos 
80. gados padomju avīzēs bija daudz rak-
stu par „sapuvušo” kapitālismu, par totā-
lu bezdarbu tur  – pāri robežai. Reiz es 
pajautāju tēvam, kurš bija atgriezies no 
kārtējā ārzemju reisa: vai tiešām tā ir, kā 
saka? Viņa atbilde mani izbrīnīja, viņš 
teica, ka redzējis tur nevis bezdarbniekus, 
bet cilvēkus, kuri nevēlas strādāt. 

Darba darīšanās man bieži nākas 

sastapt cilvēkus, speciālistus, kuri palīdz 
mums dažādās jomās. Varat man neticēt, 
bet cilvēkiem, kuri prot strādāt un mīl 
savu darbu, nevar piekļūt. Viņiem ir liels 
pasūtījumu apjoms un gara klientu rinda. 
Viņiem darba netrūkst, bet laika gan 
nepietiek.

Mēs saprotam pozitīvās puses biz-
nesa organizēšanai Latgalē. Tas ir gan 
ģeogrāfiskais stāvoklis, gan loģistika, gan 
telpu nomas maksa, gan darbinieku algas 
līmenis. Tas viss padara mūsu ražotni 
konkurētspējīgu Eiropas tirgū.

Mēs cenšamies ielikt savu daļu 
Latvijas, Latgales eksporta tirgū. Ko tur 
liekuļot, SIA „FISHBOAT” jau demonstrē, 
ka varam eksportēt arī augsta līmeņa kva-
litatīvu un pieprasītu produktu, ne tikai 
mūsu mežus un diemžēl arī darbaspēku.

Ko jūs ieteiktu tiem, kuri vēlas 
uzsākt savu biznesu šeit, Latgalē: kā 
attīstīt savu biznesa ideju?

Galvenais ir ticēt savai idejai un būt 
gatavam strādāt tās labā 24 stundas dien-
naktī. Tikai tā. Neviens un nekad neiz-
darīs neko jūsu vietā. Nav jābaidās no 
kļūdām, jo nekļūdās tikai tas, kurš neko 
nedara.

Un vēl. Dažreiz mēs paši nezinām, kā 
un kādā veidā palīdzību varam saņemt. 
Pētiet, jautājiet, uzziniet! Ja mēs runājam 
tieši par Rēzekni, tad šeit ir gan lieliskas 
iespējas speciālajā ekonomiskajā zonā, 
gan biznesa inkubatora speciālistu kvali-
ficēts atbalsts un padomi.

Ticiet, nekautrējieties stāstīt par sevi 
un savām biznesa idejām, un būsiet veik-
smīgi. Mēs un citi uzņēmumi, kas ir LIAA 
Rēzeknes biznesa inkubatora „rezidenti”, 
esam tam spilgts pierādījums. 

ERAF projekts Nr. 3.1.1.6/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”
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uzņēmīgIe

Anna Rancāne 
Foto: Māris Justs

Jānis, 
Ingūna un 
ekskluzīvā 
dzīvošana

Ceļš uz Češļiem Rēzeknes novada Dricānu pagastā atgādina tikko atriti-
nātu cieši satītu kamolu, dzijtiņa krokojas un mudžinās, vijas augšā un lejā, 
pēdējā puskilometrā pavediens šķiet pavisam vārīgs, taču nepārtrūkst un 
ieved tieši Ingūnas un Jāņa pagalmā. Divi uzņēmīgi jaunieši, Ingūna Semu-
le un Jānis Jurčenko, pirms diviem gadiem te nopirkuši vecu māju, kas 
vēl saglabājusi senās godības auru, un nu dzīvo te kopā ar saviem diviem 
dēlēniem – četrgadīgo Krišjāni un Miķelīti, kam tikai ceturtais mēnesis. Ir 
maija vidus, zied ceriņi, vecās ābeles tā kā negribīgi raisa ziedus, netālajā 
mežā kūko dzeguze. Lauku idille, par kuru sapņo daudzi, taču ne visi ir ga-
tavi uzņemties gluži vai Sīzifa darbu, lai gadu desmitus pamestā vietā vei-
dotu nu jau savas dzimtas ligzdu. Jānis un Ingūna ir aktīvi jauni cilvēki, kuri 
prot aktivizēt un uzmundrināt darbam arī apkārtējos jauniešus, viņiem ir 
savi uzņēmumi, sava biedrība, sava zaļā filozofija, bet, pats galvenais, mil-
zīga ticība tam, ko viņi dara.
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viss ir pirmoreiz 
Māja tik tiešām šķiet liela un varena, 

vēl pirms kara būvēta, kā jau to kādreiz 
Latgalē darīja – ar diviem galiem, silto 
un auksto, ar koka logiem, kuriem vēl 
saglabājušās vecās aplodas ar atturīgu 
rotājumu, un siņcem jeb verandu. Zem 
šīfera jumta saskatāms vecais skaidu 
klājums.  

„Tā godība gan ir pavisam šķie-
tama, sākumā izskatījās pat labāk, 
nekā īstenībā, bet, kad sāc kužināt, tad 
viss atklājas. Iedomājieties, ja desmit 
gadus te neviens nav dzīvojis! Māja bija 
ieaugusi krūmos un kokos, skurstenis 
caurs, dūmi nevelk, viss bija nolaists, 
pa druskai vien gāja uz leju, izvandīts, 
smirdīgs. Traki bija, bet bija arī daudz 
enerģijas,” smejas Jānis, rādot telefo-
nā toreiz uzņemtās fotogrāfijas. Pirmo 
vasaru viņš viens pats ņēmies ar tīrī-
šanu un remontiem, lai vismaz savestu 
kārtībā divas istabiņas, virtuvi, iekār-
totu vannas istabu, lai ģimene varētu 
nākt un dzīvot. Pašam vien nācies visu 
izdomāt – gan kā atjaunot un pārmūrēt 
krāsni, gan kā ievilkt ūdeni, iztīrīt un 
padziļināt aku. 

„Nekad neko tādu nebiju darījis, 
viss, ko te daru, man ir pirmo reizi. 
Domā, funktierē, buries. Nu bet pa 
druskai, pa druskai vien izdarīsim. Kad 
sāku te strādāt, ceļa nebija. Atbrauc no 
pilsētas, noliec mašīnu un tālāk vairāk 
kā puskilometru ej kājām. Bet tu nevari 
visus instrumentus, cementa maisus, 
ģipsi nēsāt. Nopirku tādu vecu džipiņu, 
mums tas bija kā lifts deviņstāvenē, 
tikai horizontāls.”

Jaunieši vēlas saglabāt mājas seno 
stāstu. Ingūna: „Te dzīvoja Tekla Melne, 
viņai bija trīs dēli. Mana vēstures sko-

lotāja Silvija Laizāne zināja stāstīt, ka šo 
māju saukuši par Vylāna māju, vecais 
saimnieks bijis Vylāns. Viņš bijis kār-
tīgs saimnieks, bet agri aizgājis taisau-
lē. Viņa arī stāstīja, ka šajā apkaimē 
ir bijis Češļu pilskalns, kurā akmeņi 
bijuši salikti kaut kādā noteiktā kārtībā. 
Tad, kad Jānis organizēja to pasāku-
mu „Češļu dubļinīks” (velosacensības 
jauniešiem ekstrēmos ceļa apstākļos), 
tad viņš vienā ceļa daļā atrada kārtīgi 
saliktus akmeņus, varbūt tā ir tā vieta. 
Bet tas jājautā manai skolotājai, viņa 
tepat Dzeņa golā dzīvo.

Es pati šajā mājā jūtos labāk un dro-
šāk, nekā tajā dzimtas mājā, kurā mēs 
sākumā gribējām dzīvot, tur es jutu 
tādu kā diskomfortu. Te ir laba sajūta.”

Kāpēc jaunieši izdomāja pārcelties 
no pilsētas uz laukiem, turklāt tik dzi-
ļiem laukiem, kur pat piebraucamā ceļa 
nebija? Par to Ingūnai un Jānim atkal ir 
savs stāsts. 

Jānis: „Mēs dzīvojām Rēzeknē, cen-
trā dzīvoklis, ko gan vēl var jauna ģime-
ne vēlēties? Bet bija garlaicīgi, nu, ko 
var dzīvoklī darīt?! Enerģija krājās un 
krājās, jo nebija, kur to likt, likās, ka 
varētu kalnus gāzt. Toreiz izlasījām, ka 
netālu no Audriņiem pārdod māju par 
tīri pieņemamu cenu, tad radās ideja – 
bet varbūt brauksim uz laukiem?

Aizbraucām, apskatījāmies to māju, 
tā nebija pērkama, bet mēs sapratām, 
ka mums abiem diviem ideja par lau-
kiem ir pieņemama  – dzīvot laukos, 
savā mājā. Kad radās iespēja, tad tā 
ideja īstenojās.”

Ingūna: „Tas stāsts, kā mēs šo māju 
atradām, ir foršs. Uzzinājām, ka tepat 
netālu pārdod māju, meklējām, bet 
ceļā sastaptie cilvēki mums parādīja 
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uzņēmīgIe

tieši šo māju, kura nemaz, kā izrādījās 
vēlāk, nemaz nav bijusi izlikta pārdo-
šanai. Šī māja piederēja mana vectēva 
kaimiņienei, sirmai kundzei, kura bija 
te nodzīvojusi ilgi, bet nu jau pārcēlusies 
pie dēla uz Rīgu. Viņai jau bija 92 gadi. 
Sameklēju viņas telefonu, parunājāmies. 
Viņa teica, ka jāparunā ar dēlu, vēl šau-
bījās. Vairākas reizes tikāmies, stāstījām 
par saviem plāniem. Laikam mēs viņai 
iepatikāmies, un mums to māju 2017. 
gada maija beigās pārdeva.

Vēstures skolotāja mums teica, ka 
šobrīd laukos dzīvot ir ekskluzīvi, bet pēc 
kādiem gadiem tas vispār būs unikāli, 
jo ne visi varēs atļauties dzīvot laukos, 
atjaunot, uzturēt lauku mājas.”

Kur radās ticība, ka jūs ar visu tiksiet 
galā?

Ingūna: „Mums nemaz nebija varian-
tu, bija jāizdara. Mums tādu šaubu – bet 
ja nu nesanāks  – nemaz nebija, vismaz 
man.” 

Māja bez ceļa 
Tikai pirms dažām dienām, 15. maijā, 

jaunie saimnieki ir tikuši pie ceļa, pirms 
tam tā nemaz nav bijis. 

Jānis: „Kas ceļu uzbūvēja? Paši, pro-
tams, cerējām uz grantu, bet tur mūs 
„nosēdināja”. Gaidījām, kad paši varē-
sim. Bet tur vēl daudz darba, tikai plāna 
kārtiņa grants nobērta, gabals ir liels, 
visu dienu strādāja. Bet nu būs labi, 
vienīgi varbūt pavasara šķīdonī vajadzēs 
kādas pāris dienas paciesties bez ceļa.

Bet jūs pat nevarat iedomāties, kā te 
bija, kad ceļa nebija, kāds tas ir stress, kad 
tev nākamajā dienā jābrauc uz pasāku-
mu, buss ir piekrāmēts, bet tu nezini, vai 
varēsi izbraukt ārā. Kā mazākais lietus, 
māls kļūst slidens, un tad ne kājām, ne 
ar mašīnu nevar tikt. Tā arī vienreiz bija, 
no rīta aizvedu mazo uz dārziņu, sāka līt, 
iebraucu iekšā, jau ārā nevar tikt.” 

Jautāju, vai nebija bail, ka Ingūna 
ceļa dēļ nevarēs tikt uz dzemdību namu 
un mazais Miķelis piedzims tepat mājās, 
bez palīdzības. Jānis smejas, ka tas tik 
tiešām ir bijis pavisam bailīgs moments. 
Bija sācies putenis, ziemā te neviens ceļu 
netīrot. 

Ingūna: „25. janvārī jau sākās nere-
gulāras kontrakcijas, bet Jānis atbrauc 
mājās un pasaka: tikai nedomā šodien 
dzemdēt, mēs ārā netiksim! Kaut kā 
tomēr vakarā tikām uz pilsētu pie Jāņa 
māsas. 26. janvāra vakarā Miķelītis jau 
bija klāt, bet tajā dienā puteņoja ne pa 
jokam, ja mēs būtu palikuši mājās, es 
nezinu, kas notiktu.”

Lietām dot otro dzīvi  
Ingūna un Jānis pirms dažiem 

gadiem ir izveidojuši biedrību LOBS. 
Latgaliski tas nozīmē  – labs, bet ir arī 
vēl cits atšifrējums – laikmetīgi orientēta 
biedrība sabiedrībai.

Ingūna: „Par biedrību arī ir savs 
stāsts. Toreiz es gaidīju Krišjāni, pabijām 
Kroma kolnā un pa ceļam uz mājām nolē-
mām dibināt savu biedrību, lai mēs varē-
tu labāk īstenot projektus. Nosaukums 
„Lobs” radās pats no sevis, bet vajadzēja 
to kaut kam piesaistīt, tad arī atradām šo 
burtu atšifrējumu. Biedrība dod ļoti pla-
šas iespējas, ko darboties, gan brīvprātī-
gais darbs, neformālā izglītība, vide.”

Nu jau īstenoti daudzi jauniešiem 
domāti projekti, tās ir nometnes, veselīgu 
dzīvesveidu un zaļo domāšanu veicino-
šas aktivitātes, arī jau minētās velosa-
censības pa mežu un lauku, apkārt saim-
niecībai. Ingūna stāsta, ka, pateicoties 
„Češļu dublinīkam”, Dricānu jauniešiem 
ir izveidota divus kilometrus gara velo-
trase, un šādus pasākumus varēs rīkot 
arī turpmāk. 

Abi jaunieši darbojas arī uzņēmēj-
darbībā. Jānis ikdienā strādā savā firmā 
„ARĪ TE”, kas uz izsaukumu sniedz ēdi-
nāšanas pakalpojumus. Ingūnai nodi-
bināts sociālais uzņēmums „Puordare”. 

„Tas būtu tā kā „Pārveide”. Mūsdienās ir 
saražots tik daudz dažādu lietu, ko mums 
nevajag, mēs tās metam ārā, bet tām var 
dot otro dzīvi, tās pārdarot, pārveidojot, 
dodot otro iespēju, nedaudz padomājot.” 
Ingūna rāda plauktus, kas ir pagatavoti 
no vecām caurulēm. Izskatās gluži kā 
no „Ikea”. „Tāpat arī maisiņus var šūt no 
auduma, lai nelietotu polietilēna maisi-
ņus. Visu ko var pagatavot – no auduma, 
no papīra, no koka.”

Ingūna atzīst, ka sociālais uzņēmums 
tika dibināts cerībā uz „Altum” grantu, 
lai dabūtu līdzekļus darbnīcas būvprojek-
tam. Būvprojektiem naudu toreiz vairs 
nepiešķīra. Pagaidām vēl „Puordarei” 
nav apstākļu, lai pieņemtu darbā sociālā 
riska cilvēkus, taču sociālā uzņēmuma 
statusam ir arī cits uzdevums. „Kāda 
jēga man ņemt cilvēku darbā, ja te nevar 
nodrošināt darba apstākļus, ne ceļa, ne 
darba telpu. Bet sociālais uzņēmums 
jau arī nozīmē to, ka nodarbojamies ar 
sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināša-
nu. Mūsu gadījumā tā ir vide, izglītošana 
par vides problēmām, izglītojošu pasā-
kumu rīkošana. Esmu arī Sociālās uzņē-
mējdarbības asociācijas biedre, caur šo 
asociāciju ir iespēja piedalīties dažādos 
konkursos, bezmaksas reklāmas iespējas 
dažādos bukletos.

Kad sāku te strādāt, 
ceļa nebija. Atbrauc no 
pilsētas, noliec mašīnu 
un tālāk vairāk kā 
puskilometru ej kājām.
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Pagājušajā gadā pretendēju uz 1000 
eiro grantu sociālās uzņēmējdarbības 
forumā, lai ierīkotu ceļu, diemžēl naudu 
nedabūju, bet tas bija jauns izaicinājums, 
kā arī iespēja parādīt Rīgai, ka arī te, 
laukos, ir ļaudis, kuri vēlas strādāt. To es 
arī uzsvēru savā runā, ka ne tikai Rīgā vai 
citās pilsētās, bet arī laukos dzīvo cilvēki, 
kuri ir jāizglīto par atkritumu problē-
mām, un ka tās ir aktuālas arī šeit.” 

Ingūnai un Jānim ir sava vīzija – atvēr-
tā tipa lauku sēta, kur varētu nodarboties 
ar tūristu uzņemšanu. Mājā ir iekārtota 
darbnīca, kur atrodas sietspiede.

Ingūna: „Papīra liešanas darbnīca, 
maisiņu šūšanas, T kreklu apdrukas, 
ziepju vārīšanas, sadzīves ķīmijas taisī-
šanas darbnīca, to mēs varētu piedāvāt 
tūristiem. Mums varētu palīdzēt vietējie 
iedzīvotāji, sociālam riskam pakļautie cil-
vēki, vai tie būtu ilgstošie bezdarbnieki, 
jaunieši bez darba pieredzes, cilvēki ar 
īpašām vajadzībām. Tādu cilvēku apkār-
tnē ir daudz.” 

 
Zero waste – dzīve  
bez atkritumiem

Jaunieši ir cieši apņēmušies dzīvot 
tā, lai nodarītu pēc iespējas mazāku 
kaitējumu dabai. Visvairāk ar zaļajām 

idejām aizrāvusies ir Ingūna. „Šīs ide-
jas radās tad, kad man piedzima pir-
mais bērns un kad mēs pārvācāmies uz 
šejieni. Tad es sāku domāt: paga, paga, 
kanalizācija, viss, ko es izleju ārā, tas 
viss kaut kur aiziet, tas paliek augsnē, 
kur aug dārzeņi, ogas, tad es sāku to 
visu padziļināti pētīt un domāt, ka ir 
jādara kaut kas lietas labā. Mēs esam 
patērētāju sabiedrība, mums nauda ir 
dievs. Cilvēku dzīvesveids, paradumi ir 
tik ļoti uz patēriņu balstīti, ka mēs esam 
noveduši savu apkārtējo vidi atkritumu 
kalnos, ēdam netīru pārtiku un dzeram 
netīru ūdeni, un rodas jautājums, kas 
tad paliks mūsu bērniem? Cilvēkiem ir 
jāattopas, jāpadomā par to, klimata pār-
maiņas ir ļoti draudīgas un nopietnas. 
Mums ir vajadzīgs tīrs ēdiens, gaiss un 
ūdens, tīra vide.” 

Ingūna atgādina par uzrakstu uz 
plakāta jauniešu piketos, kuri iestā-
jas par to, lai valstu valdības nopietni 
domātu, kā novērst klimata pārmaiņas.  
„You will die of age, but we will die 
of climate change.” („Jūs nomirsiet no 
vecuma, bet mēs mirsim no klimata 
pārmaiņām.”).

„Kad tiks noķerta pēdējā zivs un kad 
tiks nocirsts pēdējais koks, laikam tikai 
tad cilvēks sapratīs, ka naudu ēst nevar. 

Tā kā man aug bērni, man nākas par to 
domāt. Te atkal nonākam pie sociālajām 
problēmām, ka ciematu iedzīvotāji par 
to neaizdomājas, viņi dzīvo noslēgti savā 
kopienā, viņiem liekas, ka viss ir labi, 
viņi nesaprot, ka pasaulē viss ir cieši 
saistīts, ka tie atkritumi, ko mēs izme-
tam miskastē, ka tie nepazūd kosmosā, 
bet paliek tepat, mūsu zemītē. Viņi to 
nesaprot! Tas ir viens no maniem dzinu-
ļiem, ka man ir jāiet, tas viņiem jāstāsta 
un jāskaidro.”

Ingūna stāsta, ka arī ikdienā cen-
šas ievērot ekoloģisko dzīvošanu. „Es 
cenšos pārtiku izmantot maksimāli, 
neko neizmest ārā. Ja sarūgst piens, 
var cept pankūkas. Arī sadzīves ķīmi-
ju var neizmantot, trauku mazgājamo 
šķidrumu, gaisa atsvaidzinātāju, virsmu 
tīrāmo šķidrumu var pats pagatavot no 
ūdens, etiķa, citrona sulas, sodas. Es to 
pati daru. Traukus var mazgāt ar sodu. 
Veļas mazgāšanai gan pērku sertificē-
tu ekopulveri, kas iesaiņots pakā, kuru 
var pārstrādāt. Zobus visi mazgājam ar 
bambusa birstītēm. Es esmu praktiski 
atteikusies no nagu lakas, kosmētikas, 
matu lakas. 

Es gan necenšos savus uzskatus 
uzspiest saviem draugiem. Ir jārunā 
neuzspiežot.” 



J Ū N I J S  •  J Ū L I J SA12. lv44

neformālā izglītība – 
attīstības ceļš

Ingūna un Jānis līdztekus studijām 
augstskolā ir aizrāvušies ar neformālo 
izglītību, kuru uzskata par ļoti būtisku 
attīstības ceļu ikvienam jaunietim. Tas 
ietver gan brīvprātīgo darbu Eiropā, gan 
dažādu prasmju apgūšanu, kas vairāk 
noder ikdienā. Viņu abu stāsti ir gan 
atšķirīgi, gan līdzīgi.   

Jānis: „Esmu dzimis Gulbenē, bēr-
nība un skolas gadi pagāja Rēzeknē. 
Līdz 9. klasei mācījos 1. vidusskolā, tad 
pārgāju uz ģimnāziju. Ja es toreiz būtu 
labāk pazinis sevi, tad noteikti būtu izvē-
lējies Mākslas vidusskolu, jo tur es iegūtu 
daudz ko lietderīgāku, nekā visas tās fizi-
kas un matemātikas, kuras manā dzīvē 
nav un nebūs aktuālas.

Pēc tam bija spiediens no vecākiem 
un sabiedrības, ka ir jāstudē, kaut gan 
lielas vēlēšanās nebija. Izstudēju Alberta 
koledžā man aktuālu programmu 
„Izklaides industrijas vadīšana un pro-
ducēšana”. Tā bija pirmā līmeņa aug-
stākā izglītība, un divu gadu laikā lauku 
puikas sapņu pilis un ilūzijas sabruka, 
jo Latvija, izrādās, nav nemaz tik liela, 
kā man šķita, nav nekāda Holivuda. Bet 
man ļoti paveicās, ka studiju gados iepa-
zinu neformālo izglītību. Sākās ceļošana, 
Eiropas brīvprātīgais darbs, kopš tā brīža 
neformālā izglītība valda manā dzīvē. 
Šobrīd es studēju sociālo darbu RTA.

Tagad es darīšu visu to, kas man 
patīk, tepat, Rēzeknes novadā.” 

Jānis uzsver, ka tieši neformāla-
jā izglītībā viņš sastapis savas dzīves 
skolotājus, kuriem gribētu līdzināties. 
Jānis: „Bija daži cilvēki, ar kuriem man 

paveicās, kurus es satiku, kuri mani tajā 
visā ievadīja. Slovēnija bija mans pirmais 
solis „Erasmus” projektā, kad es tur aiz-
braucu, tur bija cilvēks Matiass Vovks, 
viņš man bija kā guru neformālajā izglī-
tībā. Viņš bija tik ļoti piepildīts ar ener-
ģiju, pozitīvo domāšanu un to neformālo 
„es”, viņš staroja, viņš bija pilns ar to. 
Matiass visu mūsu grupu tajā paņēma. 
Es gribēju dzīvē būt tāds pats kā viņš. 
Pateicoties vēl dažiem līdzīgiem cilvē-
kiem, es sāku domāt, kas es pats esmu un 
kas gribu būt, un es atradu atbildi uz šo 
jautājumu un sāku visu to realizēt dzīvē.” 

Ingūna: „Es par neformālo izglītību 
uzzināju jau 11. klasē, kad biju Dricānu 
vidusskolas skolēnu parlamentā. Kad 
parādījās iespēja braukt jauniešu apmai-
ņas projektos, es labprāt braucu, lai 
uzlabotu komunikācijas spējas, valodu 
zināšanas. 

Es studēju RTA ārējos sakarus uzņē-
mējdarbībā. Kad aizbraucu „Erasmus” 
programmā uz Vāciju, es gribēju būt 
viena un palūdzu, lai ar mani kopā 
nevienu nesūta. Bet es biju aprobežota, 
tipiska lauku meitene, es pat Rīgu nepa-
zinu, un Berlīnē, izkāpusi no lidmašīnas, 
nezināju, ko darīt, kur iet, kā tikt līdz tai 
pilsētai, kur man vajag. Angliski pratu 
slikti, vāciski vispār nemaz. Bet kaut 
kā bija jātiek. Četri mēneši Vācijā – tas 
bija liels izaicinājums, sākumā gribēju 
uz mājām, raudāju, bet tad pieradu. 
Pēc tam aizbraucu uz Lietuvu, tad uz 
Bulgāriju.”

Gan Jānis, gan Ingūna iesaka jau-
niešiem noteikti izmantot iespējas strā-
dāt brīvprātīgo darbu, braukt jaunie-
šu apmaiņas projektos uz ārzemēm. 

Jānis: „Noteikti! Daudzi saka – palieciet 
Latgalē un strādājiet savā ciemā! Bet ko 
tas cilvēks, palicis savā ciemā, var ierau-
dzīt? Viņam jābrauc, jāredz pasaule, cil-
vēki, jāapgūst valodas. Komunikācija ar 
cilvēkiem, minoritātes, dažādi uzskati, 
reliģijas  – te viņš to visu neieraudzīs. 
Tad, kad tu esi to visu apguvis un domā, 
ka nu jau tev ir, ko dot savam pagas-
tam, savai pilsētai, un tu vari atgriezties 
mājās, tad tas ir super, cepuri nost, tas 
ir sasniegums. Bet, ja kāds grib palikt 
vienkārši uz vietas, pabeigt vidusskolu 
vai, piemēram, Malnavas tehnikumu un 
strādāt ar traktoru, viņš, protams, var to 
darīt, bet man jau šķiet, ka var arī citādi.”

Ingūna: „Es arī jauniešiem stāstu, ka 
ir jābrauc. Pateicoties visiem braucie-
niem, es sevi atradu, atvēru, ieraudzīju 
citādāku. Tiem jauniešiem, kuri baidās 
kaut kur braukt, saku, ka tā ir jauna 
iespēja. Man žēl to jauniešu, kuri paliek 
tepat uz vietas ciematos gluži kā tādās 
kastītēs, aprobežoti, ne par ko neinte-
resējas.”

Pie vecās mājas vēl saglabājusies 
no pamatīgiem akmeņiem būvēta kūts, 
arī pārējās saimniecības ēkas. Ļaudis 
ir būvējuši uz palikšanu, uz ilgu dzī-
vošanu, taču vēstures līkloči, kari un 
krīzes nav ļāvuši šo sapni īstenot. Tagad 
mājā atgriezusies dzīvība. Vēl elpo 
vecais ābeļdārzs, kas šos gadus ir devis 
bagātīgu ražu, te ir 17 ha zemes, daļē-
ji izcirsts, mazvērtīgs mežs, pļavas un 
kalns. Kāpjam kalnā, kur dabā, koku 
ielokā Ingūna iecerējusi būvēt darbnīcu, 
lai rīkotu paraugdemonstrējumus tūris-
tiem, lai mācītu tiem zaļo domāšanu. No 
šī kalna tālu var redzēt! 

uzņēmīgIe
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Evija Vasiļevska
Foto: autore, Māris Justs

Latgales podnieku dienas ir jau izskanējušas  – ar atvērto durvju dienām māla 
meistaru darbnīcās, skolēnu veidošanas konkursu, izstāžu atklāšanām, kopīgu cepļu 
kurināšanām. Tradīcija, kurai drīz būs jau 40 gadu, aizsākās laikā, kad aktīvi noritēja 
Mākslas dienas un Latgales keramiķi bija aizrautīgi dažādu pasākumu īstenotāji.

Kādas ir Latgales podnieku dienas šobrīd, vai joprojām sekojam tradīcijām, kādi ir 
māla meistaru darbi kopējā noslēguma izstādē un kurp virzās visa Latgales kerami-
ka kopumā – tie ir jautājumi, par kuriem domā un runā daudzi pasākuma ikgadējie 
apmeklētāji. Mēģināsim atskatīties, secināt un raudzīties ar cerībām nākotnē. 

Mainās 
krāsas

trAdīcIJAS
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trAdīcIJAS

Šogad Podnieku dienas aizsākās ar 
veidošanas konkursu, kuru jau cetur-
to gadu organizē Jura Soikāna Ludzas 
mākslas skolas Nautrēnu vidusskolas 
filiāles vadītāja Maija Gailuma, sākot-
nēji pasākumu veidoja un Maiju atbal-
stīja vīrs Pēteris Gailums (1962–2017). 
Tāpēc ļoti ceram, ka nākamajā gadā 
īstenosies ilgi gaidītais notikums, kad, 
godinot keramiķa piemiņu, konkursu 
nosauksim Pētera Gailuma vārdā. Šogad 
konkursā piedalījās 69 skolēni no 17 
dažādām mācību iestādēm  – mākslas 
skolām, vispārizglītojošajām skolām, 
bērnu un jauniešu centriem, pirmssko-
las izglītības iestādēm, pārstāvot dažā-
dus vecumus  – jaunākajam bija pieci 
gadi un vecākajam  –18. Jauniešu, viņu 
pedagogu un arī vecāku interese, kas 
nodrošina tik plašu dalībnieku pulku, 
ļauj domāt, ka esošajai podnieku paau-
dzei būs turpinājums, un tas vieš cerī-

bas, ka tradīcijas nezudīs un podnieka 
amatu būs kam pārņemt.

Latgales kultūrvēstures muzejā noti-
ka teorētiskie lasījumi, kuru saturis-
kajā izklāstā akcentēja jautājumus par 
lietišķās mākslas dažādām nozarēm 
un nemateriālās kultūras mantojuma 
saraksta izveidi, un veiksmes stāstiem 
šajā jomā. Pasākuma norises laikā noti-
ka vienošanās arī par nākamā gada teo-
rētisko jautājumu analizēšanu un par 
plašāka mēroga izstādes nepiecieša-
mību muzeja telpās, iesaistot Latvijas 
Nacionālā kultūras centra darbiniekus.

Jau ilgstoši Podnieku dienu svarīgā-
kie notikumi ir kopīgā cepļa kurināšana 
un noslēguma izstādes atklāšana. Šogad, 
piedaloties vairāk nekā 10 autoriem, 
lielais ceplis, sekojot vēsturiskajām tra-
dīcijām, tika kurināts Andra Ušpeļa dzī-
ves un darba vietā „Moldedžūs”. Laika 
apstākļi bija ļoti labvēlīgi, glazētais ceplis 

bija paklausīgs meistara gribai un māla 
trauki, uguns liesmu apņemti, izdega 
izcili. Cepli izņemot, klātesošos priecēja 
gan tradicionālās Latgales saimniecības 
trauku formas  – vāzes, krūzes, bļodas, 
bobaunīki, pa kādam madaunīkam, 
viduslaiku trauku kopijas, kuras tapušas 
Tatjanas un Viktora Pankovu darbnīcā, 
gan arī moderno trauku variācijas – kat-
ram podu gribētājam bija, ko izvēlēties.

Lielā noslēguma izstāde šogad tika 
atklāta un būs apskatāma visu vasaru 
Franča Trasuna muzejā „Kolnasāta”. 
Plašajā ekspozīcijā apskatāmi ir ne tikai 
māla podi, bet arī radošās apvienības 
„V.I.V.A.” autoru  – Vēsmas Ušpeles, 
Ilzes Griezānes, Vijas Stupānes un Agras 
Ritiņas radītās gleznas. Gleznotāju klu-
sajās dabās nereti var ieraudzīt arī māla 
traukus, katram šādam darbam pamatā 
ir personisks stāsts, un māla darinā-
jums ir vizuāli atpazīstams. Gleznu un 
māla trauku saskaņa kopējā izstādē ir 
izcils atradums. Ekspozīciju iekārtojot, 
māksliniece Inese Dundure, kā allaž, ir 
veiksmīgi saskaņojusi mākslas darbus ar 
Latgales māla meistaru darbiem, akcen-
tējot noteiktas mākslinieciskas kvalitātes 
gan māla podos, gan gleznās. Pavisam 
izstādē ir apskatāmi 33 autoru darbi. 
Dažādi tie ir saturiskajā un vizuālajā 
izpildījumā. Par izstādi kopumā gri-
bētos teikt, ka tā drīzāk ir keramika 
Latgalē, nevis Latgales keramika, jo ir 
diezgan daudz darbu, kas gan formās, 
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gan vizuāli vairāk atgādina par pasau-
les keramikas iezīmēm, nevis sekošanu 
Latgales keramikas tradīcijām. Latgales 
keramiķu darbos trauku darināšanā ir 
ienākuši tādi māla sastāvi un glazūras, 
kas nav reģiona keramikā ierasta parādī-
ba, – ekspozīcijā redzam baltus darbus, 
tradicionālās Latgales trauku formas 
pārklāj kristāliskas glazūras. Cerams, 
ka jauninājumi Latgales keramiķu dar-
bos bagātinās un atsvaidzinās jau ieras-
to un nekļūs par vienkāršu pašmērķi. 
Patīkami, ka šos amata svētkus joprojām 
apmeklē un izstādē piedalās vecmeista-
ri  – Olga un Valdis Voguli, sīkplastiķe 
Olga Deksne, lai arī šogad neredzam 
Vladislava un Leonarda Vinceviču dar-
bus, toties Edvīna Vinceviča māla darbi 
pārliecina par to, ka dzimtas podnieka 
prasmes un zināšanas ir saglabātas un 
nodotas drošās rokās. Ir autori, kuri 
ar saviem darbiem joprojām apliecina 
savas profesionālās prasmes un varēša-
nu, darbus apdedzinot dažādās tehni-
kās, saglabājot augstu izpildes kultūru. 
Te jāpiemin podnieku tandēmi Olga 
un Valdis Pauliņi, Jolanta un Valdis 

Dundenieki. Lai arī Staņislavs Viļums 
un Anna Viola Bīriņa ikdienā ar mālu 
strādā plecu pie pleca, tomēr Podnieku 
dienu izstādes ekspozīcija parāda, ka 
viņi spēj saglabāt katrs savu radošo neat-
karību – Staņislavs, variējot tradicionā-
lās Latgales trauku formas, rada jaunus 
darinājumu komplektus. Viola, izman-
tojot māla plastus, radījusi priekšmetu 
grupas, kas savā būtībā nav saistāmas 
ar Latgales keramikas tradicionālajām 
izpausmes formām. Īpaša uzmanība 
pievēršama jaunajiem autoriem, kuri 
piedalās izstādē tikai dažus gadus vai 
arī pirmo reizi,  – Kristaps Braslis un 
Veronika Rumjanceva. Kristaps, kurš 
podnieka amata noslēpumus ir iepazinis 
Uģa Puzuļa darbnīcā, pārvalda Latgales 
saimniecības trauku formas un prot labi 
ar glazūru pārklāt māla darinājumus, 
jau vairākkārt ir piedalījies izstādēs un 
šogad pirmo reizi dosies uz Etnogrāfisko 
Brīvdabas muzeja gadatirgu. Olgas 
un Valda Pauliņu skolniece Veronika 
Rumjanceva šogad pirmo reizi atrāda 
savus darbus skatītājam un veiksmīgi 
pārliecina ar augstu māla darbu kvalitā-

ti, labu izpratni par to, kas ir māla trau-
ku komplekts. Līga Krasņikova, seko-
jot vecāku (Olgas un Valda Pauliņu) 
pēdās, jau vairākkārt parāda augstu 
māla apstrādes kultūru un izpratni par 
Latgales keramikas tradīcijām.

Joprojām māla trauku darināšanā 
meistari izmanto mālus no Lietuvas, 
Latgales un arī Latvijas. Lai arī izstā-
des ekspozīcija ir plaša, tomēr šogad 
izstādē neredzam Ērika Kudļa, Mihaila 
Sabanska, Ruslana Sabanska, Ilmāra 
Veceļa, Leonarda Vinceviča un dažu 
daugavpiliešu darbus. Nav arī ieraugā-
mi Kristīnes Nicmanes, Valda Grebeža, 
Lības Ločmeles, Aleksandra un Ingas 
Maijeru darbi. Latgales podnieku die-
nas kā allaž organizēja TLMS „Latgale”, 
TLMS „Rēzeknes apriņķa podnieki”, 
A. Paulāna TLMS, Rēzeknes novada 
pašvaldība un Latgales kultūrvēstures 
muzejs. 

Šogad ar Podnieku dienu svinēša-
nu vien interese par Latgales keramiku 
neaprobežojas  – „Jasmuižā” 9. augustā 
notiks Polikarpam Vilcānam (1894–
1969) veltīta konference. 

Latgales keramiķu darbos trauku darināšanā ir 
ienākuši tādi māla sastāvi un glazūras, kas
nav reģiona keramikā ierasta parādība, – 
ekspozīcijā redzam baltus darbus,
tradicionālās Latgales trauku formas
pārklāj kristāliskas glazūras.
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VērtīBAS

Gadskārtu 
svētki –mirklis

apstāties

Inga Čekša-Ratniece
Foto: Māris Justs

Tuvojoties lielākajiem gadskār-
tu svētkiem  – vasaras saulgriežiem, 
medijos aizvien biežāk skan Līgo un 
Jāņu dziesmas, reklāmas aicina pirkt 
svētkiem aktuālās lietas. Cilvēki sāk 
steigties, uztraukdamies, kā paspēt 
svētkiem sagatavoties. Taču man daž-
kārt gribas apstāties. Un izrādās, ka tā 
ir normāli, ka to man mēģina pateikt 
dabas balss. 

Par vasaras saulgriežiem, to saik-
ni no senākajiem laikiem līdz mūs-
dienām – par to saruna ar Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijas profesori, zi-
nātnieci, latgaliešu folkloras pētnieci 
Angeliku Juško-Štekeli.
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Kā jūs izjūtat mitoloģiskā spēka 
nozīmi mūsdienās, šajā tehnoloģiju 
pārņemtajā pasaulē, runājot par gai-
dāmajiem vasaras saulgriežiem?

Kad ar jaunāko paaudzi pārsprie-
žam Līgo vakara un Jāņu tradicionālos 
rituālus, nereti pārsteidz, ka ļoti daudzi 
nemaz neiedziļinās, kāpēc tos veic, ko 
tas viņiem dod, kā tas ietekmē viņu un 
sabiedrības dzīvi, iespējams, arī pasau-
les ritu. Cilvēki ir aizmirsuši vasaras 
saulgriežu rituālu jēgu  – ka šie svētki 
ir paredzēti kā atskaites punkts, lai līdz 
tiem noslēgtu kādu savas dzīves perio-
du un ka rituāli būtu jāveic, lai labvēlīgi 
ietekmētu nākamo dzīves posmu. Jau-
nieši nezina atbildes uz vienkāršiem 
jautājumiem: kāpēc viņi vij vainagu, kā-
pēc lec pāri ugunskuram vai sien sieru. 
Visbiežāk dzirdu: tā darīja vecmāmiņas 
un mammas, tā darām mēs. Varbūt tas 
arī nav slikti, jo tradīcija saglabājas. 
Manuprāt, tā arī ir laba atbilde, bet tajā 
pašā laikā tomēr mazdrusciņ pietrūkst 

izpratnes. Vasaras saulgrieži parāda to 
ekvinokcijas punktu – saules apstāšanās 
punktu. Kas notiek tajā brīdī? Pēc šī brī-
ža dienas kļūst īsākas, naktis – garākas.  
Saulīte apveļas, pasaule apveļas, un at-
kal sāk iet uz ziemas pusi. Katra darbī-
ba, kuru mēs veicam, ir saistīta ar to, ka 
mēs apzināmies savu vietu šajā pasaulē. 
Tā ir mītiskās domāšanas ideja: darām 
ko tādu, lai palīdzētu tai dienai, uzturē-
tu gaismu pa nakti, lai apgaismotu sa-
vus laukus, reizē pasauli. Mēs uztaisām 
simboliskus objektus, kas saulei palīdz 
rūtuotīs, rotāties vai līgoties.

Mēs esam palīgi?
Jā, mēs esam šīs kārtības uzturētā-

ji. Jāsaka, pat ne palīgi, bet daļa no tās. 
Varbūt nav tik svarīgi, vai mēs to darām 
apzināti vai neapzināti, galvenais, ka 
mēs to darām, jo jebkurš simbols – vai-
nags, siera ritulis, uguns – šajā naktī pa-
līdz saulei. Arī pārējie elementi ir sais-
tīti ar dabas spēku. Rasa un peldēšanās 
rasā – dzīvības spēka baudīšana, arī pel-

dēšanās Jāņu naktī. Brīdī, kad saulīte ir 
apstājusies un gatavojas atkal pārvelties, 
tas ir laiks, kad mēs varam noskaidrot, 
kas ar mums notiks tālāk: rīt, parīt, pēc 
mēneša vai pat gada. To mēs arī darām, 
sevišķi jaunieši. Tas ir arī auglības laiks. 
Senākie arheoloģiskie pētījumi liecina, 
ka, iespējams, Jāņu naktī notikusi mei-
teņu iniciācija  – viņas tapa par sievie-
tēm. Bijuši veseli rituāli, un atskaņas ir 
saglabājušās, jo Jāņu nakti mēs jopro-
jām uzskatām par auglības nakti. Tīri 
pragmatiski tas ir veiksmīgākais laiks, 
kad ieņemt bērniņu. Deviņus mēnešus 
viņu gaidot, paiet aukstā ziema, bērniņš 
piedzimst uz pavasari, viņu vieglāk iz-
audzināt, jo nāk siltais laiks. 

Jaunas meitas zina rituālus par zī-
lēšanu Jāņos  – vai apprecēsies, kurš 
būs izredzētais. To dara arī mūsdienās. 
Papardes zieda, kas dažādi tiek inter-
pretēts  – gan auglības, gan vispārējās 
laimes meklēšanas, gan iemiesotās grū-
tības tā meklēšanā, simbols arī mūsdie-
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nās vairāk saistīts ar auglību. Daba mums 
dod stimulu, tās spēki palīdz.

Man Jāņu sagaidīšana nav iedomā-
jama bez ugunskura – centrālā simbola, 
kas dod enerģiju.

Kādreiz ugunskurus kāra kārts galā, 
darvas spaini vai ko citu dedzināja ar 
domu, lai apgaismotu lielāku platību, 
nestu tai svētību. Jo vairāk gaismas deg, jo 
lielāka svētība. Veidoja un dedzināja arī 
ratus. Vēl kāda tradīcija, kuras jēgu jau-
nieši nezina, bet dara – lēkt pāri uguns-
kuram. Tas ir attīrīšanās simbols. Pārlecot 
pāri, saņemam attīrīšanos un nostipri-
nām savienību. Piemēram, senajos laulī-
bu rituālos jaunlaulātie turēja rokas virs 
uguns un solījās gaismas spēkam, ka būs 
kopā. Kad jaunieši lec pāri ugunskuram 
rokās saķērušies, viņi pauž to pašu ideju: 
tas mūs vieno, esam pāris, auglības turpi-
nātāji nākotnē. 

Cik lielā mērā senās Jāņu tradīcijas 
ir ietekmējusi kristīgā baznīca, jo pēc 

tās kalendāra 24. jūnijs ir Jāņa Kristītā-
ja dzimšanas diena?

Par Līgo ir saglabājušās interesantas 
liecības. Visa folklora ir sinerģiska, tā sa-
tur gan pirmskristietības, gan kristietības 
elementus. Laikam Jāņi ir vieni no tiem 
svētkiem, kuros kristietības elementi sa-
glabājušies ļoti maz. Tie ir īsti, var lietot 
šo vārdu, pagāniski – peldēšanās, uguns-
kuri, vainagu vīšana, zīlēšana, laikapstāk-
ļu prognozēšana. Tomēr kristietība ir 
mēģinājusi ietekmēt Jāņu norises. Piemē-
ram, Latvijā pamatā ir līgo, līgo, Latgalē – 
rūtuoj, rūtuoj. Viena no versijām: Latgalē 
vārdu „līgo” esot aizliegusi lietot tieši 
baznīca, jo tas saistīts ar Jāni Kristītāju, 
kura sodīšanas laikā skanējis teksts: līgo, 
līgo. Tāpēc šis vārds nebija vēlams. Mums 
ir rūtuoj  – saistīts ar saules sagaidīšanu: 
saule rotājas un saullēktā parādās dažā-
dās krāsās. Kaut arī, pēc baznīcas kalen-
dāra, Jāņa Kristītāja dzimšanas diena ir 
24. datumā, tomēr tradīcijas nepārklājas, 

nesaplūst, dzīvo līdzās. Ziemassvētkos tās 
ir pilnīgi pārklājušās, pavada cita citu. 

Tomēr daži avoti norāda, ka, patei-
coties tieši kristīgajai baznīcai  – Jāņa 
Kristītāja dzimšanas dienas datumam, 
vasaras saulgriežus mēs svinam 23. jū-
nija vakarā, bet ne to īstajā laikā.

Līgo dienu mēs svinam 23. datumā, 
kad saulīte jau pārvēlusies. Tā nav saul-
griežu diena, tas ir astronomiskais saules 
stāvēšanas laiks. Ja gribam svinēt tieši 
to brīdi, kad saule pārveļas, tad mums 
jāgaida astronomiskais brīdis. Mums ir 
vieglāk, jo varam skatīties pēc kalendāra. 
Senčiem tāda nebija, viņi to noteica pēc 
dabas zīmēm. 

Kāpēc mūsdienās arvien biežāk ro-
das vēlēšanās atzīmēt vasaras saulgrie-
žu svētkus pēc astronomiskā kalendā-
ra – 21. vai 22. jūnijā, kad tiek svinēta 
visīsākā nakts un visgarākā diena?

Tā ir dabas balss. Notiek kultūras, 
tādā negatīvā nozīmē, un natūras cīņa. Jo 
vairāk aizraujas ar tehnoloģijām un ma-
teriālajām vērtībām, sāk veidoties pret-
spars un vēlme atgriezties pie dabiskā. 
Cilvēkam gribas būt dabas daļai vismaz 
dažreiz gadā. Lielie gadskārtu svētki ir 
domāti, lai mēs apstātos un padomātu. 
Gadskārtu un godu ieražas kā atskaites 
punkti. Ja ir godi, jāpadomā, kā es dzīvoju 
līdz šim un ko es darīšu, lai dzīvotu labāk. 
Gadskārtās ir tieši tas pats: kā es kā dabas 
daļa dzīvoju līdz šim un kā es kā dabas 
daļa iešu tālāk. Mums iedots vesels rīku 
komplekts no senākajiem laikiem, kas 
var palīdzēt saprast turpmāko notikumu 

VērtīBAS
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gaitu. Jāņos ir ļoti savijušās mūsu perso-
niskās intereses ar dabu.

Aizvien biežāk līgotāji uzvelk tau-
tastērpu, kas jau kļūst par svētku sa-
stāvdaļu.

Tautastērps ir vērtība: darināts no 
dabiskiem materiāliem, pārsvarā roku 
darbs. Paši Jāņi ir identitātes apliecinā-
jums, zināmi ļoti daudzās Eiropas valstīs, 
taču tā, kā mēs tos svinam, nekur citur 
nesvin, tradīcijas atšķiras. Tautastērps 
mūs atšķir ne tikai nacionāli, bet arī lo-
kāli. Katram novadam ir sava tautastērpa 
tradīcija. Man nav sava tautastērpa, dau-
dziem kolēģiem ir. Es pati gribētu to 
uzaust un sašūt. Tā ir milzīga vērtī-
ba, ka pats to esi darinājis. Tam, ko 
mēs ieliekam katrā krāsu gammā, 
rakstā, dabiskā materiāla veidoju-
mā, ir saikne no sendienām līdz 
mūsdienām, kas tiek pārmantota un 
nesta tālāk. Cilvēki to dara apzināti, 
un tas ir liels pluss, ka mēs gribam 
savu tautastērpu. Tā mēs piepulcē-
jamies tradīcijai. Pat tikai uzvelkot 
tautastērpu, uzreiz tu jūties citādi. 
Ja kuram nav sava tautastērpa, ir 
kādi elementi – var uzadīt savus maučus, 
izveidot rotu, piemēram, saktiņu. Esmu 
sašuvusi kreklu no lina. Ļoti spēcīgi ir 
saglabājies ziedu vainags, tas uz Jāņiem 
iespējams katram.

Kādus ziedus ieteicamāk pīt Jāņu 
vainagā vai „visa laba jāņuzāle”?

Visa laba jāņuzāle. Mēs nebraucam uz 
kaimiņu pagastu plūkt ziedus, parasti iz-
vēlamies to darīt tuvākajā apkārtnē. Tava 
dzīves vieta ir tavs kultūras kods. Savā 
dzīves vietā saplūktie ziedi piesaista tra-
dīcijai. Tāpēc jebkurš zieds ir labs. Tagad 
industriālajā laikmetā vainagi ir tik skais-
ti – viss kaut kas ir iekšā, labi, ka ne māk-
slīgie ziedi.  Jāteic, ka 23. jūnijs kā Līgo 
diena nemaz tik bieži netiek minēta. Tā 
tiek saukta par Zāļu vai Ziedu dienu. At-
kal nosaukumā parādās dabas spēks. Tiek 
uzskatīts, ka zālēm lielais spēks ir saules 
pilnbrieda laikā no 21. līdz 23. datumam. 

Līgotāji prasa Jāņu sieru un alu, 
kas arī mūsdienās tiek likts galdā goda 
vietā. 

Garšīgākais ir pašu darinātais un 
gatavotais, jo tas sarūpēts ar gaišām do-
mām.

Ja runā par Latgali, senatnē ne jau 
visi varēja darīt alu. Ņemot vērā ekono-
misko situāciju – tikai turīgie saimnieki. 
Tagad, no šī viedokļa raugoties, mēs ļoti 
labklājīgi dzīvojam, jo visu var nopirkt. 
Ļoti priecē, ka tiek arī darīts alus. Mums 
ir bijušas ekspedīcijas, kurās pierakstām 
alus darināšanas receptes. Pārsteidz, cik 

daudz tajās saglabājusies tēvu tēvu tradī-
cija. Es pati esmu darinājusi alu pie vec-
māmiņas, zinu tehnoloģiju, kā jāgatavo 
iesals, kā dabū pirmās garšīgās pataciņas, 
ko bērniem deva. Tie ir veseli rituāli, ko 
varam mācīt citiem.

Vai plašā alus un siera izvēle mūs-
dienu tirgus piedāvājumā vienlaikus 
liecina, ka industrijai ir lielākas iespējas 
izskaust senās tradīcijas?

Jebkurai tradīcijai ir divi spēki. Viens 
ir centrtieces spēks, kas cenšas saglabāt 
tradīciju nemainīgu. Pārsvarā to dara ve-
cāki cilvēki, lai notiktu tieši tā un ne citā-
di. Ir arī centrbēdzes spēki – katrā laik-
metā tradīcija ir mainīga. To ietekmē gan 
paša cilvēka apziņa par šiem svētkiem, 
gan sabiedrības kopējā ietekme. Jāņi bija 
ļoti populāri un tika svinēti līdz padomju 
laikam, tad valdība neatbalstīja, 50. ga-
dos pilnīgi aizliedza, cilvēki svinēja „pa 
kluso”, pēc laika sākās tāda kā šo svētku 
reabilitācija, un pilnā mērā svinam no 60. 
gadu beigām. Mūsdienās gluži nav tā: kā 
gribam, tā svinam. Ļoti lielu iespaidu at-
stāj postmodernā kultūra un mārketings. 
Par Jāņiem sāk atcerēties vismaz mēnesi 
iepriekš, tāpat kā par Ziemassvētkiem 
un Lieldienām. Zīmogu uzliek reklāma, 
tāpat kā padomju laikos partijas likumi. 
Cilvēks ir viegli ietekmējams. Tas, iespē-
jams, rada negatīvās sekas svētkiem, ar 
kurām, ja runājam par folkloru kā stāstu, 
par Jāņiem ienākusi tēma – nelaimes ga-
dījumi, ko izraisa cilvēku braukšana pie 

stūres dzērumā. Ir veselas naratīvu sēri-
jas – izglābj draugu tieši Jāņos. Tā svētki 
„apaug” ar jauniem stāstiem. Ja mēs būtu 
saglabājuši seno, tīro centrtieces spēku, 
nebūtu šo seku.

Kādi ir jūsu vasaras saulgrieži?
Man tie patīk kā ģimenes svētki. Pie 

mums atnāk tuvākie radi un draugi, no-
svinam, kā gribas: bez skaļas mūzikas, 
bet ar dziesmām, vainagiem, alu, sieru, 
peldēšanos. Atceros no bērnības, ka kopā 
sanāca visi kaimiņi, bet tas bija citādāk, 
nekā tad, kad Jāņus svin pilsētas vai pa-
gasta centrā. Taču, tā kā tie ir vispopu-
lārākie un publiskākie svētki, kur cilvēki 
sanāk kopā, varbūt arī tā nav slikti. Tieši 
latgalieši uztur dziesmotos Jāņus. Mēs va-
ram dziedāt pie ugunskura līdz rīta gais-
mai vienu dziesmu pēc otras. Man patīk, 
kad izjūti svētkus un reizē arī padomā. 

Kā sevi būtu jāsagatavo šiem svēt-
kiem no mitoloģiskās domāšanas ska-
tījuma?

Būtu jāapstājas, tāpat kā saule apstājas 
savā ceļā. Apstāšanās brīdī ir jāpadomā, 
jāapjauš, ka saules ceļš un tavs ceļš pa-
griezīsies. Tas ir visgrūtākais mūsdienu 
cilvēkam: apstāties un padomāt par pa-
tiesajām vērtībām. Jāņi atgādina par mū-
žīgajām vērtībām: saule debesīs, ūdens, 
zeme, zieds un tu kā dabas daļa. Rietumu 
cilvēks vairāk iet un bauda svētkus, kas arī 
nav slikti. Svētkos jābūt līksmībai, tāpēc ir 
alus un siers, lai tu vari paēst, padzert un 
godināt sauli ar savu priecīgo noskaņo-
jumu. Jāsaprot un jāpārdomā sevī, ka esi 
dabas daļa. 

 
Tava dzīves vieta ir 
tavs kultūras kods. 
Savā dzīves vietā 
saplūktie ziedi 
piesaista tradīcijai.
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Uzlabot 
pilsētas 
sajūtu

Ināra Groce
Foto: Andra Uškāna  
personīgais albums
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Viena no brīvības vērtībām ir pasaules iepazīšana, ceļošana un iespēja 
būt pašam. Žurnāls „A12” iepazīstina ar vienu no mums – Andri Uškānu. 
Ceļotājs, pilsētvides pētnieks, fotogrāfs… Nupat kopā ar dzīvesbiedri Regitu 
ir atgriezies no ASV, kur Regitas pieredzes apmaiņu un praksi atbalstīja Bal-
tijas-Amerikas Brīvības fonds (Baltic-American Freedom Foundation). Par 
Eiropas un Amerikas pilsētvides pārdomām ir izveidotas virtuālas esejas un 
ieraksti piedzīvojumu dienasgrāmatā (https://eseju.lv/). 

Atgriežoties mājās pēc ilgāka laika, uz tām var paskatīties ar citādu ska-
tu – pieci redzējumi no Andra dzīves.

Interesanti ir tikai  
pirmos mēnešus

Savā esejā Andris raksta: „Rietumu 
krasta ceļojums bija neizbēgams. Nevar 
apgalvot, ka Amerika ir redzēta, ja ir 
redzēts tikai austrumu krasts, turklāt es 
Amerikā gribēju redzēt divas lietas – prē-
rijas un tuksnesi. Mēs labi apzinājāmies, 
ka šāds ceļojums nevar būt lēts, tāpēc 
nauda tam tika taupīta kopš ierašanās 
Amerikā.” Tomēr atgriešanās mājās ir 
gaidīta vairāk, nekā cerēts. „Beidzot esmu 
nonācis Latvijā. Mēs tur bijām krietni 
par ilgu, es biju astoņus, Regita – deviņus 
mēnešus. Viss ir svaigi un interesanti 
pirmos trīs mēnešus, un pēc pusgada tu 
vienkārši pierodi. Un tad lietas, kas tevi 
kaitināja sākumā un likās neizskaidroja-
mas no loģikas un veselā saprāta puses, 
kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, 
tu tās vienkārši pārstāj pamanīt.” 

Andris stāsta, ka salīdzinājumi rodas 
nevis par Latviju un Ameriku, bet drīzāk 
gan daudz plašāk – Eiropu un Ameriku, 
jo atšķiras Eiropas kultūras īpatnības, 
un Latvija iekļaujas kopīgā Eiropas ska-
tījumā. Piemēram, infrastruktūras jomā 
Eiropa ir tālu priekšā un daudz drau-
dzīgāka iedzīvotājiem. „Dzīvojām ASV 
turīgajā reģionā  – Bostonā. Tas ir ASV 
kultūras un izglītības centrs. Mums bla-
kus bija MIT, Hārvardas un Bostonas 
universitātes, lielākās medicīnas un teh-
noloģiju laboratorijas. Tās tehnoloģijas 
laboratorijās ir saistošas un progresīvas, 
kuras atspoguļo tālās nākotnes progre-
su pēc divdesmit gadiem. Bet pilsētvidē 
nekā no tā nav. Vilcieni un metro dar-
bojas kopš 60. gadiem un nav atjauno-
ti, tāpēc sastrēgumi metro satiksmē ir 
ikdiena, turklāt Bostonā metro regulāri 
lūst un rēķināties ar sabiedriskā trans-
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porta laikiem ir sarežģīti. Jaunāku pilsētu 
ielās nereti nav paredzētas gājēju daļas. 
Tās parādās tikai veikalu un sabiedrisko 
iestāžu rajonos, jo 20. gadsimta pirma-
jā pusē valdīja uzskats, ka visi pārvie-
tosies personīgajās automašīnās. Ja no 
mikrorajona ir kājām vai ar velosipēdu 
jānonāk centrā, tad jādodas pa neno-
robežotu trases malu, kur garām joņo 
mašīnas ar ātrumu, kas nereti pārsniedz 
100 kilometrus stundā. Gājējam tas ir 
neaizmirstams, bet dažkārt arī letāls pie-
dzīvojums.” 

Lasīt un izzināt 
grāmatas

Lai arī mūsdienās ir pieejama un 
populāra kļuvusi virtuālā lasāmviela, 
grāmatas nav zaudējušas savu nozīmi. 
Andris un Regita interesējas par vēsturi, 
ģeogrāfiju un pilsētplānošanu, līdzi no 
brauciena uz Latviju ir atvesta vairāk 
nekā simt kilogramu smaga krava ar 
vērtīgām grāmatām, tai skaitā arī lat-
viešu valodā. Kā piemēru var minēt  
izdevniecības „Daugava” Zviedrijā laika 
posmā no 1962. līdz 1984. gadam izdoto 
„Latvijas vēsturi” desmit sējumos. 

Andris stāsta, ka ASV lietotu grāma-
tu veikalā vienmēr var atrast plauktiņu 
ar lasāmvielu latviski. Daudzu Amerikas 
latviešu privāto bibliotēku kolekcijas 

sasniedz vairākus tūkstošus trimdā rak-
stītu un retu grāmatu, kas liecina, ka lat-
vieši arī taipus okeānam ir čakli lasītāji. 

Bostonā Andrim un Regitai izvei-
dojās draudzīgas attiecības ar Sarmu 
Liepiņu-Muižnieci un viņas mammu 
Lalitu Muižnieci. Lalita atbrauca uz 
Ameriku ar savu mammu agrā bērnībā, 
šeit uzauga, mācījās, apprecējās, ieguva 
doktora grādu un lasīja lekcijas uni-
versitātē. Sarmas vecāki ir saistīti arī ar 
Rēzekni. Gadu gaitā Latvijas Mākslas 
akadēmijas Latgales filiāles studenti ir 
saņēmuši Valža Muižnieka piemiņas sti-
pendijas un stipendijas no Arnolda un 
Helēnas Sildegu fonda, kuriem ziedotāja 
ir Lalita Muižniece. Viņa arī vairākkārt ir 
viesojusies Rēzeknē, tiekoties ar saviem 
stipendiātiem. Savukārt Sarmas misija ir 
palīdzēt grāmatām un gleznām no veca-
jām latviešu kolekcijām nonākt pareiza-
jās rokās, tai skaitā – Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā māk-
slas muzejā. 

Ikdienā nepievēršam 
uzmanību

Tā īsti novērtēt pilsētu var, tikai 
paskatoties no malas. Pēc ilgākas prom-
būtnes atgriežoties, var redzēt atšķirības. 
„Tās ir lietas, ar kurām dzīvojam ikdienā 
un nepamanām, bet, mums atgriežo-

ties, tās izskatās kliedzoši. Piemēram, 
fasāžu noformējumi Rēzeknē. Pilsētā ir 
daudz vēsturisku ēku, pirmskara laika 
mājas, kas ir saglabājušās, bet vizuāli 
šobrīd diemžēl ir skumjā stāvoklī. Arī 
nepārdomāta pilsētvides reklāma, gais-
mas kastes un „slīdošie” uzraksti  – brī-
žiem tas viss izskatās pēc arābu tir-
gus. Saglabājusies vēsturiskā apbūve ir 
Rēzeknes priekšrocība, un, ja tā būtu 
sakopta, tā veidotu pievilcīgu pilsētas 
seju, kas priecētu gan pašus pilsētniekus, 
gan tūristus. Rēzekne ir skaista pilsēta – 
dažādais reljefs, zaļās zonas, arhitektū-
ra, izgaismotā Atbrīvošanas aleja naktī. 
Amerikā tādu redzēt nevar. Tur pilsētas 
naktī izgaismo reklāmas. Tai pašā laikā 
ASV pilsētas vizuālo tēlu reglamentē 
stingri noteikumi  – kā ir jāizvieto rek-
lāmas, fasāžu noformējumi, un tā tālāk. 
Šodien pie mums izvietot reklāmu ir 
relatīvi vienkārša procedūra, kaut gan 
vēsturiski Krievijas impērijas apgabalu 
pilsētās galveno ielu noformējumu reg-
lamentēja noteikumu rullis, kurā bija 
atrunāts viss – sākot ar to, kā ir jāizskatās 
fasādēm, un beidzot ar laternu stabu 
cokoliem. Būtiski, ka noteikumi atšķīrās 
arī atkarībā no ielu nozīmības. Šobrīd 
Rēzeknē lēmumu par to, kas ir un kas 
nav pieņemams Rēzeknes pilsētainavā, 
pieņem pilsētas dome katrā individu-
ālā gadījumā. Un par nožēlu jāteic, ka 
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domes attieksme ir pārlieku pieņemoša. 
Katrai lielākai Eiropas pilsētai ir savs 
dizaina kods, kas komersantiem, būvnie-
kiem un īpašniekiem ir obligāti jāievēro. 
Diemžēl pagaidām Latvijā nevienā pil-
sētā nekā tāda nav, kaut gan Rīgā šobrīd 
par to aktīvi domā. Ja pacenstos, mēs 
varētu paspēt pirmie.”

Cita nejauka lieta ir grafiti „tagi” (atzī-
mes, paraksti), kuri pēdējo mēnešu laikā 
Rēzeknē ir uzradušies lielā skaitā. Var 
dažādi vērtēt ielu mākslu, taču „tagus” 
arī „lielie” ielu mākslinieki uzskata par 
vandālismu. „Man ļoti patīk vēsturiskās 
Rēzeknes gleznojumi, kuri periodiski 
dažādu pilsētas projektu ietvaros parā-
dās uz pilsētas namu fasādēm. Un man 
arī patīk estētiski pilnvērtīga ielu māk-
sla Eiropā un Amerikā. Es gribētu, lai 
Rēzeknē pazustu nelegālie grafiti un to 
vietā parādītos kvalitatīvi ielu gleznoju-
mi saskaņotās vietās. Cilvēki, kas zīmē 
šos „tagus”, ir talantīgi mākslinieki, un 
man nav īsti skaidrs, kāpēc viņi izvēlas 
tik necilu un neglītu protesta formu. Es 
domāju, ka šeit būtu lieliska vieta pro-
duktīvam dialogam starp ielu mākslinie-
kiem un pilsētas domi.” 

Apzināties, 
ka mēs labi dzīvojam

„Šodien mēs dzīvojam ļoti labi. 
Protams, katrs par kaut ko var sūdzēties 
un Latgale tiek uzskatīta par „depresīvo 
reģionu”, taču tai pašā laikā  – ja salī-
dzinām no vēsturiskās perspektīvas  – 
pat vienas paaudzes laikā cilvēku dzī-

ves kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies. 
Protams, ir tādi, kuri meklē vieglāku 
dzīvi vai tiecas pēc naudas kā pašmērķa. 
Man nav saprotams, kāpēc cilvēki brauc 
uz Angliju, Īriju, strādā un dzīvo tādos 
apstākļos, lai saņemtu savus tūkstošus, 
ko nereti turpat arī notērē. Nevar dzīvi 
vērtēt naudas izteiksmē. Piemēram, 
Bostonā vidējā alga ir 60  000–80  000 
ASV dolāru gadā, tas pirmajā brīdī šķiet 
iespaidīgs cipars. Un cilvēki brauc no 
šejienes, strādā un saņem šo lielo algu, 
taču dzīves kvalitāte no tā tik un tā 
neuzlabojas. Vienmēr ir lietas, kas netiek 
ņemtas vērā, neizrēķina, cik naudas 
atliks tērēšanai. Un vai naudas tērēšana 
tiešām uzlabos dzīves kvalitāti, dzīvojot 
tālu no radiem, draugiem un savas kul-
tūrvides. Manā izpratnē materiālistiski 
noskaņotam cilvēkam daudz svarīgāk 
par tiekšanos pēc naudas būtu tiekšanās 
pēc dzīves kvalitātes uzlabošanas. 

Kas ir dzīves kvalitāte? Tas, kā mēs 
dzīvojam. Augsta dzīves kvalitāte nozī-
mē augstu vispārējo komfortu un zemu 
stresa līmeni. Cik daudz stresa ir mūsu 
ikdienā. Un stress ir dažāds, stress ir 
pozitīvais, un ir arī distress, no kā vaja-
dzētu izvairīties. Arī sliktais stress veici-
na attīstību, taču, ja tā ir par daudz un 
pastāvīgi, mēs nonākam pārāk sasprin-
gtā situācijā, un vai tas ir vajadzīgs?”

Atvēlēt laiku  
dzīves izjušanai

„Ko darīšu tagad, kad esmu atgrie-
zies, vēl neesmu izlēmis. Pēc dabas 

neesmu pareizs. Tagad mums māca, cik 
svarīgi ir izvirzīt mērķus, tiekties uz 
tiem un sasniegt rezultātu. Mans lie-
lākais ilgtermiņa plāns ir bijis apgūt 
lielformāta fotogrāfiju piecos gados. To 
es arī mērķtiecīgi izdarīju, un nupat 
piecgades plāns noslēdzās ar trīs mēne-
šiem Jaunanglijas fotoskolā. Bet kopu-
mā es uzskatu, ka dzīvē darba lietas ir 
jāuztver mierīgi, vienkārši ir jādzīvo, 
jābauda, dzīvei ir jābūt patīkamai. Ja tu 
strādā kā Amerikā  – 60 stundas nedē-
ļā, tad neatliek laika dzīves baudīšanai. 
Amerikāņi mērķtiecīgi veido karjeru, 
bet es arī redzēju, kas notiek pēc tam, 
kad viņi pamet darba gaitas, sasnieguši 
savus augstumus. Tas neliek priecāties 
vai apskaust. Viņiem nav bijis laika vien-
kārši dzīvot.

Viss, ko es savā dzīvē daru, ir hobijs. 
Arī darbs. Darbus es izvēlos tādus, kas 
neizraisa pārāk daudz negatīvā stresa, 
kur nav jāiet taisnoties priekšniekiem, 
nav jāstrādā pa naktīm, lai laikā nodotu 
projektus, vai par kaut ko jājūtas slikti. 
No tā es cenšos izvairīties. Vai arī daru 
darbus, kas ir hobiji. Hobiju man ir 
daudz, patīk daudz un dažādas lietas, 
un to kļūst vairāk. Man visos sociālajos 
portālos bio sadaļa nav aizpildīta, jo es 
nevaru noformulēt, kas es esmu. Ir pārāk 
daudzas lietas, ko es daru un gūstu no tā 
baudu, taču es neko nedaru profesionāli. 
Es visur esmu amatieris. Profesionālis ir 
cilvēks, kurš pelna naudu ar to, ko viņš 
dara, vai arī viņam ir attiecīga izglītība. 
Mana akadēmiskā izglītība ir klīniskā 
psiholoģija, ar ko es savā dzīvē nodarbo-
jos divus gadus, līdz sapratu, ka tas nav 
īsti tas, ko es vēlos darīt. Es ceļoju, es bil-
dēju, burāju, interesējos par pilsētplāno-
šanu un vēsturi. Vēsture šobrīd ir nozī-
mīga mana dzīves sastāvdaļa. Tuvākajā 
laikā plānoju izveidot fotolaboratoriju 
Rēzeknē, un vasara paies Rāznas ezerā 
burājot (Andris ir viens no „Sea Esta” 
jahtas kapteiņiem – aut. piez.).”

Iesaistīties pilsētas 
sajūtas uzlabošanā

„Sabiedriskajās aktivitātēs es esmu 
iesaistījies, izveidojot mākslinieku 
apvienību „Artistence”, bet uzskatu, ka 
mums nav izdevies ietekmēt kultūrvi-
des attīstību. Cerību izglītot sabiedrību 
kultūras jomā atmetis neesmu. Šobrīd 
ar domubiedriem domājam par pilsēt-
plānošanas jautājumiem  – kā uzlabot 
pilsētas sajūtu un kas ir tas, ko mēs te 
varam darīt. Bet tas ir garš stāsts un par 
to varbūt citreiz.” 
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mŪzIkAS ceļoJumS

4. cēliens. LATGALIEŠU MŪZIKAS 
RENESANSE (2005–līdz šim)

Latgales melomāna 
piezīmes

Ivars Matisovs, melomāns un nu jau mūzikas analītiķis 
Foto: personīgais arhīvs

Festivāla Baltica 2003 goda 
viesi Rēzeknē

Uvertīra
Mūzika esot tikpat sena kā cilvēce, 

un savā attīstības gaitā tā ir mainīju-
sies līdz ar sabiedrību. Senie grieķi 
mūziku dēvējuši par mūzu mākslu, 
bet Pitagors no Somas apgalvoja, ka 
mūzika ir izrietoša no dievišķās zināt-
nes matemātikas un tās harmonija 
tiek stingri kontrolēta ar matemā-
tisku proporciju palīdzību. Līvānietis 
Juris Kulakovs oponē Pitagora atzi-
numam, apgalvojot, ka patiesu mūzi-
ku tomēr nav iespējams izteikt skait-
ļos vai matemātiskās formulās un tā 
esot vairāk emocionāla lieta. Paša 
Kulakova mūzika netop datora algo-
ritmos, bet gan mājās pie klavierēm 
un uz nošu papīra  – tad jau drīzāk 
arhitektūra ir sastingusi mūzika. 

Man pašam skolā daudz labāk 
padevās matemātika, un dziedāšanas 
stundas nebija tās aizraujošākās  – 
patiesībā tās bija visai garlaicīgas. Lai 
gan piecus gadus nomācījos Viļānu 

bērnu mūzikas skolā, tomēr solfedžo 
gudrības tā arī līdz galam neesmu 
izpratis un no mūzikas literatūras 
atceros vien pasaku par Brēmenes 
muzikantiem. Tomēr savs labums no 
muzikālās izglītības tika gūts – pūša-
mo instrumentu spēles tehniku biju 
apguvis tādā līmenī, lai bērēs, kapu-
svētkos un komunistu demonstrāci-
jās spētu nopelnīt pionierim un pat 
komjaunietim itin pieklājīgu kabatas 
naudu – vecākiem tā nebija jāprasa. 

Mūzikas valoda ir internacionāla, 
un, piemēram, Monteverdi, Pulenku 
vai Musorgski var klausīties un patie-
si izjust, pat nesaprotot itāļu, fran-
ču vai krievu mēli, nemaz nerunājot 
par visu žanru, lokāciju un laikme-
tu instrumentālajiem skaņdarbiem. 
Tomēr katrai valodai, dialektam un 
pat izloksnei piemīt savs īpašs šarms 
un no citiem atšķirīgs skanējums, 
kas saklausāms muzikālajā intonā-
cijā, valodas frāzējumā un pat melo-
dijas ritmiskajā zīmējumā. Piemēra 

pēc noklausieties dziesminieka Kārļa 
Kazāka nesen izdoto albumu „Dzirdi 
balsis” (2017), kurā atrodamas sep-
tiņas dziesmas septiņās dažādās lat-
viešu valodas izloksnēs, tostarp arī 
Latgalē  – Andrupenes un Baltinavas 
pusē – dzirdamajās.

Šis raksts ir veltīts mūslaiku 
latgaliešu mūzikai, un tā autors, 
nebūdams diplomēts muzikologs 
vai pašpasludināts mūzikas kri-
tiķis, nepretendē uz neapstrīdamu 
objektivitāti  – dzīves laikā viņš nav 
uzrakstījis nevienu skaņdarbu, dzie-
dot tikai ar grūtībām prot noturēt 
pareizu meldiņu un ir apveltīts ar 
viduvēju muzikālo dzirdi. Starp citu, 
britu zinātnieki izpētījuši, ka jutīga 
un neparasti smalka dzirde cilvēkam 
var liecināt par nopietnām veselības 
problēmām  – smadzeņu magnētis-
kās rezonanses izmeklēšana uzrā-
dījusi četras reizes lielāku psihis-
kās saslimšanas risku indivīdiem ar 
absolūto muzikālo dzirdi.
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Itālijas pārstāvji festivālā Baltica 2003 Rēzeknē

„Borowa Mc” albums  
„Ui, lobs!” (2008)

Vācot materiālus šim rakstam, esmu 
izbūries cauri neskaitāmām intervijām 
ar čaklākajiem Latgales mūzikas druvas 
kopējiem, iepazinis vismaz piecas nopiet-
nas zinātniskas publikācijas, kas iekļautas 
EBSCO datu bāzē, uzmanīgi noklausījies 
trejdeviņus latgaliešu mūzikas albumus 
(ne vienu vien pat vairākkārt) un apru-
nājies ar zinošiem ļaudīm. Īpašs paldies 
no autora pienākas Ingaram Gusānam, 
Normundam Liepiņam, Edītei Husarei, 
Kristīnei Zeltiņai, Annai Briškai un 
Valentīnam Lukaševičam.

Kā jau rūdītam melomānam pienākas, 
pēc iespējas cenšos apmeklēt visus intere-
santākos koncertus un mūzikas festivālus. 
Tieši dzīvā uzstāšanās parāda izpildītāja 
profesionālo varējumu un ļauj izbaudīt 
priekšnesuma patieso harismu. Jāteic, ka 
pēc Latgales televīzijas mūzikas festivāla 
aiziešanas pa skuju taku 21. gadsimta 
pašā sākumā bija iestājies zināms apmul-
sums arī latgaliešu mūzikas radītāju un 
cienītāju rindās  – vairāki gadi praktiski 
pagāja tukšgaitā. Protams, muzikālā dzīve 

tāpēc jau neapstājās – Rēzeknes Festivāla 
parkā divus neaizmirstamus koncertus 
(2001, 2003) sniedza slavas zenītā trau-
cošā „Prāta Vētras” muzikālā lidmašīna – 
vienā no tiem māksliniekus iesildīja vietē-
jā grupa „Peec Lietus” ar tās harismātisko 
līderi Oskaru Lustiku priekšgalā. 

21. gadsimta sākumā Rēzeknē notika 
arī Starptautiskā folkloras festivāla Baltica 
2003 noslēguma koncerts, kas tika iestu-
dēts kā tradicionāla Latgales siena talka. 
Pasākumu apmeklēja toreizējā Latvijas 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, tērpu-
sies krāšņā Lejaskurzemes tautastērpā, 
savukārt koncertā uzstājās tautas muzi-
kanti no pasaules malu malām  – dalīb-
nieku vidū bija pat tādi ūnikumi kā 
Japānas pirmiedzīvotāji aini un kādas 
Ziemeļamerikas indiāņu cilts pārstāvji. 

Nākamais lielais starptautiskais muzi-
kālais notikums Rēzeknē bija 16. Eiropas 
tautu festivāls (2008), kas pulcēja vai-
rāk nekā pustūkstoti dalībnieku no 15 
Eiropas valstīm. Festivāla atklāšanas kon-
certā muzicēja vietējās kapelas „Dziga” 

Latgaliešu valodai 
piešķirts starptautiski 
atzīts valodas kods – 
valodas vitalitātes 
apliecinājums 

2010. gada 18. janvārī par starptautis-
kā standarta ISO639-3 uzturēšanu atbil-
dīgā institūcija SIL International (ASV) 
ir piešķīrusi latgaliešu valodai savu indi-
viduālo kodu, kas sastāv no trim bur-
tiem: LTG. Tāpēc jau drīzumā varēsim 
atzīmēt ne tikai Latgales kongresa kārtējo 
gadadienu, bet arī latgaliešu valodas de 
jure atzīšanas pirmo desmitgadi. Patiesībā 
latgaliešu valoda ir ļoti sena, un tādējādi 
arī Muzyka LTG pastāv kopš neatmina-
miem laikiem. Mūsdienās to izpilda gan 
tradicionālās folkloras kopas un moder-
nas postfolkloras mūziķu apvienības, gan 
akadēmiskās mūzikas smalko aprindu 
pārstāvji un visplašākā muzikālā spektra 
popmūzikas spīdekļi  – sākot no lipīgu 
šlāgeru meistardziedoņiem un beidzot ar 
skarbi urbāna repa deklamatoriem.

Festivāls „osvalds” ir iesakņojies 
baltinaviešu kultūrapziņā.
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un „Vīteri”, nakts ballē  – arī „Laimas 
muzykanti” no Daugavpils, savukārt 
vienā no vakara koncertiem ar zīmīgu 
nosaukumu „Latgalian Music Night” uz 
skatuves kāpa tobrīd populārākās latga-
liešu grupas „Bez PVN”, „Borowa MC” 
un „Likteneigais pagrīzīns uz Vainovu”. 
Neatceros, ka būtu apmeklējis šo kon-
certu, toties Pita Andersona rokenroli 
un „Labvēlīgā tipa” jestrie danči kopā ar 
viesiem no Pireneju pussalas atmiņā pali-
kuši gan  – Spānijas futbola izlase tikko 
bija uzvarējusi Eiropas čempionātā, un 
tāpēc noskaņojums bija sevišķi pacilāts. 
Festivāls norisinājās veselas sešas die-
nas, un tā bija pirmā reize, kad Rēzekni 
apmeklēja tik kupls skaits ārzemnieku  – 
viņiem bija unikāla iespēja pašiem uz 
savas ādas izbaudīt vietējo aborigēnu 
tradicionālo vasaras „izpriecu”  – karstā 
ūdens padeves pārtraukumu uz ilgāku 
laiku.

„Muzykys skrytuļs” – 
latgaliešu populārās 
mūzikas renesanses 
priekšvēstnesis

2005. gada 16. jūliju var uzskatīt par 
pagrieziena punktu latgaliešu moder-
nās mūzikas vēsturē  – tieši šajā datumā 
Daugavpils novada romantiskajā Līksnas 
parkā notiek pirmais nozīmīgais jaunās 
latgaliešu mūzikas radītāju un cienītā-
ju saiets  – festivāls „Muzykys skrytuļs” 
(2005–līdz šim). Festivāla idejas autori 
un organizētāji bija toreizējie Latgolys 
Studentu centra aktīvisti Anna Briška, 
Gunta Mežule un Juris Viļums. Festivāla 
loma reģionālās identitātes nostiprinā-
šanā un muzikālajā atmodā ir nenolie-
dzama  – ne velti šis festivāls tiek dēvēts 
pat par „latgaliešu Vudstoku”. „Muzykys 

skrytuļs” allaž bijis nekomerciāls pasā-
kums  – proti, nauda biļetēm nav jātē-
rē, bet tā pamatmērķis ir nemainīgs jau 
daudzus gadus  – popularizēt latgalisko 
identitāti, sniegt atbalstu jaunajiem mūzi-
kas autoriem un izpildītājiem un sek-
mēt jaunu dziesmu radīšanu latgaliski. 
Festivāla devīze skan: „Kruot var na tikai 
naudu!”, kas ir zīmīgs citāts no latga-
liešu postmodernās literatūras klasiķa 
Valentīna Lukaševiča dzejoļa.

Daudzām nu jau plašu klausītāju 
atzinību iemantojušām Latgales grupām 
„Myzykys skrytuļs” ir kalpojis kā jaudīgs 
tramplīns uz popularitātes virsotnēm. Ar 
šo festivālu ir saistīta arī grupas „Dabasu 
Durovys” nosaukuma izcelsme, jo tieši 
šāda nosaukuma dziesmu – Boba Dilana 
kompozīcijas „Knockin’ on Heaven’s Door” 
latgalisko kaverversiju  – pašā pirmajā 
festivālā izpildīja Anna Briška. Savukārt 
nākamais grupas „Dabasu Durovys” līde-
ris Arnis Slobožaņins duetā ar Sergeju 
Čakānu nodziedāja „Slidanūs lelceļus”  – 
„Prāta vētras” un „Би 2” visiem zināmā 
kopdarba latgalisko variantu.

„Muzykys skrytuļs” kopumā ir „ripi-
nājis”  jau septiņas vasaras (2005–2007, 
2011, 2014, 2016, 2018), ik reizi pulcē-
jot vairākus tūkstošus latgaliešu mūzi-
kas un arī mākslas cienītāju – daudziem 
Latgales mūziķiem dalība šajā festivālā 
ir bijusi kā pirmās ugunskristības, uzstā-
joties plašākas auditorijas priekšā. Starp 
citu, muzykys skrytuļs ir viens no kādreiz 
populārākā mūzikas ieraksta nesēja kom-
paktdiska (CD) latgaliskajiem nosauku-
miem – pārējie ir skonuripe un bleivplata, 
savukārt latviešu valodas telpā figurē arī 
nosaukumi ciešripa un tvarts. 

Aizvien biežāk mūzikas autori un 
izpildītāji savus garadarbus ievieto tikai 
škārsteiklā, uzskatot, ka mūsdienās mūzi-
kas nesēja taustāmam formātam nav lie-

las jēgas, un albumi pašpietiekami dzīvo-
jas savā tīmekļa aplokā – gluži kā digitālā 
gotiņa kādā populārā latgaliešu dziesmā. 
Savukārt man kā arhaiskam old school 
melomānam tomēr ir vēlme to diska vāci-
ņa aizsargplēvi tā maigi nokasīt, diska 
apaļumus savām rokām aptaustīt un visas 
bildes/tekstus acīm apmīļot jeb – pārfrā-
zējot poētiskā roka apvienības „Kapļi” 
dziesmas vārdus – a maņ tuo seksa, maņ 
tuo seksa gribīs! 

Šo rindu autors „Muzykys skrytuli” 
īsti pamanīja vien 2006.  gadā, kad Lat-
vijas TV demonstrēja festivāla koncerta 
ierakstu. Jāteic, ka tas atstāja neizdzēša-
mu iespaidu – latgaliski skanošā mūzika 
izrādījās tik daudzveidīga un neparas-
ti dzīvelīga! Nākamajā gadā Līksna bija 
iekļauta manā must see sarakstā – 14. jūli-
ja pēcpusdienā ar satiksmes autobusu 
no Daugavpils jau laikus ierados Līksnā, 
par godu Bastīlijas ieņemšanas dienai 
nopirku pudeli Francijas sarkanvīna, pēc 
tam jau pacilātā prātā un ar neviltotu 
interesi noklausījos festivāla pirmo jeb 
dienas koncertu. Tas izskanēja ar brīniš-
ķīgu apvienības „Likteneigais pagrīzīns uz 
Vainovu” uzstāšanos. Uzskatu, ka grupas 
radošā līdera un mana toreizējā vides 
inženierzinātņu studenta Jura Vucāna 
asprātīgie un detaļās ārkārtīgi precīzie 
muzikālie stāstiņi ir joprojām nepārspēti 
dārgumi no latgaliešu muzikālās literatū-
ras joku vācelītes. Kā latgaliski mēdz teikt: 
„Opeļs” ruļavoj!!! – Deļ to, ka sporta ruļs i 
ričagi/ Tam ir dateiti ar droteņom.

neliela muzikāli 
teatrāla intermēdija

Daži vārdi par amerikāņu dziesmi-
nieku Bobu Dilanu (1941), jau minētās 
dziesmas „Knockin’ on Heaven’s Door” 
autoru. Šī kompozīcija gan vairāk pazīs-
tama amerikāņu smagā roka klasiķu 
„Guns N’Roses”  izpildījumā, savukārt 
ietekmīgais mūzikas žurnāls „Rolling 
Stone”  2011. gadā savā visu laiku 100 
diženāko mākslinieku sarakstā (100 
Greatest Artists) Bobu Dilanu ierindoja 
2. vietā – uzreiz aiz Bītliem. Savulaik man 
palaimējās nokļūt Boba Dilana koncertā 
Gēteborgā (1998), kas pēc skaita bija 
meistara 982.  uzstāšanās tā dēvētās The 
Never-Ending Tour ietvaros. Jāpiebilst, ka 
manā melomāna pieredzē tā bija pirmā 
tikšanās klātienē ar pasaules mēroga ska-
tuves zvaigzni. Interesanti, ka B. Dilans 
ir tieši divas dienas vecāks par Imantu 
Kalniņu, viņa vecvecāki no mātes puses 
ir savulaik Amerikā ieceļojuši Lietuvas 
ebreji, bet Latgalē ir trīs ciemi ar nosau-

mŪzIkAS ceļoJumS

Birutas ozoliņas albums „Sirdsgrieži” (2002)
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kumu Dilāni  – Kaunatas un Stoļerovas 
pagastos, kā arī netālu no Zilupes. 

Un vēl kāds nejaušs atklājums  – 
pasaulslavenā britu teātra, operas un 
kino režisora, skatuves mākslas nova-
tora Pītera Bruka (Peter Brook) (1925) 
dzimtas saknes ir meklējamas Latgalē  – 
Daugavpilī ir dzimis viņa tēvs, arī māte ir 
no Latvijas. Režisora tēvs jaunībā nopiet-
ni aizrāvās ar proletāriskās revolūcijas 
idejām un 1907.  gadā bija spiests emig-
rēt uz Rietumiem. Kādā teātra kritiķa 
Normunda Naumaņa rakstā izlasīju, ka 
P. Bruks ik pa laikam inkognito mēdzis 
apmeklēt sava tēva dzimteni.   

Festivālu vasara – 
muzikantu un 
melomānu ražas laiks 
jeb vēl daži vārdi par 
mūzikas festivāliem 
Latgalē 

Par vienu no populārākajiem mūzikas 
festivāliem Latgalē ir uzskatāms Baltina-
vas „Osvalds” (1995–2016), kas aizsākās 
kā vietējo Balvu rajona muzikantu saiets, 
taču ar laiku izauga pat par starptautiskas 
nozīmes festivālu. Jāteic, ka festivālā lat-
galiskais nav ticis kaut kā īpaši izcelts – tā 
mērķauditorija ir cilvēki, kuri vienkārši 
grib jauki pavadīt brīvo laiku, klauso-
ties labu mūziku atbilstoši savai gaumei 
un dvēseles noskaņojumam. „Osvaldā” 
ir uzstājušās vai visas populārākās Lat-
vijas muzikālās apvienības un solisti, arī 
vairāki savulaik itin populāri ārzemju 
stāri – Dr. Alban, Rednex, Baccara un pat 
disko mūzikas leģendas Boney M viens no 
trim sastāviem Meisijas Viljamsas vadībā. 
Manā jaunībā pareģojumam, ka Latgales 
laukos kādreiz uzstāsies paši disko mūzi-
kas dievi, būtu mazāka ticamība nekā 
tam, ka NLO nolaidīsies kolhoza „Ļeņina 
karogs” meliorētajā tīrumā vai Matro-
sova sovhoza kultivētajās ganībās. Starp 
citu, Daugavpilī ir noticis pirmais Rie-

tumu rokzvaigžņu koncerts Latgalē, kad 
2002. gadā Daugavpils Kultūras pilī spil-
gtu muzikālo izrādi nodemonstrēja britu 
glemroka klasiķu grupa „Slade” – atceros, 
ka vēl nākamajā rītā staigāju džinkstošām 
ausīm. 

Festivālu „Osvalds” iecienījuši ne tikai 
Latgales, bet arī daudzi Vidzemes novada 
mūzikas mīļotāji. Ne velti festivālam bija 
pat vairākas skatuves  – viena paredzēta 
šlāgeriem, otra  – poprock izpildītājiem. 
Stabilu vietu „Osvaldā” ir ieņēmusi arī 
elektroniskās mūzikas skatuve, kas ierīko-
ta 1800 m2 lielajā bijušajā kolhoza šķūnī. 
Man pašam festivālu apmeklēt gadījies 
vien reizi  – 2007.  gadā, kad pasākumā 
Baltinavā ierados ar speciālu autobusa 
reisu no Balviem. Atceros vien to, ka 
neviens no pārsvarā gados jaunajiem 
autobusa pasažieriem nerunāja latgaliski. 

No „Osvalda” visvairāk atmiņā iespie-
dušās divu mūzikas kolektīvu uzstāša-
nās  – grupa „Logo” no Rīgas (vai kāds 
to vēl atceras?) un apvienība „Торба-на-
Круче” no Sanktpēterburgas. Šī grupa tiek 
dēvēta par krievu atbildi britu alternatīvā 
roka grupai „Radiohead” un pastāv jau 20 
gadus – pirms pāris gadiem apmeklēju arī 
gana jaudīgu „Торба-на-Круче” koncertu 
Daugavpils teātrī. 

Tīmeklī uzgāju kāda grupas fana no 
Krievzemes iespaidus par 2007. gadā 
mūspusē redzēto un piedzīvoto: „Piecas 
Latgalē pavadītās dienas paskrēja nema-
not – gluži kā pasakā. Visvairāk pārstei-
dza tas, ka Latvijā nepastāv tāds jēdziens 
kā sādža  – tur ir tikai viensētas, kas 
atrodas aptuveni puskilometra attālumā 
cita no citas. Nekur neredzējām Krievi-
jā ierastos žogus. Latgalei piemīt vārdos 
netverams, akurāts skaistums un pat rota-
ļīgums ar tās miniatūrajiem pauguriņiem 
un mežaudzēm. Arī vietējās govis ganī-
bās – cēlas, koptas un tīras, bet saimnieces 
suns Peka izskatījās kā tikko no suņu fri-
zētavas ieradies. Nauda latviešiem gan ir 
tāda smieklīga – uz lata monētas attēlots 
asaris, bet uz 2 latu – govs. Kad atgriezā-

Folkloras kopas „Ilža” albums „Rūtoj,  
kaladoj” (2011)

„Kapļu” albums „Ašņa dasys” (2015)

Pirmo reizi pasaules roka zvaigznes koncertē Latgalē.

mies Krievijā, pirmais, ko pamanīju, bija 
mūsu greizie stabi  – Latvijā tie visi stāv 
stingri vertikāli (!). Nav brīnums, ka Lat-
vijas kartēs mūsu dzimtene tiek rakstīta 
kā Krievija – Криевия, кривая то есть/ 
шутка конечно, но доля правды есть 
получается.” 

Nu jau pāris gadus „Osvalds” ir nozu-
dis no Latgales mūzikas festivālu kartes, 
tāds pats liktenis piemeklējis arī kād-
reiz itin populāro „Zvirgzdenes ziņģi” 
(2000–2017) Ciblas novadā. Pie vainas ir 
gan Latgales lauku un mazpilsētu, šķiet, 
vairs neapturamā iztukšošanās, gan arī 
konkurence ar pilsētu un novadu svēt-
kiem, ar to bezmaksas koncertu un citu 
atraktīvu izklaižu piedāvājumu. Vienīgi 
Viļakas novada Šķilbēnu pagastā notie-
košais latgaliešu mīlas dzejas un dziesmu 
festivāls „Upītes Uobeļduorzs” (2002–
līdz šim) spītīgi turas pretim visiem glo-
balizācijas un depopulācijas vējiem – arī 
tas ir vērā ņemams iemesls apmeklēt 
septembra trešajā sestdienā jau tradicio-
nāli notiekošo pasākumu. Kamēr nav par 
vēlu...
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kas tie tādi – tautas 
muzikanti, un 
Latgales lauku klubu 
miermīlīgais šarms 

Atzīšos  – manām melomāna ausīm 
garām paslīdējis vesels arhaisks mūzikas 
pamatiežu slānis. Izrādās, ka visā Latvijā 
un arī Latgalē jau sen aktīvi darbojas 
Tautas muzikantu biedrība, kas dažādās 
vietās – Baltinavā, Dagdā, Vabolē, Višķos, 
Rogovkā, Preiļos, Pušmucovā, Rugājos 
u. c.  – regulāri rīko tautas muzikantu 
saietus ar mērķi apzināt un godā celt seno 
tautas mūzikas instrumentu spēlētpra-
tējus. Tautas muzikantu saietus parasti 
kuplina mūziķu dzīvesstāsti un joki, arī 
kopīga saspēlēšanās jeb večerinka. Lai 
gan ermoņiku jeb garmošku, kokļu un 
cītaru, senlaicīgu vijoļu un dažādu auten-
tisku sitaminstrumentu spēles vecmeis-
taru kļūst mazāk gadu no gada, tomēr 
muzicēšanas tradīcijas tiek nodotas no 
paaudzes paaudzē.

Agrāk bez tautas dzīvās muzicēšanas 
nebija iedomājams neviens kuplāks ļaužu 
saiets, taču tehnoloģiskais progress dzem-
dināja tautas muzikantu biedu – sinteza-
torus Yamaha SHS 10, Yamaha RX5 un 
citas to modifikācijas, dēvētas par činčad-
rilkām vai vēl prastāk – par durilkām. Šie 
importa mūzikas instrumentu izstrādāju-
mi pie mums parādījās 80. gadu beigās, ar 
dziesmu „Rudens roze” Saulkrastu kape-
las izpildījumā uzvarot arī „Mikrofona” 
„Vecā ratiņa aptaujā” (1990), un 90. gadu 
sākumā uzsāka savu triumfa maršu pāri 
Latvijas laukiem, lejām, liedagiem. Tādē-
jādi visu veidu tautas muzikanti, tāpat 
kā mani kādreizējie kolēģi – bēru muzi-
kanti, kā strauji izzūdošu populāciju pār-
stāvji tika ierakstīti Sarkanajā grāmatā, 
ik gadus kuplākā skaitā pulcējoties vien 
rezervāta administratīvajā centrā  – Lat-
gales mazpilsētā Viļānos. 

Tālu ir izskanējusi arī netālu esošā 
Riebiņu novada labā slava, tās atbalsīm 
sniedzoties pat viņpus Latgales robežu-
pes Aiviekstes krastiem. Riebiņu, Galē-
nu un jo īpaši Sīļukalna un Stabulnie-
ku lauku kultūras nami ir kļuvuši par 
pievilkšanas magnētu un medus maizi 
neskaitāmiem ballīšu cienītājiem, kas 
kuplā skaitā jau gadiem ilgi svētku die-
nās vai vienkārši nedēļu nogalēs šeit 
sarodas no malu malām. Kad uzstājas 
Latvijas radio 2 klausītāju iemīļotie šlā-
germūzikas un deju mūzikas izpildī-
tāji, piemēram, „Tranzīts”, „Galaktika”, 
„A-Eiropa”, „Musiqq” u. c., itin bieži 
pulcējas pat vairāk par pustūkstoti cil-
vēku  – kultūras namu vadība apgalvo, 
ka ballīšu grafiks ir aizpildīts jau vismaz 
gadu uz priekšu. To veicina salīdzinoši 
lētā ieejas maksa, izteikti latviska vide 
un miermīlīga gaisotne, kas valda deju 
zālē, kultūras nama tuvākajā apkaimē un 
arī saskarsmē ar vietējiem iedzīvotājiem. 

Pavisam citāda noskaņa vietumis 
sastopama Igaunijas pierobežā, piemē-
ram, portāls aluksniesiem.lv 2012.  gada 
maijā ziņoja: Apes motokrosa „Vaidavas 
kauss” pirmās dienas noslēgumā Apes 
tautas namā motosportistiem un viņu 
līdzjutējiem koncertu vajadzēja sniegt 
grupai „Otra puse”. Tomēr gaidītā kon-
certa vietā publika piedzīvoja vilšanos  – 
grupas dalībnieki bija tik ļoti pārlieto-
jušies grādīgos dzērienus, ka nespēja ne 
lāga padziedāt, ne uz skatuves noturēties 
kājās. Klausītāji, kuru vidū bija ne tikai 
Apes iedzīvotāji, bet arī motosportisti un 
motosporta līdzjutēji ne tikai no Latvi-
jas, bet arī ārzemēm, dodoties projām 
no koncerta, sāka demolēt Apes tautas 
namu. 

Starp citu, grupas „Otra puse” dzie-
dātājs Normunds Pauniņš (1969) nāk 
no Varakļāniem. Kā jaudīga supernova 
pie Latvijas popmūzikas debesjuma viņš 

parādījās 1992.  gadā, 
kad kļuva par eksjum-
praviešu A. Krēslas un 
A.  Grāvera jaunizvei-
dotās grupas solistu. 
Grupas „Otra puse” 
dalībnieku sastāvs itin 
bieži mainījies, tomēr 
grupas kodols ir sta-
bils – tas ir N. Pauniņš 
un taustiņinstrumentā-
lists Ivars Makstnieks 
no Talsiem. Grupa ir 
radījusi daudzas lielis-
kas popdziesmas, starp 
kurām sevišķi vēlētos 
izcelt tieši N.  Pauni-

ņa komponēto pirmo hitu „Vēstules” 
(1994). Šai dziesmai piemīt īpatnējs  – 
atmosfērisks un vienlaikus ķeltisks  – 
skanējums, ka tā ir kā radīta īru grupas 
„U2” repertuāram. 

Vēl kāds atgadījums no dzīves: Kādā 
attālā Latgales lauku pagastā spēlēt uzai-
cināts smalks ansamblis no pašas Rīgas. 
Tas veikli tiek galā ar savu uzdevumu un 
jau novāc aparatūru, lai dotos mājup. Te 
pēkšņi ap pusnakti klubā uzrodas būdīgs 
vietējais džeks ar savu brūti un lūdz dejas 
turpināt, citādi būšot slikti. Saērcinātais 
muzikants retoriski vaicā: „Vai tu mums 
draudi?”, uz ko saņem pārliecinošu atbil-
di: „Nē, es garantēju!”

Ja vēl par dziesmām, tad Latgales 
mazpilsētu un lauku ballīšu vispopulārā-
kais gabals noteikti ir „Kaija”, kas jau sen 
ir folklorizējusies, un tikai retais zina, 
ka tās mūzikas autors Aldis Šteimanis 
ir radījis vēl vienu latviešu popmūzikas 
evergrīnu – dziesmu „Nāk nakts (un pie 
debesīm parādās zvaigznes)”. Muzikantu 
vidū ir pat teiciens: „Ja nav atlidojusi 
„Kaija”, tad ballīte nemaz nav notikusi.” 

Starp citu, Radio SWH veiktajā Lat-
vijas Simtgades labāko dziesmu aptau-
jā „Kaija” atrodas vien 69.  vietā, bet 
vienīgā dziesma latgaliešu valodā šīs 
aptaujas TOP 100 ir „Auga, auga rūžeņa” 
(71. vieta). Pirmajā simtniekā iekļuvis arī 
patriotiskais grupas „Borowa MC” hits 
„Iededzies par Latviju!” (Ingars Gusāns/
Aigars Runčis) ar izcīnīto 98. vietu.

Radiobalsis  
latgaliešu mēlē

Šīs aptaujas rezultāti liecina arī par 
to, ka dziesmas latgaliešu valodā visai 
reti skan Latvijas vadošajos radio kanā-
los. Visbiežāk tās ir sastopamas Latvijas 
radio 2 ēterā, kur pārsvarā atskaņoti 
tiek šlāgeri, savukārt Latvijas radio 5 

mŪzIkAS ceļoJumS

Saņemt uzaicinājumu uzstāties  
Sīļukalnā ir īpašs gods. 

„Tranzīts” allaž tiek gaidīts Sīļukalnā.
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ir izveidots interneta mūzikas kanāls 
„Pieci latgalieši”. Tomēr īpaša vieta lat-
galiešu mūzikas renesansē pienākas 
2006. gadā dibinātajai „Latgales radio” 
jeb „Latgolys radejai”, kas sevišķi aktīvi 
latgaliešu mūzikas un kultūras popula-
rizēšanai pievērsās pirmajos trijos savas 
darbības gados. Radiostacija darbojas 
Rēzeknē (raidītāji arī Balvos, Daugavpilī 
un Jēkabpilī) un tās izveides iniciators 
un akciju kontrolpaketes turētājs sākot-
nēji bija pieredzējušais radiožurnālists 
Valdis Labinskis (1957), kas līdz tam 
22 gadus bija nostrādājis radio „Brīvā 
Eiropa”, tostarp veidojot un vadot raidī-
jumu „Latgolas Bolss”.

Sākotnēji „Latgolys radejā” tika vei-
doti daudzi svaigi un interesanti autor-
raidījumi, arī dažādiem mūzikas stiliem 
veltītie  – „Aizīsim uz večerinku” (latga-
liešu tautas mūzika un instrumenti, Iveta 
Dukaļska), „Spaiti” (pasaules mūzika un 
modernā folkmūzika, Artūrs Uškāns), 
„Pyuņa” (alternatīvā rokmūzika, Guntis 
Rasims), „Skaņu sāta” (intervijas un 
jauno grupu muzikālie sniegumi dzī-
vajā, Guntis Rasims). Iecienīts bija arī 
raidījums „Top 20”, kurā varēja uzzināt 
un noklausīties aizvadītās nedēļas popu-
lārākās latgaliešu dziesmas. 

2008. gada nogalē visā pasaulē un arī 
Latvijā sākas strauja ekonomikas lejup-
slīde un premjera Aigara Kalvīša ofi-
ciāli izziņoto septiņu trekno gadu vietā 
mūsu valsts nonāk Eiropā visdziļākajā 
krīzes bedrē. Tas likumsakarīgi atsau-

cas arī uz „Latgales 
radio” darbību, kuras 
īpašnieks V. Labinskis 
kādā intervijā sūro-
jas: „Latgales radio” 
darbā šajos trijos gados 
esmu ieguldījis privātos 
līdzekļus ap 150 000 
latu, bet zaudējumi ir 
vidēji 3000 latu mēne-
sī, pašvaldību un rek-
lāmdevēju atbalsts bija 
minimāls. Tāpēc drīz 
vien notiek radio īpaš-
nieku maiņa  – šobrīd 
99 % uzņēmuma akciju 
pieder Romas katoļu 
baznīcas Rēzeknes-
Aglonas diecēzei. Tā 
rezultātā radio latgalis-
kums tiek saglabāts ar tradicionālo kato-
lisko vēstījumu: ēteru aizpilda lūgšanas, 
dievkalpojumi u. c. garīgās dzīves nori-
ses. Mūslaikos „Latgales radio” pamata 
auditorija ir vecākās paaudzes pārstāvji 
ar stingri konservatīviem uzskatiem un 
atbilstošu muzikālo gaumi. 

Jāpiebilst, ka radio fonotēkā sākot-
nēji bija visai maz dziesmu latgaliešu 
valodā, tāpēc fonotēkas papildināša-
nai un repertuāra paplašināšanai lieti 
noderēja, piemēram, festivālā „Muzykys 
skrytuļs” veiktie koncertieraksti. Neliela 
skaņu ierakstu studija tika izveidota arī 
radio studijā  – 2006.–2008.  gadā tajā ir 
ierakstītas aptuveni 100 latgaliešu dzies-

mu. 2007.  gadā izdo-
ta arī pirmā latgaliešu 
mūzikas izlase „Made 
in Latgola/As ar čiulim 
nadancoju” (izdevējs 
„Latgolys producentu 
grupa”), kurā ir iekļau-
tas uz to brīdi popu-
lārākās „Latgolys rade-
jas” ēterā skanējušās 
20 dažādu izpildītāju 
dziesmas. 

Starp citu, otrā un 
pagaidām arī pēdējā 
mūsdienu latgaliešu 
mūzikas izlase kom-
paktdiska formātā 
iznāk vien 2017.  gadā. 
Albuma „Celīs, bruoļ!” 
anotācijā ir rakstīts: 
Itymā albumā 12 lat-
galīšu dzīsmis ir īdzī-
duojuši vysaidu paau-
džu i muzykys stylu 
muokslinīki kai veļte-
jumu Latgolys kongre-

sam i Latvejis valsts īsuokumam pyrma 
symta godu. Albuma „Celīs, bruoļ!” ide-
jas autori un tās īstenošanas virzītāji 
ir „L.P.G.” pārstāvji Guntis Rasims un 
Arnis Slobožaņins, kurš ir arī albuma 
bukleta apraksta par Latgales kongresu 
autors,  – uz albuma vāka redzami arī 
abi latgaliešu atmodas dižgari Francis 
Kemps un Francis Trasuns. Starp citu, šis 
albums ir iznācis Latvijas valsts simtgadei 
veltīta projekta ietvaros un brīvā tirdz-
niecībā nav pieejams. Silti iesaku abus šos 
albumus sameklēt un uzmanīgi noklau-
sīties  – tie sniedz pietiekami spilgtu un 
visaptverošu ieskatu par to, kāda tad īsti 
ir mūsdienu latgaliešu mūzika un kā tā 
ir attīstījusies pēdējās desmitgades laikā. 

Epilogs
Gatavojot šo rakstu, par latgaliešu 

mūziku un visdažādāko stilu tās izpildī-
tājiem ir savākts gana iespaidīgs mate-
riālu daudzums, kura pietiek vismaz vēl 
diviem žurnāla „A12” rakstiem  – ja ir 
radusies interese un āķis lūpā, turpināju-
mu gaidiet nākamajos žurnāla numuros. 
Intereses pēc pārlūkoju visus līdz šim 
iznākušos „A12” numurus  – kopskaitā 
41 (!) eksemplāru. Gandrīz septiņu gadu 
laikā, kopš iznāk žurnāls, tajā ir bijuši 
publicēti 47 izvērsti Latgales mūzikas 
dzīves dažādiem aspektiem veltīti raksti, 
sniegtas 86 mūzikas albumu anotācijas 
un žurnāla „A12” pirmo vāku ir rotājuši 
desmit ar mūziku cieši saistītu cilvēku 
fotoportreti. Hronoloģiskā secībā tie ir: 
Ilze Grudule, Arnis Slobožaņins, Ēriks 
Zeps, Juris Vucāns, Mārtiņš Arbidāns, 
Ingars Gusāns, „Latgalīšu Reps”, Asnate 
Rancāne, Ieva Zepa un Jānis Aišpurs. 
Sanāk cienījams goda dēlis, vai ne? 

Latgales mūziķu veltījums Latgolys kongresa 
simtgadei (2017)

jaunlaiku latgaliešu kultūras dižgari oskars orlovs 
un valentīns Lukaševičs Rēzeknes pilskalnā
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Katru mācību gadu vismaz 18 Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) jau-
nieši, piedaloties programmas „Erasmus+” 
projektos, dodas praksē ārpus Latvijas.

Pavasarī Harijs Ločmelis, Betija Elīza 
Lāce un Džeina Lubāne projekta ,,Inovācijas 
mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās 
industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-LV01-
KA102-046906, ietvaros bija praksē Portugā-
lē Montižu pilsētā, kas atrodas netālu no Lisa-
bonas. Jaunieši praksē bija iesaistīti Montižu 
pilsētas pašvaldības pasākumā – kopā ar pil-
sētas māksliniekiem un scenogrāfu veidoja 
skulptūras tautā iecienītajam karnevālam.

Harijs Ločmelis ir Vides dizaina 
Tēlniecības objektu dizaina izglītības 
programmas 2. kursa audzēknis. Tas 
bija gan viņa pirmais lidojums, gan pir-
mā prakse ārzemēs. 

Harijs: „Laiku praksē mēs pavadī-
jām lietderīgi. Strādāt bija interesanti, 
patīkami un izglītojoši. Priecēja, ka 
darbs notika plašās telpās un bija pie-
ejams liels daudzums materiālu. Iz-
baudījām nodrošinātus darba apstāk-
ļus. No putuplasta griezām, līmējām, 
slīpējām, krāsojām un veidojām liela 
apjoma skulptūras karnevālam, kurās 

bija attēloti joki un komiskas situāci-
jas. Tā bija improvizācija. Darbu vadīja 
un līdzās mums strādāja pats autors. 
Viņš mums uzticējās un ļāva brīvi iz-
pausties. Tagad man ir pieredze darbā 
ar balto putuplastu, jo skolā strādājam 
ar cita veida šo materiālu, arī ar tik lie-
lām formām darbojos pirmo reizi. No 
prakses atmiņā paliks vietējie cilvēki, 
viņu citādā mentalitāte: viņi ir priecīgi 
un viesmīlīgi, pat grūtos brīžos cenšas 
būt labā noskaņā un rūpējas, lai tādi 
būtu arī mēs. Mums ir doma atgriez-
ties Portugālē.”

jauniešu prakse ārzemēs – 
jauna uzdrīkstēšanās

Arī Vides dizaina Tēlniecības ob-
jektu dizaina izglītības programmas 
3. kursa audzēkne Betija Elīza Lāce 
apsver iespēju vasaras brīvdienās ap-
ciemot jauniegūtos draugus, paziņas 
un atkal jaunas zināšanas, prasmes 
un iedvesmu gūt Montižu pilsētā.

Betija Elīza: „Labāk nevarēja būt. 
Mums paveicās, ka bija tāda iespēja. 
Pieredze un sevis pilnveidošana,  rei-
zē sevis jauna iepazīšana. Portugālē 
jūtu to pašu siltumu, ko Latvijā, kaut 
arī mūs šķir milzīgs attālums. Vasarā 
domājam aizbraukt vēl. Galvenais ir 
nezaudēt kontaktus. Esam sadrau-
dzējušies, teica, ka varam braukt un 
būs, kur palikt.”

puBLIcItāte



RMDV Apģērbu dizaina izglītī-
bas programmas 3. kursa audzēknei 
Džeinai Lubānei tā jau bija otrā prak-
se programmas „Erasmus+” projek-
tu ietvaros. Jauniete pieteicās, izturē-
ja konkursu un tā soli pa solim īsteno 
savu sapni – pēc RMDV absolvēšanas 
plāno studēt Dānijā, sakot, ka šādas 
prakses sniedz labu motivāciju.

Džeina: „Pieteicos, jo man ļoti 
patīk ceļot. Uzskatu, ka svarīgi ir 
ne tikai spēt runāt angļu valodā sa-
dzīves līmenī, bet arī komunicēt ar 
savas jomas profesionāļiem. Jo tu 

biežāk lieto valodu, jo tā labāk skan. 
Šajā praksē mums bija lieliska ie-
spēja piedalīties karnevāla skulptū-
ru izveidē, mēs arī bijām daļiņa no 
karnevāla. Kaut arī tā nebija mana 
specialitāte, man jo īpaši bija daudz 
interesantāk to darīt. Uzzināt jaunas 
un vērtīgas lietas nekad nav par slik-
tu. Līdz šim es nezināju, kā strādāt 
ar putuplastu, kā to griezt ar nazi vai 
zāģi, ka to nepieciešams špaktelēt, 
lai izlīdzinātu. Iemācījos krāsot ar 
aerogrāfu, nevis tikai ar otām. Abas 
prakses (pirmā – Itālijā, otrā – Portu-

gālē) man deva iespēju saprast, ko es 
varu un ko nevaru, kas man patīk un 
kas nepatīk. Pēc Rēzeknes Mākslas 
un dizaina vidusskolas beigšanas do-
māju studēt apģērba dizainu ziemeļ-
valstīs. Un prakses man ir devušas 
tam stimulu. Ja arī 4. kursā skola 
izsludinās konkursu uz nākamo mo-
bilitātes praksi, noteikti pieteikšos. 
Aicinu jauniešus izmantot šādas ie-
spējas, jo tās ļauj gan pilnveidot sa-
vas zināšanas profesionālajā jomā, 
gan iepazīt citu valsti, tās kultūru. 
Jaunā vide ļauj uzdrīkstēties.”

Līdzfinansē 
Eiropas Savienības programma 
“Erasmus+”

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola – tās ir plašākas 
iespējas redzēt vairāk un tālāk!

Mēs atrodamies Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē, tālr.: 64622676.

Vairāk par „Erasmus+” programmu var 
uzzināt Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā 
„Erasmus+”.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas „Erasmus+” prog-
rammas īstenoto projektu ,,Inovācijas mākslas un dizaina iz-
glītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-
LV01-KA102-046906 , līdzfinansē Eiropas Savienība. 



pa īstam. par mums.

Es nesaku, ka mākslai cilvēks jādara skaistāks, 
labāks, bet pietiktu ar šo vienu – sākt domāt! 
Likt cilvēkam ieiet citā realitātē, parādīt 

dzīvi tās daudzveidībā un krāsainībā.
  

Viesturs Kairišs,  
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