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Jaunā gada pirmais un vērienīgākais 
kultūras notikums ir Viestura Kairiša fil-
mas latgaliešu valodā „Piļsāta pi upis” 
pirmizrāde. Tas ir stāsts par mīlestību un 
cilvēcības saglabāšanu jebkuros laikos, 
kā arī cilvēka un vēsturisko notikumu 
attiecībām. Žurnālā „A12” saruna ar fil-
mas galveno varoni Dāvi Suharevski, kurš 
dalās savos sapņos un filmas raisītajās 
pārdomās par to, ka cīnīties par taisnību 
kara laikā ir stipri atšķirīgi nekā miera 
laikos, tā ir cilvēcības augstākā pakāpe. 

Šajā žurnālā ir tikšanās ar kuplām 
un radošām ģimenēm. Bērnu grāmatas 
autore Meldra Gailāne īpašu nozīmi bērnu 
audzināšanā piešķir pasakām, uzsverot, 
ka skolā, veidojot bērna personību, ir 
jāatrod zelta vidusceļš starp klasiskām 
zināšanām un spontāno radošumu, kuru 
nedrīkst nogalināt. Varbūt šo jautājumu 
risinās jaunā kompetenču izglītība? Un tad 
padziļināsies cilvēka uztveršanas līmenis, 
sabiedrības procesos un  kultūrā redzot 
gan virsējo, gan to, kas justs un ieausts 
zemtekstos.

Māksliniece Vija Stupāne gleznojumos 
ieliek enerģētisko informāciju, kas skatī-
tājam ļauj paplašināt savu māksliniecisko 

uztveri. Mēs savas domas arī atstājam 
radītajos darbos, kāds no tā redz tikai 
spožo virskārtu, bet citi ieskatās dziļāk 
un izlasa, atrod tos pavedienus, ar kuriem 
pilnveidot savu pasauli. 

Ja dara aizrautīgi, tad veiksme seko pa 
pēdām. Andžejs Začiņajevs no Daugavpils 
ir izveidojis breika skolu jauniešiem un 
pārliecinājies  – jo augstāks ir mērķis, jo 
vieglāk ir sasniegt mazākos rezultātus 
ceļā uz to. Andžejam ir tālejoša ambīci-
ja  – veidot breika deju komandu Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvā. 

Šajā numurā „A12” ceļo gan uz pames-
to Ēģiptes baznīcu Lietuvas pierobežā, 
gan uz darbojošos skrošu rūpnīcu un 
Bebrenes muižu. Šogad jubileju svin gan 
Dace Tihovska, gan arī mūziķes vadītā 
folkloras kopa „Ilža”. Daudzi cilvēki Latvijā 
viņu pazīst kā dvēseliskās un dziedošās 
Tihovsku ģimenes mammu. Dace lepo-
jas ar vienkāršām un visiem saprotamām 
lietām  – senāko Latvijas pilsētu Ludzu, 
tajā atrasto Latvijas senāko mūzikas ins-
trumentu  – kaula stabulīti  – un lielāko 
sudraba pūcessaktu un jūt, ka viņas misija 
ir pārstāvēt Latgali un vēstīt par savu 
novadu tālāk. 

Seko jaunumiem: www.a12.lv, 
https://www.facebook.com/A12lv,  
https://www.instagram.com/zurnals_a12/,
https://www.draugiem.lv/a12/.

Maģiskais 
dzīves 
reālisms
ināra Groce, redaktore

ATBALSTA
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saglabāt 
cilvēcību 

jebkurā laikā

Inga Čekša-Ratniece
Foto: Anrijs Požarskis

Bez patiesas cilvēcības nav īstuma nedz sarežģītu vēstures notikumu virpulī, nedz 
straujajā digitālajā laikmetā. Šī gada jaunākā spēlfilma – režisora Viestura Kairiša fil-
ma ,,Piļsāta pi upis” (,,Pilsēta pie upes”) liek aizdomāties par lietām, kas daudziem 
no mums ir pašsaprotamas teorētiskā līmenī. taču kā būtu praksē jeb dzīves reali-
tātē, jo nav tikai balts un melns, pasaule iekrāsojas arī citās krāsās.

Filmā ,,Piļsāta pi upis” galveno varoni  – daiļkrāsotāju ansi netēlo profesionāls 
aktieris, bet gan Dāvis Suharevskis – dzīvespriecīgs, atsaucīgs, inteliģents jaunietis 
no Gaigalavas. 

Tā kā pašlaik Dāvis dzīvo Rīgā, ar 
viņu tiekamies Vecrīgā, vēl mēnesi pirms 
filmas pirmizrādes  ‒ decembrī, laikā, 
kad, kā jau ikvienam no mums pirms 
gada lielākajiem svētkiem, ir iestājies 
pārdomu laiks par labo un ļauno, patie-
so un izlikšanos, vērtībām un mazsvarī-
giem sīkumiem.

Dāvi, iepazīstini ar sevi!
Esmu no Gaigalavas. Dzimis 

Varakļānos, jo tur atradās tuvākā slim-
nīca no mājām. Interesanti, ka filmā 
skan tieši tā latgaliešu valoda, kādā 
runā varakļānieši. Pabeidzu pamat-
skolu Gaigalavā, tad devos mācīties 
uz Rēzeknes Valsts ģimnāziju. Pašlaik 
man ir 25 gadi, studēju ķīmiju Latvijas 
Universitātē un strādāju uzņēmumā 
,,Madara Cosmetics” Rīgā. Varbūt tas 

skan sentimentāli, bet ļoti mīlu Latgali.
Savu turpmāko dzīvi saisti ar Rīgas 

burzmu, kurā jau esi labu laiku?
Jā, esmu. Pagaidām noteikti palikšu 

Rīgā. Jāpabeidz studijas, tik ilgi arī dzī-
vošu Rīgā. Pēc tam nezinu, varbūt agrāk 
vai vēlāk atgriezīšos Latgalē. Kaut kad 
noteikti atgriezīšos.

Tālāk sekos jautājums, kuru, iespē-
jams, tev ir uzdevuši un uzdos daudzi: 
kā tu nokļuvi Kairiša filmā?

Aizgāju uz provēm Rīgā, pirms tam 
arī nosūtīju savus video. Viesturs atnāca 
uz improvizācijas teātra izrādi, kurā es 
piedalījos. Tā man iedeva to lomu. 

Tātad tev jau bija līdzvērtīga rado-
šā pieredze?

Improvizācijas teātrī es jau spēlēju 
Gaigalavā. Skolā bija pulciņš, kur mēs 

sākām un ārdījāmies. Ar to es izaugu. 
Būdams lielāks, pametu, jo nebija trene-
ru un nepieciešamības. Rīgā, citā vietā 
un ar absolūti citiem cilvēkiem, atgrie-
zos pie lietām, kuras man ir pazīstamas. 
Improvizācijas teātris, Latgales Studentu 
centra folkloras kopa „Ceidari” – tie bija 
pirmie Rīgas kultūras mēģinājumi. 

Tavs mērķis vai sapnis bija galvenā 
loma filmā ,,Piļsāta pi upis”?

Absolūti nē! Es nebiju domājis, ka 
varētu spēlēt galveno varoni vai kādu 
citu lomu. Drīzāk jau otrajā plānā vai 
masu skatos. Apzinājos, ka esmu cilvēks 
no ielas, un tas būtu slims narcisms 
cerēt uz galveno lomu. Neviens normāls 
cilvēks to nedara. Viesturs apsvēra īstus 
aktierus šai lomai ne vien no Latvijas, bet 
arī ārzemēm.

I n t e r v I j A
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Kas bija tavs trumpis?
Domāju  ‒ mans deguns (smej). Bet īsti 

nezinu, Viesturs neteica. Es jūtos glaimots, 
jo neesmu ne talantīgākais, ne arī inte-

resantākais cilvēks, kurš piedalās 
filmā. Tā ir milzīga privilēģija, 

kas man piešķirta.
Filmēšanās vairāku 

mēnešu garumā vairā-
kās vietās, pārsvarā 

Latgalē,  – ko tu 
ieguvi savai pie-

redzei?

Man bija jābūt filmas visās lokācijas vie-
tās, jo Ansis bija visur. Tas bija fantastis-
ki, jo nebiju iedomājies, cik daudz Latgalē 
ir greznu pilsētu. Stāvā sajūsmā esmu par 
Ludzas pilsētu, apbrīnojama ir Krāslavas 
koka māju arhitektūra un tās bagātā vēsture. 
Visas vietas ir tik fantastiskas. Kā Viesturs 
tās atrada? Piemēram, Piedruja ‒ mazs ciems 
Krāslavas novadā Daugavas labajā krastā 
pretī Baltkrievijai, kur dzīvo neliels skaits 
cilvēku, bet tur ir skaista un majestātiska 
katoļu baznīca, tās mācītājs – cilvēks ar lielo 
burtu. Arī pareizticīgo dievnams, kuru rotā 
seši kupoli, ir unikāls.

Tas bija arī tavs ceļojums pa līdz šim 
neiepazīto Latgali?

Jā, brīnišķīgs. Līdz šim nebiju bijis 
Krāslavā, Ludzā gan biju vienu vai divas 
reizes. Latgale vispār ir apbrīnojama. Es 
negribu noniecināt citus reģionus un to vēr-
tības. Es taču neesmu akls un arī apbrīnoju 
Rundāles pili. Bet nekur citur nav tik daudz 
visa kā Latgalē.

Tev bija labais kultūrvēsturiskais šoks?
Jā, absolūti.
Pirms tam biji lasījis Gunara Janovska 

romānu ,,Pilsēta pie upes”?
Jā, bet jau piemirsis. Ir grāmatas, kuras 

mēs lasām, bet tām vēl neesam gatavi. 
Manuprāt, ,,Pilsēta pie upes” ir tieši tāds 
romāns. Toreiz, pirms trim gadiem, es vēl 
nespēju uztvert tā īsto domu. Ja tagad vēlreiz 
izlasīšu, sapratīšu savādāk.

Kā izjūti sevi galvenā varoņa Anša 
lomā?

Ļoti labi. Es abstrahējos no tā. Es sapratu, 
ka tā ir mana seja, bet tajā cilvēkā ir daudz kā 
cita. Viņš, ķīmiskiem terminiem sakot, ir kā 
amalgama no tām lietām, kas ir notikušas. 
Visi cilvēki un dzīve ietekmē Ansi. 

Kas filmas galvenajā varonī ir no tevis, 
un ko tu gribētu no viņa?

Humānismu. Manī tas nav tik īsts un 
dziļš. Tāds piemīt akrisei Agnesei Cīrulei. 
Es pajautāju, ko viņa gribētu mainīt šajā 
pasaulē, reizē izdomājot arī viņas atbildes 
variantus. Un man kļuva kauns par sevi, 
kad viņa atbildēja, ka vēlētos, lai okeāni 
būtu tīri. Atbildē atklājās dziļš patiesums un 
labestība. Es neesmu nejauks pret cilvēkiem, 
bet reizēm gadās. Ansis arī ir asprātīgs, bet 
nav nejauks. Viņam ir dziļa taisnības izjūta. 
Es arī ceru, ka tāda ir manī, bet, paldies 
Dievam, to nav nācies testēt. Mēs dzīvojam 
priviliģētā laikā un apstākļos. Ikdienā mēs it 
kā cīnāmies par taisnību, bet ne tādos apjo-
mos, kā tēlots filmā. Cīnīties par taisnību 
Otrā pasaules kara laikā – tā bija cilvēcības 
augstākā pakāpe. 
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Varētu dzīvot tajos laikos?
Kur gan es liktos! Dzīvotu, bet nezi-

nu, kādas būtu manas reakcijas.
Vienā no intervijām, kas notika fil-

mēšanās laikā, teici, ka skolā tev patika 
vēsture. Vai filmas konkrētie notikumi 
tev palīdzēja ielūkoties vēstures lappu-
sēs vēl dziļāk? 

Manī nostiprinājās zināšanas, kas 
un kā notika. Līdz šim pamatskolas un 
vidusskolas vēstures stundās mēs mācī-
jāmies tīri teorētiski par notikumiem. 
Kad vairākas reizes izlasi scenāriju, sāc 
domāt, saprast un to izguglēt caur sevi, 
veidojas apzinātā sapratne, ka šī nežēlīgā 
vēsture ir gājusi cauri Latvijai, tās cilvē-
kiem. Mācoties vēsturi skolā, mēs nere-
dzam cilvēkus, bet gan notikumus. Tā 
tiek mācīta no globāla skata punkta, kurš 
reāli neeksistē. Arī ziņas mēs skatāmies 
no globāla statistikas skatpunkta, kura 
īstenībā nav. Mēs saprotam, ka pasaulē 
notiek nepatīkamas lietas, bet bez empā-
tijas. Bet filmas māca būt empātiskam. 

Bija žēl ebreju?
Ja ļoti personīgi, man ir grūti par to 

runāt. Arī ja runājam no neeksistējošā 
statistiskā viedokļa, tas bija kaut kas 
ārprātīgs. Nekad nesapratīšu šīs vēstures 
lappuses, tās ir ļoti skumjas. 

Epizode no filmas, kura tev visvai-
rāk palika atmiņā?

Aina, kur Ansis ir iebridis Daugavā, 
viņam apkārt nāk cilvēki. Ūdenī varēja 
līst ar visām drēbēm, man tas patika. 
Reizē radīt simbolisko nozīmi. 

Būtu vēl griba filmēties?
Jā, iepatikās. Jo cilvēki, kuri veido 

filmas, ir fantastiski. Viņi ir drosmīgi, 
es tāds neesmu. Viņi ir tik bagāti savās 
pieredzēs un interesanti. Man bija mil-
zīga vēlme komunicēt un noskaidrot, 
ko viņi ir darījuši. Latvija ir maza, fil-

mas veido vieni un tie paši, viņi strādā 
arī ar ārzemju režisoriem. Viņiem ir 
savi fantastiskie individuālie stāsti: gan 
Viesturam Kairišam, gan māksliniecei 
Ievai Jurjānei, gan operatoram Gintam 
Bērziņam, gan aktieriem. Tieši tāpēc es 
gribētu vēl filmēties. Arī šī privilēģija  ‒ 
darīt tik nepierastu darbu, kā tēlot citu 
cilvēku, sadarbojoties ar tik inteliģen-
tu režisoru un aktieriem. Visa filmas 
mākslinieciskā komanda bija uzdevumu 
augstumos. Par visām detaļām bija pie-
domāts. 19. gadsimta aptieka, kurā ir acs 
protēze. Neviens filmā to nepamanīs, 
bet tās bija, lai radītu noskaņu, realitātes 
sajūtu. Vesels piedzīvojums bija tekstu 
ieskaņošana. Vienam pašam atrasties 
tajā būdā  ‒ tas ir savādāk nekā manā 
ikdienā. Aktieri, kuri diendienā ir uz 
skatuves, ir jauki, patiesi, labā nozīmē 
nenormāli cilvēki.

Tu varētu būt tāds nenormāls cil-
vēks?

Aktieris? Liekas, ka nē.
Vai tava dzīve mainīsies – pirms un 

pēc pirmizrādes? 
Jā! Tagad jau ir tā. Jūs mani nein-

tervētu, ja man nebūtu bijusi šī iespēja 
filmā. Domāju, ka svarīgākais, cik daudz 
es pats to vēlēšos, jo cilvēki var redzēt un 
var neredzēt lietas. Katru dienu varam 
staigāt garām kādai bodei, bet neienākt 
tajā. Tā ir mūsu izvēle. Tas attiecas uz 
jebko. 

Būs viegli sadzīvot ar atpazīšanu? 
Esi tam gatavs?

Es to domu atlieku uz vēlāku laiku. 
Man patīk iet gumijniekos un saplēstās 
biksēs uz Rimčiku. Varēšu iet, neviens 
jau man neaizliegs. Kāds teiks, ka esmu 
izkūkojis prātu. Tā viņi varētu teikt arī 
tagad. Bet tagad jau es nevienu neinte-
resēju. 

Ko saka tavi draugi?
Viņi smejas. Man ir ļoti paveicies ar 

cilvēkiem, kuri man ir apkārt. Es sevi 
uzskatu par ļoti laimīgu cilvēku, jo apkārt 
man ir fantastiski cilvēki, uz kuriem es 
varu skatīties un domāt: šis cilvēks grib 
būt draugos ar mani. Jau tas man ir mil-
zīgs kompliments. Draugi pasmejas, un 
mani tas nomierina. Man patīk, ka viņi 
neņem to visu super nopietni. 

Tu dzīvi arī nemēģini uztvert super 
nopietni?

Cenšos uztver pēc iespējas neno-
pietnāk.

Pastāsti par saviem sapņiem! Vai 
to prioritātes ir mainījušās pēc filmē-
šanās?

Kopumā jau nē. Gribētu, lai cilvēki 
ieklausās cits citā vairāk. Man ir milzī-
gi, bet nepiepildāmi sapņi. Gribētu, lai 
sabiedrībā nav tik daudz vardarbības. Par 
to jau ir arī filmā. Mums piemīt nehumā-
nā citu cilvēku uztvere. Mēs dehumani-
zējam citus cilvēkus. Diasporām, mino-
ritātēm vai bērniem liekam justies neno-
zīmīgiem un mazākiem, nekā esam paši. 
Es gribētu, lai tā nav. Bet to mainīt viena 
cilvēka spēkos nav iespējams. Viens cil-
vēks var sākt šīs pārmaiņas, ja pats citus 
cilvēkus neuztvers par mazākiem. Ja es 
būšu laipns pret kādu citu cilvēku, tas 
cilvēks būs laipns pret jau citu. Bieži vien 
esam nepateicīgi. Cik tad daudz vajag 
laimei! Mums ir paveicies, ka spējam un 
varam būt šeit, runāties konkrētājā vietā 
un brīdī. Tik daudz dažādu sliktu lietu ar 
mums varēja notikt, bet nenotika.

Kādas situācijas liek aizdomāties 
visbiežāk? Vai netaisnība?

Kādu laiku dzīvoju Ķengaragā un 
naktīs, kad dzirdēju pa ielu skrienošus 
soļus, aiz kuriem sekoja vēl vairāk soļu, 
sāku pārdzīvot, bet tā īsti neko nevarēju 

I n t e r v I j A
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izdarīt. Vienreiz pamodos, kad skaļi klie-
dza vīrieši, bija arī bērnu balsis, atbrauca 
policija. Kāpēc bērniem tas ir jāredz, 
kāpēc tā jānotiek? Tas ir vairāk nekā 
necilvēcīgi. Vienos naktī mazam bērnam 
nevajadzētu atrasties uz ielas, bet gulēt 
mājās, justies droši un aprūpētam.

Kas tevi nevar pārsteigt?
Esmu ļoti viegli pārsteidzams. Mani 

pārsteidz viss. Mani ir ļoti viegli aizraut. 
Kolēģi no Madaras tā prot stāstīt par 
savu darbu, ka tas mani pārsteidz un 
apbur. Mūsu iepakojumu dizainere par 
papīru var runāt tādā zināšanu līmenī, 
kā neviens cits  – par druku, krāsām. 
Viņai tas var būt temats daudzu gadu 
sarunai. Arī man nekad nav garlaicīgi, 
jo var parunāt ar citu cilvēku, un sarunu 
netrūkst.

Nekad, nekad tev nav bijis garlai-
cīgi?

Dažkārt, kad esmu viens pats. Bet tad 
es esmu pats, tad varu runāties ar sevi. 
Dažkārt gan sākas urķēšanās pašam sevī. 
Bet esmu atklāts pats pret sevi. Ja zinu, 
ka šo darbu nepildīšu, tad arī nedarīšu, 
līdz dabūšu kārtīgu ļuļi no pasniedzēja. 

Vairāk paļaujies uz sevi?
Cilvēki, kuri domā, ka visu var paši, 

dzīvo ārprātīgā ilūzijā. Nevar jau sev pie-
dēvēt visus sasniegumus, jebkurā gadīju-
mā būs bijis kaut mazs palīgs.

Pirms intervijas tu teici, jautājumi 
par mīļāko krāsu un gadalaiku tavam 
vecumam ir par naivu. Tomēr noskaid-
rojām, ka tev nav mīļākās krāsas, no 
gadalaikiem visvairāk patīk vasara, bet 
kā tu labprāt izmanto brīvo laiku? 

Man ļoti patīk runāties ar cilvē-
kiem. Ļoti patīk lasīt. Sajūsmā esmu 
par Džordža Orvela romānu ,,1984” un 
Mihaila Bulgakova ,,Suņa sirdi”. Pašlaik 
es cīnos ar Mihaila Bulgakova romānu 
,,Meistars un Margarita” krievu valodā. 
Nekad neesmu labi runājis krieviski. Tā 
ir manas krustmātes mīļākā grāmata. 
Man ļoti gribējās to izlasīt. Es ļoti cenšos, 
kaut nav viegli, jo katrs septītais vārds ir 
jāuzguglē, lai noskaidrotu tā jēgu. Ja to 
nedara, pazūd konteksts. 

Palīgos nāk internets, nav jāšķirsta 
biezās vārdnīcas... 

Mūsdienās kļūst nesaprotami, kā cil-
vēki agrāk spēja izdzīvot bez interneta.

Interneta varā cilvēks sāk zaudēt 
robežas – tās ir iespējas un vienlaikus 
atkarība. Kā tu vērtē, vai ir robežas šo 
tehnoloģiju izmantošanai?

Man liekas, ka cilvēks nevar atļauties 
neizmantot internetu mūsdienu sabied-
rībā. Cilvēki, kuri spēj neizmantot, ir 
apbrīnojami. Es nevaru iedomāties savu 

ikdienu bez mobilā telefona un interne-
ta. Ja to nebūtu, loģiski, es izdzīvotu, bet 
dzīves kvalitāte ļoti kristos. Es nevarētu 
paspēt uz tramvaju, nezinātu, kurā pie-
turā man jāizkāpj nepazīstamā rajonā. 
Vispār sākumā neko nesaprastu. Mēs 
esam tik atkarīgi. Protams, ik pēc stun-
das nav jāpārbauda Instagram, bet mana 
labklājība ir atkarīga no Google Maps. 

Ansim nebija šīs iespējas. Vai tas 
ietekmēja viņa raksturu un uzskatus?

Varbūt tāpēc viņš bija tik labs cilvēks.
Kā ir būt labam cilvēkam?
Es domāju, ka ir miljons cilvēku, kuri 

domā, ka viņi ir daudz sliktāki, nekā ir 
realitātē. Bet citi domā, ka ir daudz labā-
ki, nekā patiesībā. Daudzas lietas, kuras 
uzskatām par sevi, ir sagrozītas. Kura tad 
ir tā patiesā, kas lai to zina.

Tava bērnība laukos nebija digitāla, 
vai ne? 

Man patīk vasara, jo ir silti un darbu 
un atpūtas iespēju pietiek. Ja ziemā būtu 
silti, man patiktu ziema. Es ļoti gribētu 
kailsalu, lai varētu slidot, jo sen to nees-
mu darījis. Man patika slidot bērnībā. 
Sevi uzskatu par laucinieku, jo pilsēt-
nieks es točna neesmu.

Kāpēc?
Jā, es dzīvoju pilsētā, man tā patīk, 

bet esmu ļoti provinciāls un naivs. Man 
tas nesagādā problēmas, pat patīk būt 
naivam. Pat mans sapnis ir naivs  – 
sabiedrība bez ļaunuma. 

Nenoliedzami, mūsu dzīves pama-
tus veido ģimene. Ir teiciens, ka stipras 
ģimenes veido stipru valsti. Par ko tu 
gribētu pateikties savai ģimenei? Vai 
ģimene ir tavas enerģijas avots?

Manuprāt, par vieglo dzīves uztveri. 
Man ir ļoti paveicies ar ģimeni. Mēs 
saprotam cits citu. Man ir māsa  – jau-
nāka, inteliģenta, dziļi gudrs cilvēks, 
kuru es apskaužu. Enerģiju es smeļos 
no tuvajiem cilvēkiem. No dabas, bet 
tās nav tik daudz Rīgā. Gribētu biežāk 
braukt uz mājām, bet nesanāk. Tālu. 
Kad aizbraucu, vispirms samīļoju suņus. 
Man bija suns, viņš paskatījās acīs un 
visu saprata, bija sajūta, ka viņam ir savs 
viedoklis un tūlīt tas tiks izstāstīts. No 
viņa varēja mācīties. 

Patīk dzīvnieki?
Ļoti. Manuprāt, katru reizi tā ir mil-

zīga vilšanās cilvēcē, kad redzu vardar-
bību pret dzīvniekiem. Tas ir zemis-
kāk nekā pret cilvēkiem, jo dzīvnieks, 
it sevišķi suns, nekad nevienam nevēl 
ļaunu. Es varu pieskatīt svešus suņus.

Kādās krāsās tu gleznotu pasauli?
Reālajās. Es mēģinātu. Bet man vai-

rāk patīk skatīties uz citu cilvēku dar-

biem. Man liekas, ka pasaule ir ļoti 
krāsaina, pat krāsaināka, nekā mēs iedo-
mājamies. Lūkojoties dabā, tas ir daudz 
redzamāk. Cilvēku veidotās struktūras 
ir monohromatiskas vienā krāsā  ‒ tādā 
krāsā, kādu ir piešķīris cilvēks. Tikai 
pēc tam, kad apkārtējā vide spēj uz šo 
struktūru iedarboties, redzam, tajā parā-
dās kaut kas vairāk, piespēlē arī gais-
mas. Dabā ir uzreiz. Kad pavasarī sāk 
plaukt lapas, sākotnēji tās ir neonzaļas. 
Rudenī, kad hlorofils vairs neizstrādājas, 
tās kļūst pilnīgi citādākas. Zelta rudens 
ienes vēl interesantāku krāsu gammu. 

Kuras filmas tu ieteiktu noskatī-
ties?

Daudzas. Ieteiktu cilvēkiem noska-
tīties ,,Šindlera sarakstu”. Bēdīga, bet 
mani ļoti uzrunāja emocionālā ziņā. 
Jautājums, ko cilvēks vēlas saņemt no 
filmas. Es ieteiktu skatīties filmas, jo 
tas ir viegls veids, kā saņemt labas lietas 
uzreiz. Režisora Ginta Zilbaloža animā-
cijas filma ,,Projām” atstāj siltu sajūtu, ir 
brīva un ļoti viegli interpretējama. Lai 
kino būtu labs, ir jābūt pamatam, kāpēc 
tas tiek veidots. 

Režisors Viesturs Kairišs kādā 
intervijā norādīja, ka būt par latgalieti 
ir milzu vērtība. Tu par to esi domājis?

Mamma smejas, ka es kļuvu par 
latgalieti, kad aizgāju mācīties uz Rīgu. 
Agrāk tas viss bija apkārt un to man 
tik ļoti nevajadzēja. Rīgā man tā sāka 
likties kā vajadzība, kā biļete uz mājām 
bez reālas braukšanas. Tagad saprotu, ka 
tas viss ir manī iekšā, es varu runāties 
latgaliski, to uzskatot par privilēģiju. 
Man pat nevajag obligāti runāt, pietiek 
paskatīties uz bildēm no Gaigalavas, es 
jau jūtos labāk. Ja varu piezvanīt radinie-
kiem, tad jūtos svētīgi. Nesanāk tik bieži, 
kā gribētos un vajadzētu.

Bet mūsdienu pasaulē saziņai nav 
problēmu un robežu... 

It kā jā, bet saziņa mazinās. Es varētu 
rakstīt visu laiku, bet to nedaru. Tas ir 
iekšējais jautājums. Tā ir arī citiem.

Ko tu ieteiktu tiem, kuri domā par 
izaicinājumu, bet vēl nejūtas droši?

Izsvērt risku un pieņemt izaicināju-
mus. Ja liekas, ka nav vērts, to nedarīt. 
Reizēm ir izaicinājumi, kurus mums 
nevajag, piemēram, nolēkt no septītā 
stāva. Tas nav tā vērts. Padomāt, ko tu 
iegūsi un ko tu spēsi dot.

Tavs izaicinājums bija vērts?
Jā! Ieguvums ir milzīgs, iepazinu cil-

vēkus un iepazinu pats sevi.
Kas tu gribētu būt?
Es gribētu būt labs cilvēks. Nezinu, 

vai tas būs viegli. 
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VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
līdz 8. februārim
Jāzepa Pīgožņa atceres izstāde „LATVIEŠA GADALAIkI”.
Izstādē redzamas gleznas 
ar māksliniekam Jāzepam 
Pīgoznim (1934-2014) tik tuva-
jām Latvijas ainavām dažā-
dos gadalaikos. Izstādē varam 
sekot līdzi tam, kā caur latvie-
šu mākslinieka acīm un sirdi 
ieraugāma apkārtējā pasaule, 
kā savienojas netveramais ar 
radošo dzirksti un top māksla. 
Jāzeps Pīgoznis vienmēr mīlē-
jis mākslu un visu skaisto, 

cilvēkus un savu tautu. Viņš 
uzskatīja, ka cilvēka mūžam un 
darbiem jāiekļaujas savas tau-
tas un savas valsts apritē un 
jābūt tās labā. Viņaprāt, māks-
lai jābūt nacionālai, jo, zaudējot 
nacionālo piesaisti, tā paliek 
kosmopolītiska un līdz ar to 
zaudē daļu savas vērtības un 
interesantuma. Tādam pašam 
jābūt arī cilvēkam – savas tau-
tas un savas kultūras daļai. Jāzeps Pīgoznis. „Palu laiks”, a/e, 60x80, 2003.

Gita Cankale „Itālijas vasarā”,  
a/e, 30x40, 2018.

Izstādes,
DAUGAVPILS MARkA ROTkO MĀkSLAS CENTRĀ 
no 13. marta līdz 12. aprīlim
9. Starptautiskā Latgales grafikas simpozija izstāde
Grafikas simpozijs ir pierādījis savu ilgtspēju un aktualitāti grafikas 
saimē pasaulē. Simpozijs ir devis ražīgu augsni mākslinieku diskusijām 
un radošajam darbam Latgales kultūras telpā, vienojot līdzīgi un 
atšķirīgi domājošus un strādājošus Latvijas un ārvalstu grafiķus, 
nodrošinot dialogu, kam nav vajadzīga verbālā runa, bet tehnisko nianšu 
pārmantojamība, salīdzinājums un katra individuālā izaugsme.  

LATGALES kULTūRVĒSTURES MUZEJA
3. STĀVA IZSTĀžU ZĀLĒ   
no 7. februāra līdz 7. martam
apvienības V.I.V.A.  gleznu izstāde
„LAIMES fORMULA LATGALĒ”

Radošā apvienība V.I.V.A., kur kopā darbojas četras Latgales 
gleznotājas – Vēsma Ušpele, Ilze Griezāne, Vija Stupāne un Agra 
Ritiņa, pagājušo gadu noslēdza un jauno iesāka ar izstādi „Laimes 
formula Latgalē” Sv. Pētera baznīcā Rīgā. Februāra sākumā izstāde 
atgriežas mājās, lai iedzīvinātu laimes formulu un dalītos tajā ar 
sava talanta cienītājiem te, Latgalē. 

Agra Ritiņa „Ceriņi”, a/e, 50x60, 2019.

VISU MARTU LATGALES 
MĀkSLAS UN  AMATNIECĪBAS 
CENTRĀ, LĪVĀNOS  
Gitas Cankales gleznu izstāde 
„LĪDZ PADUSĒM VASARĀ”
Māksliniece Gita Cankale nāk no 
Jēkabpils. Mācījusies Jēkabpils 
Mākslas skolā, tad pie profesora 
Kaspara Zariņa studijā „Pedants” 
Rīgā. Kļuvusi par mākslas un 
jaunrades veicināšanas biedrī-
bas „Melnā muša” un privātās 

glezniecības studijas vadītāju. 
Māksliniece: „Gleznošana man 
ir nebeidzama prieka avots. 
Viebiežāk tie ir eļļas darbi, bet 
nu jau arvien biežāk pievēršos 
arī akriltehnikai. Izstādei izvēlē-
jos ziedu un augu gleznas, kā arī 
kluso dabu, portretu, jo gleznoju 
it visu. Man patīk spilgtas krāsas, 
saulainas dienas, siltums, vasa-
ra, tāpēc  – lai būtu „Līdz padu-
sēm vasarā””. 

v ē r t S  A p S k A t ī t
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Juris Soikans „Maģiskais reālisms – 30”, a/e, 1974. 

Anita Savicka. 
„Zvaigznes zīme”, 
sudrabs, safīri. 2020.

Baiba Feoktistova „Sievišķība”, 
e/a, zelta folija, 120x120, 2019.

Jūlija Šilova „Pirmsākums”, 
a/e,10x10, 2019.

līdz 15. februārim
Jūlijas Šilovas personālizstāde „PIRMSĀkUMS”
Izstādē tiek eksponēti jaunās māksli-
nieces Jūlijas Šilovas Latvijas Mākslas 
akadēmijas Latgales filiālē trīs studiju 
gadu laikā tapušie glezniecības darbi. 
Galvenie objekti, ar ko māksliniece 
strādā, ir cilvēks un vide. Mākslinie-
ci aizrauj dabas formu pētīšana un 
analīze. Pētot apkārt esošo vidi, Jūlija 

cenšas caur savu redzējumu parādīt 
objektus, aktualizējot to unikalitā-
ti. Par galveno vides objektu uzskata 
cilvēku, portretos akcentē katra indi-
vidualitāti, parādot to ar tehniku, kolo-
rītu, raksturīgākajām emocijām, tādā 
veidā apkopojot sajūtas un iespaidus 
par konkrētu personību. 

LūZNAVAS MUIžĀ
no 1. februāra līdz 8. martam
Baibas Feoktistovas personālizstāde „SIEVIETE IR” 
Izstādē Lūznavas muižā apskatāmo 
darbu tapšanas procesā liela 
koncentrēšanās tiek virzīta uz 
sievietes tēla izkopšanu un tās 
skaistuma cildināšanu. Autore 
sievietes tēlu izvēlas attēlot kā 
mistisku, iekārojamu, intriģējošu, 

kā arī bērnišķīgi naivu.  Tā arī 
radies izstādes nosaukums 
„Sieviete ir”. Katrs darbs tiek 
radīts, mācību procesā pētot, 
studējot, galvenokārt anatomiju, 
krāsas uzklāšanas tehnikas un 
kompozīciju. 

LATGALES VĒSTNIECĪBĀ GORS
no 23. februāra līdz 23. martam 
IZSTĀDE „JURIS SOIkANS. MAģISkAIS REĀLISMS”
Savā radošajā praksē mākslinieks, teorētiķis, mākslas kritiķis 
un pedagogs Juris Soikans (1920–1995) pievērsās glezniecī-
bai, grafikai, grāmatu ilustrēšanai, rakstījis dzeju, kā arī mu-
zicējis, izteiksmes formām kulminējot neordināros radošos 
meklējumos un atradumos. Būtiska viņa radošā mantojuma 
daļa ir sarakstītās esejas, mākslas kritikas un teorētiskie pār-
spriedumi. 
Izstāde ietvers Jura Soikana glezniecības darbus, kas 
atspoguļo viņa teoriju par „Maģisko reālismu”, eksponēti tiks 
arī arhīvu materiāli, kas izgaismos atsevišķas viņa biogrāfijas 
lappuses un plašo interešu loku. 

DAUGAVPILS MARkA ROTkO MĀkSLAS CENTRĀ
no 7. februāra līdz 12. aprīlim
Rotu mākslas biedrības izstāde „ZĪME/MARk”
Izstāde ir biedrības otrais kopīgais mākslas projekts. 
Piespraude tika izvēlēta kā izstādi vienojošais rotas veids. 
Izstādes nosaukumā – ZĪME ir vārds, kam ir ļoti ietilpīga 
nozīme daudzās valodās. Līdztekus izstādes nosaukumā 
angļu valodā iešifrēts arī cieņas apliecinājums Markam 
Rotko. Divdesmit autoru lokā ir gan augstas raudzes rotu 
meistari ar gadiem ilgu pieredzi, gan tikko studijas beiguši 
sava ceļa meklētāji: Māris Auniņš, Jānis Brants, Valdis 
Brože, Vladislavs Čistjakovs, Ilze Egle, Anna Fanigina, 
Ginta Grūbe, Andris Lauders, Guntis Lauders, Una Mikuda, 
Rasma Pušpure, Anita Savicka, Laura Selecka, Darja 
Semjonova, Gints Strēlis, Jelizaveta Suska, Māris Šustiņš, 
Paula Treimane, Zane Vilka, Jānis Vilks, Maija Vītola-
Zitmane, Vitauts Zīders. 

Valdis Brože 
„Marķieris” („Next 

level token”), stikls, 
sudrabs 925, zeltīts ar 

24 ct zeltu, 2019.
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Pārstāvēt 
dziedošo latgali

v ē r t ī b A S
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D
Tiekoties ar Daci tihovsku, zināju, ka viņa ir Ludzas Mūzikas pamatskolas 

skolotāja, folkloras kopas „ilža” un bērnu folkloras kopas „Žibuleits” vadītāja. es, 
tāpat kā daudzi jo daudzi cilvēki Latvijā, viņu pazina kā dvēseliskās un dziedošās 
Tihovsku ģimenes mammu. Sarunas laikā atklājās vēl citas Daces personības 
šķautnes. radošums, rūpīgums, vēlme sakārtot lietas un izzināt ko jaunu. 

ar Ludzas Mūzikas sākumskolas bērniem, 
nebeidzu par viņiem brīnīties. Prieku man 
sagādā arī abi mazbērni – četrgadniece 
Kristiāna un pusgadu vecais Kristofers. 
Esmu laimīga, ka vecākais dēls Dagnis, 
pabaudījis dzīvi Rīgā un Eiropā, ir atgrie-
zies Ludzā. Viņš ir īsts savas pilsētas un 
novada patriots. Nejūtos ļoti noslogota 
vecmāmiņa, jo bērni cenšas tikt galā paši, 
es ar izbrīnu un gandarījumu vien noska-
tos, cik labi tas viņiem izdodas. 

Laimas pilngadību arī gribējām nosvi-
nēt īpaši. Arī pirms koncertiem vai citiem 
sarīkojumiem vienmēr ilgi domāju par 
scenāriju. Daudz lasu un prātoju, kāds 
būs tā vēstījums. Vēlējos, lai Laimas piln-
gadības svētki ir neaizmirstams noti-
kums, galvenokārt jau viņai pašai. Kādā 
Ziemassvētku vakarā, vērojot mirdzošos 
Ciblas Tautas nama rotājumus, nolēmu 
zvanīt Ditai. Dita Lūriņa ir manas meitas 
mīļākā aktrise un īpašs cilvēks, kuram viņa 
vienmēr ir vēlējusies līdzināties. Laima un 
Dita ir pazīstamas jau septiņus gadus. Kad 
Laima ir Rīgā vai arī viņai ir kāds zīmīgs 
notikums, viņas mēdz satikties, padzert 
kopā tēju, aprunāties. Pielāgojoties Ditas 
darba kalendāram, dzimšanas dienas svi-
nības notika dienu iepriekš. Un tā – Dita 
un pianists Māris Žagars mēroja tālo ceļu 
uz Ludzu. Lija lietus, bija tumšs un drēg-
ns laiks. Es tik ļoti pārdzīvoju par to, vai 
viņiem viss labi.” 

Jautājums Laimai: vai mammas 
gatavotais pārsteigums izdevās?

Laima: Tā kā Dita Lūriņa ir man ļoti 
svarīgs cilvēks, klusībā cerēju uz video 
sveicienu. Kad viņa pati ieradās svinībās, 
biju tik pārsteigta kā vēl nekad savā mūžā. 
Iespējams, neizrādīju vētrainas emocijas. 
Man vienkārši trūka vārdu, lai to aprakstī-
tu un izrādītu.

Dace: Esmu ļoti gandarīta, ka Laimas 
pusaudža vecumā tieši Dita bija cilvēks, 
kam viņa vēlējās līdzināties, ar ko aprunā-
ties par dzīvi, teātri. Dita vienmēr ieteica 
grāmatas, kuras vērts izlasīt, palīdzēja 
gatavoties skatuves runas konkursiem, 
deva citus sievišķīgus padomus.

Kā jūsu ģimenē tiek sadalītas lomas? 
Kāpēc tētis paliek „aiz kadra”?

Mans vīrs Ainārs, kurš arī ļoti mīl 

mūziku un labi dzied, nevēlas būt pub-
liska persona. Viņš ir mūsu stiprais plecs 
un atbalsts – gan morālais, gan arī finan-
siālais. Viņš par mums ļoti pārdzīvo, 
uztraucas, vienmēr gaida mājas. Arī mana 
mamma mani vienmēr ir atbalstījusi un 
ļāvusi justies brīvai, tomēr es domāju, ka 
mīlestība pret mūziku, mākslu un kultūru 
man nāk no tēta un viņa mammas. 

Omīte bija kurzemniece no Vānes, 
kuru savaldzināja latgalietis Jānis 
Patmalnieks. Tā viņa sāka dzīvot Latgalē. 
Bērnībā omīte dzīvoja kopā ar maniem 
vecākiem, tāpēc tieši viņa bija mans labā-
kais draugs – viņa man lasīja grāmatas, 
dziedāja dziesmas, stāstīja pasakas un 
dažādus atgadījumus. Tā kā omīte bija 
kurzemniece, ģimenē runājām latviski. 
Tie bija septiņdesmitie gadi, kad Latgalē 
daudzās ģimenēs bija būtiska izšķirša-
nās – runāt kaimiņzemes valodā vai lat-
viski. Mēs izvēlējāmies runāt latviski. 

Jau tajā laikā es atklāju, cik ļoti 
mīļa man ir tautasdziesma un folklo-
ra. Pievērsties mūzikai mani iedvesmoja 
tētis. Viņš dziedāja vīru korī, bija arī 
dejotājs, piedalījās dziesmu svētkos. Viņš 
kopā ar savu draugu, kurš bija mūzikas 
skolotājs, nolēma, ka man jāmācās mūzi-
kas skolā. Tā sāku apgūt vijoles spēli. 

Arī abi mani bērni ir pabeiguši mūzi-
kas skolu. Laima spēlēja vijoli, bet dēls – 
akordeonu. Kopš agras jaunības jūsmoju 
par folkloras neizsmeļamajām bagātībām. 
Uzskatu, ka tautasdziesmas, rotaļdejas ir 
vislabākais un brīnišķīgākais veids, kā 
mācīt un attīstīt bērnu. Tur viss ir tik feno-
menāli ielikts iekšā! Uz folkloras nodarbī-
bām bērni atskrien vēl pirms zvana. Bērni 
darbojas ar lielu prieku, nemaz nenojau-
šot, kā paralēli attīstās visas viņu maņas, 
– jāmāk noturēt melodiju, jāatceras teksts, 
ritms, tas jāsalāgo ar kustību. 

Vai tev nešķiet, ka folkloristi ir cil-
vēki, kuri dzīvo kaut kā īpaši – rāmi, 
nesteidzīgi, sakārtoti. Tā ir?

Pirmajos gados, kad iekļāvos Māras 
Mellēnas organizētajā kustībā „Pulkā 
eimu, pulkā teku”, es, būdama apzinīga 
skolotāja, vēl centos visu darīt ātri un pre-
cīzi, bet drīz vien sapratu, ka pārējie nekur 
nesteidzas, pasākumi mēdz sākties vēlāk, 

Dacei patīk lasīt, iedziļināties rakstī-
tajā, domāt, analizēt. Viņas mīļākā ainava 
ir skats no Ludzas pilskalna uz Lielo 
un Mazo Ludzas ezeru, viņa lepojas un 
sajūsminās ne vien par pilsētas pieciem 
ezeriem un to, ka Ludza ir Latvijas senākā 
pilsēta, bet arī par to, ka Ludzā ir atrasts 
Latvijas senākais mūzikas instruments  – 
kaula stabulīte – un lielākā sudraba pūces-
sakta. Kādu brīdi sarunā esam trīs, jo 
Dacei līdzi ir viņas meita Laima. Pareizāk 
sakot, meitai līdzi ir atbraukusi mamma. 
Laimai intervijas vakarā ir jādzied pasā-
kumā GORĀ, bet Dacei ir svarīgi to 
nofilmēt Tihovsku ģimenes arhīvam. 
Janvārī Laima ir nosvinējusi savu astoņ-
padsmito dzimšanas dienu, bet pavisam 
drīz, jau februārī, zīmīgu jubileju svinēs 
arī pati Dace. Par laika ritējumu un ģime-
nes godiem arī sākam sarunu.

laimīgākie gadi  
manā mūžā

„Lai arī laiks nestāv uz vietas un bērni 
ir izauguši, es neskumstu, bet jūtu lielu 
prieku un gandarījumu. Nesen kādā žur-
nālā lasīju stāstu – kāds jauneklis 79 gadus 
vecam cilvēkam jautāja  – kāda ir sajūta, 
sasniedzot tik cienījamu vecumu? Uz ko 
viņš atbildēja: „Kad es biju jauns, es skrē-
ju, dzīvoju ar pilnu krūti un tie bija laimī-
gākie gadi manā mūžā. Kad es satiku savu 
mīļoto un apprecējos, tie bija laimīgākie 
gadi manā mūžā. Kad mums dzima bērni 
un mēs rūpējāmies par viņiem, tie bija 
laimīgākie gadi manā mūžā. Gāja laiks, 
un tagad man jau ir 79 gadi. Esmu spēcīgs 
un priecīgs, jo tie ir laimīgākie gadi manā 
mūžā!” Tāpat arī es, tuvojoties pusgad-
simta slieksnim, cenšos baudīt katru mir-
kli un priecāties par to, kas man ir dots. 

Esmu laimīga, ka man bija iespēja 
pavadīt daudz laika kopā ar saviem bēr-
niem. Es ārkārtīgi mīlu bērnus. Mani fas-
cinē viņu patiesums un īstums. Strādājot 
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vārdus drīkst dziedāt arī savādāk, nekā 
sākumā mācīts, neviens par to nesatrau-
cas. Arī es pēc kāda laika sajutu šīs nestei-
dzīgās dzīves burvību. Teicu bērniem – ja 
kaut kas notiek ne tā, kā ir mācīts, klausie-
ties, mācieties un atkārtojiet. Es uzskatu, 
ka tas ir ļoti svarīgi  – tautas dziesmas 
mācīt nevis no notīm, bet gan pēc dzirdes. 
Bērniem ir jāiemācās klausīties un atkār-
tot dzirdēto. Ar prieku un bez steigas. Šo 
prasmi mācos kopā ar bērniem.

Vai šī rāmā un nesteidzīgā procesa 
baudīšanas sajūta pāriet arī uz ikdienas 
dzīvi?

Lai arī mani bērni uzskata, ka es daudz 
stresoju, pašai šķiet, ka, gadiem ejot, cen-
šos arvien vairāk baudīt nesteidzīgās un 
neparedzamās dzīves procesu.

Vai dēla un meitas iesaistīšana 
savas profesionālās dzīves notiku-
mos nebija papildu stress un apgrū-
tinājums? Varbūt ērtāk bija atstāt 
bērnus mājās ar tēti?

Man jāsaka liels paldies visiem 
līdzcilvēkiem, īpaši folkloras kopas 
„Ilža” ģimenei, par to, ka mani bērni 
vienmēr bija pieskatīti, atbalstīti, 
pacienāti, samīļoti. Laima ir „Ilžas” 
dalībniece visus savus 18 gadus, 
pat vēl pirms dzimšanas. Viņa gan 
bija „ērtais” bērns – kur noliksi, tur 
paņemsi. Dagnis gan bija žiperīgāks, 
bet visi kopā tikām galā. 

Vai interese par folkloras kustī-
bu Latvijā un Latgalē ir nemainīga?

Jā, interese par tautas mūziku un 
folkloru ir ļoti liela. Pēdējos gados ir parā-
dījusies jauna tendence – folkloras kopās 
vairāk apgūstam tautas instrumentu spēli. 
Ne vien Latgalē, kur šāda muzicēšana 
ir bijusi izplatīta vienmēr, bet arī citos 
Latvijas novados. Bērni spēlē stabules, 
mandolīnas, vijoles, kokles. Kokles pēdē-
jos gados tiek ļoti daudz izgatavotas. 

Gribu teikt paldies arī GORAM, jo, 
manuprāt, šis kultūras centrs sagrāva 
dzelzs priekškaru starp Latgali un pārējo 
Latviju. Tagad cilvēki vairs nekaunas, ka 
viņi vai viņu senči ir latgalieši. Atbraucot 
uz Latgali un runājoties, viņi to atzīst. 
Arī folkloras kopās vairāk skan latgaliešu 
mūzika, latgaliešu valoda. Lielā mērā tas 
notiek, pateicoties šai „atskārsmei” par 
saviem senčiem no Latgales. Es ļoti jūtu, 
ka GORS ir iemesls, lai tūristi, apceļojot 
savu dzimto zemi, arvien vairāk brauk-
tu uz Latgali. Viņos grūst stereotipi par 
šo novadu un cilvēkiem. Līdz Ludzai 
atbraukt viņiem vēl reizēm ir bail, bet 
tradicionāli tas ir kāds GORA pasākums, 
Aglona, kāds podnieks un kulinārā man-
tojuma objekti. 

Koncertējot ar savu ģimeni, apmeklēju 
dažādas Latvijas vietas. Uzskatu, ka mūsu 
galvenais uzdevums, mūsu misija ir stās-
tīt par Latgali, aicināt ciemos. Vienmēr 
vedam līdzi arī bukletus un citus reklā-
mas materiālus par Ludzu, iedrošinām, 
lai brauc pie mums, mēs sagaidīsim, visu 
parādīsim. Tūristi ir sajūsmā par Dagņa 
veidoto Ludzas ezera „Muzikālo plostu ar 
Tihovsku ģimeni”. Tā ir aktivitāte, kuras 
laikā mūsu viesi var iepazīt Ludzas ezera 
apkārtni, uzdziedāt, uzspēlēt, parunāties. 
Cilvēkiem ļoti patīk šī īpašā un arī drošā 
sajūta, ka viņi brauc nevis tikai uz Latgali, 
bet brauc pie KĀDA, pie zināmiem cilvē-
kiem. Tā tik tiešām notiek  – no vietām, 
kur uzstājamies, brauc cilvēki. Ar mīles-
tību stāstot par Ludzu un tās apkārtni, 

viņi uz šo pusi paskatās mūsu acīm un ir 
sajūsmā par šeit piedzīvoto. 

Ir aktīvi jāstrādā, lai lauztu gadu des-
mitiem uzturēto priekšstatu par neiz-
braucamo ceļu, pamesto māju, iedzēru-
šu un kauslīgu cilvēku zemi Latgali. Es 
nepārspīlēju, liela daļa Latvijas tik tiešām 
tā vēl joprojām domā. Tāpēc man ir ļoti 
žēl, ka pārāk daudz un pārāk bieži mēs 
Latgalē šmakovku ceļam karoga vietā.

Latvijā būs grūti atrast cilvēkus, 
kuri nepazīst dziedošo Tihovsku ģime-
ni. Ir pagājis jau zināms laiks, bet jūs 
joprojām atpazīst. Kā tu ar to sadzīvo, 
un vai Ludzā „pravieši ir cienīti”?

Es nevaru teikt, ka mēs neesam atzīti 
un ieredzēti Ludzā, tomēr ir daži momen-
ti, kam nebijām gatavi. Tā, piemēram, pēc 
TV šova Ludzā sarīkojām koncertu, lai 
pateiktu paldies visiem, kas mums palī-
dzēja. Koncertu rīkošanā bijām iesācēji, tā 
izmaksas bija dārgas, jo aicinājām viesmū-
ziķus, citas dziedošās ģimenes. Koncerta 
apmeklētāju skaits vairākkārt pārsniedza 
Ludzas Tautas nama vietu skaitu. Daudzi 
palika aiz durvīm un apvainojās, pro-

tams. Pēc šova ir pagājuši jau septiņi gadi, 
bet arvien to jūtu. Pirms šova dziedājām 
Ludzas jauktajā korī „Austrumstīga”, bet 
pēc tā koncertu slodzes un citu darbu dēļ 
no kora nācās aiziet. 

TV šovs bija pārbaudījums arī 
maniem bērniem. Atpazīstamība vienā 
veidā ietekmē jau nobriedušu personību, 
bet citā veidā  – bērnu vai pusaudzi. Tā 
bija jauna pieredze, kuru apguvām kopā. 
Ceru, ka vēl pēc gadiem viss sliktais aiz-
mirsīsies un par laiku TV šovā paliks tikai 
labas atmiņas.

Kā nonācāt dziedošo ģimeņu TV 
šovā?

Man tā bija nejaušība. Galvenais „vai-
ninieks” bija Dagnis. Viņš jau iepriekšējos 
gados gribēja rakstīt pieteikumu, bet es 

teicu – nē, nekādā gadījumā. 
Biju kategoriski pret  – nebija 
pārliecības par savām spējām, 
biedēja tālais ceļš līdz Rīgai. 
Nākamajā gadā Dagnis tomēr 
uzrakstīja pieteikumu. Tā kā 
dzirdēju, ka Latgalē esot ļoti 
zema aktivitāte, ļoti maz dalīb-
nieku, nostrādāja patriotisma 
jūtas  – lai kuplinātu Latgales 
dziedošo ģimeņu statistiku, pie-
kritu pamēģināt. Teicu Dagnim: 
„Labi, mēs aizbrauksim uz 
noklausīšanos, bet nevienam 
par to neteiksim. Saģērbsimies 
tautas tērpos un parādīsim, ka 
arī Latgalē ir dziedošas ģimenes, 
nevis tikai depresija un dzērāji.” 

Atbraucām uz Rēzeknes kultūras 
namu, un es skatos, cilvēku daudz, dzie-
došo ģimeņu arī. Saku Dagnim: „Braucam 
mājās, viss ir kārtībā, dziedošās ģimenes 
Latgalē ir.” Dagnis tomēr izlūdzās, lai mēs 
vismaz pamēģinām. Tā nu uzstājāmies kā 
pēdējā ģimene. Pēc divām nedēļām mūs 
uzaicināja uz atlasi Rīgā. Arī to izturējām. 
Tā tas aizgāja. 

Biju milzīgā šokā, jo viss bija citādāk, 
nekā biju iedomājusies. Biju pārliecināta, 
ka arī mūsu sezonā varēsim izvēlēties 
dziesmas, ko dziedāt. Domās jau pārcilāju 
„Ilžas” un popgrupas „Cielaviņa”, kurā 
dziedāja Laima, repertuāru. Tomēr mūsu 
sezonā noteikumi mainījās. Par tiem uzzi-
nāju tikai pēc līguma parakstīšanas, kad 
atkāpšanās ceļa vairs nebija. Dziedošajām 
ģimenēm bija jāizpilda latviešu kompo-
nistu dziesmas un cits repertuārs, kam 
nebijām gatavi. Vārdu sakot... visa mana 
veselība palika šovā. Sievietes mani sapra-
tīs. Divi bērni (Dagnim tolaik bija 18, 
Laimai 9-10 gadi), negulētas naktis, garās 
stundas, kas pavadītas ceļā, mēģinājumi, 
ikdienas rūpes, skola. 

                       
Arī folkloras kopās 
vairāk skan latgaliešu 
mūzika, latgaliešu 
valoda. Lielā mērā tas 
notiek, pateicoties šai 
„atskārsmei” par saviem 
senčiem no Latgales.

v ē r t ī b A S
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Līdzcilvēki un pašvaldība ļoti palīdzē-
ja, visa Ludza bija iesaistīta. Palīdzēja ar 
tērpiem, ar padomu, transportu. Uz katru 
raidījumu braucām kā uz pēdējo, tāpēc 
tam gatavojāmies īpaši rūpīgi. Mūsu gal-
venais uzdevums bija ar cieņu un godu 
parādīt Latgali. Tikai un vienīgi! Tā bija 
mana galvenā ideja un misija. Svētdienas 
naktīs braucām mājās un jau domājām 
par nākamo dziesmu, jo tās mēģinājums 
sākās jau trešdien. Dagnis tobrīd mācījās 
Rīgā, bet Laimai bija skola Ludzā, mājas-
darbi. Atlaides nebija. Manas draudzenes 
un kolēģes ļoti palīdzēja gan muzikālā 
materiāla izveidē, gan ar scenogrāfiju. 
Bija ļoti grūti un atbildīgi, tomēr neko 
nenožēloju. Tā bija jānotiek. 

Pēc šova daudz koncertējām un darām 
to joprojām. Cilvēkiem patīk, viņi mūs 
atceras un aicina. Nesen kopā ar citām 
Latgales grupām piedalījāmies koncertā 
„Taiseits Latgolā” VEF kultūras pilī Rīgā. 
Koncerts bija izpārdots, tāpēc līdzīgs kon-
certs drīzumā tiks organizēts arī Dzintaru 
koncertzālē Jūrmalā. Latgalieši mīl un 
atbalsta savus novadniekus. Arī citos 
dziedošo ģimeņu šovos. Mēs arī balsojām 
gan par Punculīšiem, gan par Šminiņiem, 
gan citiem latgaliešiem. Īpašs paldies man 
jāsaka Atim Auzānam. Tieši viņš iedroši-
nāja vairāk koncertēt, sakot, ka viens kon-
certs aizstāj desmit mēģinājumus. Viņam 
bija pilnīga taisnība, koncertos guvām 
kolosālu skatuves pieredzi un rūdījumu. 
Atis palīdzēja ar koncerta programmas 
sastādīšanu, viņš ir arī visu mūsu dziesmu 
aranžējumu autors.

Vai jūsu koncertdarbībā bija kādi 
īpaši emocionāli brīži?

Pirmais pozitīvais šoks un pārstei-
gums bija Baltinavā. Publika cēlās kājās, 
to negaidījām. Pārsteigumu piedzīvo-
jām arī Ezerē. Tā ir neliela apdzīvota 
vieta Liepājas pusē, netālu no Lietuvas 
robežas. Mūs sagaidot, kultūras nama 
vadītāja paziņoja, ka citi mūziķi jau ēd 
mums paredzētos pīrādziņus. Es brī-
nījos  – kādus pīrādziņus? Izrādījās, ka 
pīrādziņu cepēja ir mana draudzene no 
Dagņa „Superpuikas” laikiem, kad mēs, 
mammas, braucām līdzi saviem bērniem. 
Izrādījās, ka šī mamma dzīvo un strādā 
Ezerē, cep kūkas un tortes. Viņa bija 
saklājusi galdu, sacepusi tortes un sirsnīgi 
mūs sagaidīja. 

Daudz emocionālu brīžu un atklās-
mju man sagādāja arī bērni. Īpaši Laima. 
Agrā bērnībā viņa bija kautrīga, klusa 
meitene, kas neizrādīja emocijas. Šova 
un koncertu laikā es iepazinu pilnīgi citu 
Laimu. Man atvērās acis uz savu bērnu. 
Kritiskā brīdī viņa mācēja koncentrēties, 

uzņemties atbildību, pat mierināt mani 
emocionālākos brīžos. Koncertos varē-
ja notikt daudzas neparedzamas lietas  – 
apklust fonogramma, atslēgties mikro-
foni. Bija jāmācās izturēt un nepazaudēt 
skatuves stāju. Tā bija liela dzīves skola.

Jau sarunas sākumā teici, ka tev ir 
arī otra ģimene – folkloras kopa „Ilža”. 
„Ilža” šogad atzīmēs jau 30 gadu jubi-
leju.

Jā, „Ilžā” dziedu un spēlēju vijoli jau 
kopš 1997. gada. Kopš 2002. gada esmu 
tās vadītāja. Uzskatu, ka šis amats ir vai-
rāk formalitāte. Tolaik par vadītāju vaja-
dzēja iecelt kādu cilvēku ar muzikālo 
izglītību. Tā biju es. Pati uzskatu, ka esmu 
šī kolektīva sabiedrisko attiecību speciā-
liste. Mūsu kopā katram ir sava atbildības 
sfēra, katrs var sevi pierādīt. 

Īpašs notikums „Ilžas” jubile-
jas priekšvakarā bija 2019. gadā izdo-
tais albums „Ludzas igauņu dziesmas”. 
Lielākā daļa no „Ilžas” dziedātājiem ir 
igauņu pēcteči. Aija Andersone atceras, 
ka viņas vecmāmiņa vēl runāja igauniski, 
Vita Ruduša, kuras senčos arī ir igauņi, 
apkopoja muzikālo materiālu. Latvijas un 
Tartu arhīvos meklējām melodijas, klau-
sījāmies teicēju audio ierakstus, vēlāk vei-
dojām aranžējumus latgaliski-igauniskā 
manierē. Albuma dziesmas ir lucu (lutsu) 
valodā. Tas ir Dienvidigaunijas dialekts, 
kuru arī paši igauņi vairs neatpazīst, var-
būt tikai dažus vārdus. Domāju, ka šim 
diskam būs lielāka rezonanse Igaunijā, 
mazāk Latvijā un Latgalē. Gribam aiz-
braukt uz kādu Igaunijas festivālu, vēl ir 
daudz darāms, lai izpētītu citas Ludzas 
igauņu vēsturiskās liecības, piemēram, 
tautas tērpus. Iespējams, nākotnē Ludzas 
igauņi varēs pretendēt uz UNESCO 
nemateriālā kultūras mantojuma statusu. 
Īpaši tad, ja valodnieks Uldis Balodis tur-
pinās pētījumus un izveidos lucu valodas 
ābecīti.

Pamanīju, ka visu četru „Ilžas” 
albumu vāciņiem ir viens mākslinie-
cisks rokraksts. Tie ir ļoti krāsaini, koši 
un, man šķiet – tādi igauniski. 

Tev ir pilnīga taisnība. Visu krāšņo 
vāciņu autore ir Ilze Menneking-Soikans, 
māksliniece, kuras senči ir igauņi. 

„Ilžai” vienmēr ir bijis savs rok-
raksts. Vai vari to raksturot? 

Katrai folkloras kopai ir savs rok-
raksts. „Ilžā” esam 11, visi nedzīvo Ludzā, 
tāpēc ikdienā dziedam un muzicējam 
mazākā sastāvā. Mēs cenšamies iet līdzi 
laikam, esam laikmetīgi. Mēs dzīvojam 
šeit un tagad un arī dziedam šeit un 
tagad. Tautas dziesma jau ir mainīju-
sies visos laikos, tas nav nekas neparasts. 

Sākumā mēs bijām Ciblas Tautas nama 
kolektīvs, kura uzdevums bija dziedāt 
Ciblas novada iedzīvotājiem – gadskārtu 
svētkos, Māmiņdienā, citos pagasta pasā-
kumos. Bet cik tad ilgi to var darīt? Kļuva 
neinteresanti, bija jāattīstās. 

Iepazināmies ar Latvijas Radio 2 
redaktori Daigu Mazvērsīti, dziedājām 
radio organizētajā Līgo koncertā, vēlāk – 
garākajā Līgo dziesmu dziedāšanas pasā-
kumā. Tā tas aizgāja. Izdevās atrast ar 
pagastu kopēju valodu, lai dziedātu gan 
savās mājās, gan citur Latvijā, tādējādi 
popularizējot latgaliešu tautasdziesmu. 
Darbojamies arī patstāvīgi, pašas pelnām 
un sapelnīto ieguldām – disku izdošanā, 
degvielā braucieniem, jaunajos arheo-
loģiskajos tērpos. Esam ļoti priecīgi, ka 
mūsu sapnis par arheoloģiskajiem tēr-
piem ir piepildījies. To veicināja arī palīgi 
no Ludzas Amatniecības centra, paldies 
viņiem par to. Kad uzģērbju Latgales 
arheoloģisko tērpu, jūtos kā karaliene  – 
daudz labāk nekā vislieliskākajā balles 
tērpā. 

Vai vari atklāt vēl kādus sapņus, 
kurus piepildīt?

Sev gribu novēlēt neapstāties un būt 
tikpat trakai un radošai. Man ļoti patīk 
domāt un izdomāt. Kādreiz pat gribē-
ju stāties režisoros. Man ļoti patīk viss, 
ko dara Gundega Skudriņa un viņas 
„Skudras metropole”. Gribu, lai ar mani 
ir cilvēki, kuriem vēlos radīt, kurus varu 
iedvesmot. Gribu pārliecināt cilvēkus, 
ka mūzika ir brīnums, ka tā spēj radīt 
brīnumus. Spilgti atceros savu atklāsmi, 
žurnālā „Mans Mazais” izlasot rakstu 
„Nost ar lāčiem, satiksimies mūzikā!”. 
Tajā tika stāstīts par to, ka katrs bērns 
ir muzikāli apdāvināts, tikai vienam ir 
jāpalīdz mazāk, citam vairāk. Par katra 
bērna muzikalitāti mani pārliecināja arī 
dēls Dagnis, kurš bērnībā nedziedāja. 
Viņš ir pierādījums šai teorijai. Tomēr 
vislielākais prieks man ir tad, ja kāds 
pasaka – pateicoties jums, mans bērns 
mācās mūzikas skolā un spēlē vijoli. 
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Kad tu piefiksēji, ka tevi interesē 
pavārmāksla?

Pirmais brīdis bija pēc pirmā kursa, 
toreiz mācījos Vecbebros (Vecbebru pro-
fesionālajā vidusskolā – aut.). Pēc pirmā 
kursa atnācu strādāt uz „Čili Picu” 
Daugavpilī, tā bija mana pirmā prakses 
vieta, mani pirmie iespaidi par to, kas 
īsti notiek virtuvē, ko nozīmē pavāra 
darbs, kā ir sadarboties komandā, kā ir 
redzēt cilvēkus, kurus esi apkalpojis, kā 
ir ienākt zālē un, piemēram, iznest zupu, 
nedod dievs, esi paklupis un izgāzis to 
zupu ārā, arī tā ir gadījies. Mans pir-
mais priekšnieks bija Jānis Priede, kurš 
joprojām šajā picērijā ir direktors. Tā tas 
arī sākās.

Vai bija arī kāds moments bērnībā, 
kas tevi iedvesmoja izvēlēties šo pro-
fesiju?

Vienmēr man bija licies interesanti 
palīdzēt, piemēram, vecmammai, jo vec-
mamma ļoti daudz cepa dažāda veida 
kūkas, pīrādziņus, tā sauktās mekuškas 
jeb ābolu plātsmaizes. To vienmēr kopā 
abos laukos – gan Kalupē, gan Višķos, pa 
kurieni dzīvojos, kopā ar vecmammām 

darījām, viņas abas pa virtuvi šiverējās, 
un es ar viņām kopā. Tā man arī tas 
viss iepatikās. Bet lielākais spēriens bija 
pēc 9. klases, kad absolvēju Daugavpils 
Valsts ģimnāziju. Domāju, ko darīt, un, 
godīgi sakot, gribējās arī aizbēgt tālāk 
no mājām. Mamma bija iniciatore, viņa 
ierosināja iet mācīties par pavāru uz 
Vecbebriem. Tā es divu stundu laikā 
pieņēmu lēmumu. Mamma šo domu 
ieteica 31. augustā, un 1. septembrī es 
jau biju prom. 

Vai tagad, kad jau esi šajā jomā 
padarbojies, ir pārliecība, ka esi uz 
pareizā ceļa?

Jā, ir. Man ļoti patīk. Jo pavāra pro-
fesija ir ļoti dažāda, tā daudzveidība ir 
milzīga. Esmu izgājis cauri restorāniem, 
strādājis gan aukstajos, gan karstajos 
cehos, bet, pateicoties manam men-
toram Raimondam Zommeram, kurš 
vienmēr mani ņēma uz semināriem, 
meistarklasēm, kur bija jāstrādā publi-
kas priekšā, esmu audzis. Pirmās reizes 
bija ļoti sarežģītas, bet arvien vairāk 
esmu apzinājies, ka esmu spējīgs kaut ko 
citiem iemācīt. Un šobrīd mērķauditori-

ja ir ļoti plaša, tie ir jaunieši, pieaugušie, 
arī vecāka gadagājuma cilvēki. Man tie-
šām ļoti patīk atrasties skatuves priekšā 
un stāstīt, mācīt, izrādīt to, ka es zinu, 
es māku. Tas mani padara lepnu, esmu 
laimīgs par to, tāpēc man patīk tas, ko es 
šobrīd daru.

Vai cilvēki ņem pretī to, ko tu stās-
ti, ko dod?

Jā, jo cilvēki runā apkārt, Latvija ir 
maza, visi cits citu zina. Pēc katras meis-
tarklases noteikti atradīsies arī kāds, 
kuram kaut kas nav paticis, bet tas ir 
labi, jo bez kritikas arī nekur. Vajag 
dzirdēt tās negācijas, to pretējo atsauk-
smi, lai varētu attīstīties, izaugt, labot 
savas kļūdas. Bet no tiem 20 cilvēkiem 
18 pasaka, ka viss ir bijis labi, saka pal-
dies un arī pēc tam turpina teikt labus 
vārdus, un tas dod laimes sajūtu, ja jūtu 
atgriezenisko saiti. 

Kāda ir tava sadarbība ar Raimondu 
Zommeru?

Viņš bija šefpavārs restorānā „Kaļķu 
vārti’, tur es nostrādāju ar viņu kopā trīs-
arpus gadus. Pēc tam mūsu ceļi pašķīrās, 
viņš atvēra savu restorānu „ENTRESOL”, 

kad tiekamies ar savā jomā augstus sasniegumus guvušo pavāru Haraldu Saušu, 
sākam ar fotosesiju, kuras tapšanā aktīvi iesaistās arī pats Haralds, ļaujoties evijas ide-
jām kā plastilīns. Ar viņu ir viegli, viņš ir atvērts, arī stāstot savu pieredzi un atklājot pa-
vāra darba nianses. kaut arī Haralds strādā rīgā, viņš nāk no Daugavpils, un Daugavpilī 
ar viņu arī tiekamies – restorānā, kurā viņš ir sastādījis jaunu ēdienkarti. Cik viegli vai 
grūti ir panācis komandas uzticību, kā tiek galā ar stresu, un kuras tautas virtuvi pats 
iecienījis – par to šajā sarunā. 

Harismātiskais 
eksPerimentētājs
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restorānu atnāk viesis (jā, restorānā nav 
klients, bet ir viesis), pirmais, ko viņš 
ievēro, ir smarža, kas nāk, piemēram, 
no virtuves telpām. Līdz ar to uzreiz var 
iedomāties, ka mēs vārām, piemēram, 
zivju buljonu, kas ir ar čili, ingveru, 
citronzāli, kam ir patīkami spēcīgs aro-
māts, vai arī mēs štovējam kāpostus un 
mums viss restorāns burtiski smird  – 
mēs atbaidām visus viesus. 

Un, kad viesis atver ēdienkarti, arī to 
lasot, viņā raisās emocijas. Viņam viss 
ēdiens ir ļoti skaisti, detalizēti izklāsīts. 
Mums nav vienkārši rakstīts „pīle ar 
vārītiem kartupeļiem”, bet gan „grilē-
tas pīles krūtiņa, kartupeļu gratēns ar 
apelsīnu glazūrmērci”, ļoti iespaidojo-
šas lietas, kas cilvēkam rada patīkamas 
emocijas un rosina iztēli. Mēs ēdienam 
piešķiram dziļāku domu, to stāstu. Un 
viesim rodas interese. 

Kad mēs iznesam ēdienu un pasnie-
dzam pie galdiņa, dominē vizuālais. Arī 
tā ir mākslinieciskā puse, kā mēs to 
visu spējam pasniegt, jo krāsu gammas 
ļoti labi strādā, svarīgi, uz kādas krāsas 
šķīvja mēs liekam tos produktus, jo, pie-
mēram, baltu ziedkāpostu biezeni mēs 
nevaram likt uz balta šķīvja, tas neizce-
ļas, pazūd. Tātad ņemam ko krāsainu – 
zilu, pelēku, melnu. Tad ēdiens izskatās 
košāks, tas dod vizuālo baudījumu. Tad 
jau viesis novērtē ēdienu pēc izskata, 
un tad arī nāk garša  – tas, protams, ir 
tas lielākais procents, kura dēļ cilvēks 
atgriežas. Ja viņam garšoja, patika, tad 
viņš nāks vēlreiz. Tā mēs savus viesus 
paturam pie sevis. 

Mārketings.
Jā, protams. Visur ir mārketings. 

Ja mēs dosim viesim ēdienu, kam nav 
aromāta, garšas, kas neizskatās vizuāli 
pievilcīgs, cilvēks vairs neatgriezīsies. 
Restorānā, protams, mēs cenšamies dot 
ko vairāk. Ir iestādes, kur mēs ejam 
ikdienā paēst dienas piedāvājumu, jā, tur 
viss ir kārtībā, tur mēs ejam ēst. Bet res-
torānā mēs gribam emocionālo baudīju-
mu, cenšamies sev dabūt atgriezenisko 
saiti. Lai mums būtu patīkams noskaņas 
vakars. Nevis vienkārši paēst, bet baudīt.

Kā tu tiec galā ar kritiku, droši vien 
ir arī tāda?

Ir, jā, un ļoti daudz. Ja pavārs, viesmī-
lis, visi, kas atrodamies restorāna vidē, to 
kritiku nespējam pozitīvi uzņemt, mēs 
nespējam augt. Jo tikai caur šādu kri-
tiku mēs spējam sevi mainīt. Ja mums 
diendienā teiks tikai labus vārdus, mums 
liksies, ka viss ir labi, mēs turpināsim 
strādāt savās ierastajās sliedēs. Bet, tik-
līdz kāds ko pasaka sliktu, mēs aizdo-

mājamies, jā, mums ir kaut kas jāmaina, 
kaut kur mēs esam aizgājuši nedaudz pa 
kreisi. Tādā veidā mēs augam, uzklausot 
viesus. 

Vai jūs izvērtējat, cik objektīva ir 
viesu kritika?

Jā, vērtējam. Jo, pieņemsim, viesim 
esam pasnieguši kartupeļu biezeni, viņš 
ir pusi apēdis, bet beigās pateicis, ka 
par to nemaksās, jo tas ir pārsālīts. Tad 
mēs paši pagaršojam, gan pavārs, gan 
viesmīlis. Ja mēs, visa komanda, kas ir 
padsmit cilvēki, konstatē, ka tur nav par 
daudz sāls, ka biezenis ir tāds pats kā 
diendienā, tad saprotam, ka cilvēks, kurš 
ir ieradies, ikdienā sāli nelieto vispār, 
varbūt tāpēc viņam tā ir licies. Tad mēs, 
protams, atvainojamies, bet saprotam, 
ka tās ir viņa nianses, un zinām, ka arī ar 
biezeni viss ir kārtībā. Mēs turpinām to 
pasniegt pārējiem viesiem, jo, ja no 100 
cilvēkiem vienam nepatīk, tas nenozīmē, 
ka mums viss ir jāmaina. 

Pastāsti, lūdzu, par savu starptau-
tisko pavāru konkursu pieredzi. Kur 
esi bijis, un ko tā tev devusi?

Konkursi man ir devuši vislielāko 
emocionālo atbalstu un spiedienu, lai 
es virzītos uz augšu. 2014. gadā pieda-
lījos Eiropas pasaules čempionātā Euro 
Skills Francijā, Lillē. Tur startēja daudzi 
profesiju pārstāvji no vairāk nekā 70 
dažādām pasaules valstīm. Mēs bijām 
padsmit cilvēki no Latvijas, es pārstāvēju 
tieši restorānu nozari kā pavārs un iegu-
vu tur Ekselences medaļu jeb medaļu 
par ļoti augstu sasniegumu. Nākamajā 
gadā jau devos uz pasaules čempionātu 
World Skills Brazīlijā, Sanpaulu pilsē-
tā, kur arī ieguvu Ekselences meda-
ļu pasaules mērogā, kopsavilkumā es 
biju padsmitais. Tie ir divi vislielākie 
mani sasniegumi. Arī Latvijā esmu iegu-
vis daudzas zelta medaļas, arī Krievijā, 
Polijā konkursā par zivju ēdieniem iegu-
vu zelta medaļu. Ļoti daudz man ir 
palīdzējis tagadējais Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikums  ‒ skola, 
kur mācījos 3., 4. kursā. Ar viņiem 
kopā ik pēc diviem mēnešiem braucu pa 
Eiropu piedalīties dažādos konkursos un 
pasākumos.

Un ko tu vēl ieguvi bez medaļām?
Pretī ļoti nāk arī ISMA (Informācijas 

sistēmu menedžmenta augstskola ‒ aut.), 
tā man piešķīra atlaidi mācībām. Plus 
šīs balvas, ko var iegūt konkursos, arī 
palīdz izaugsmei. Man jau ir pašam sava 
nažu soma, nažu komplekts, pannas, 
katli, visādi sīki instrumenti, pincetes, 
tas viss noder profesionālajai attīstībai. 
Mērķtiecīgi ieguvumi, un arī populari-

es tikmēr klīdu pa Rīgu, rupji sakot  – 
haltūras, pasākumi, izbraukumi, viens 
restorāns, otrs restorāns. Šobrīd esmu 
nobāzējies divās darbavietās. Strādāju 
par „Santa Maria” oficiālo pārstāvi 
Latvijā, tai pašā laikā esmu arī „OZO 
golfa kluba restorānā”, arī šī restorāna 
daļa pieder Raimondam Zommeram, 
tā ka principā no viņa prom es neesmu 
aizgājis.

Kas visvairāk dod izaugsmei  – 
teorētiskās zināšanas, pieredze vai 
paraugs no citiem profesionāļiem?

Visvairāk ir iespaidojuši tieši mani 
mentori. Tas, ka atrodos blakus tik spē-
cīgiem un profesionāliem cilvēkiem, 
varu viņus vērot, no viņiem mācīties. 
Galvenais ir nebaidīties uzdot muļķīgus 
jautājumus, un viņi vienmēr nāks pre-
tim un palīdzēs. 

Vai, atskatoties atpakaļ, vari teikt, 
ka esi daudz mācījies no savām kļū-
dām, caur pieredzi audzis? Vai ir kādi 
konkrēti mirkļi, no kuriem esi guvis 
kādu mācību?

Šobrīd grūti atcerēties, bet principā 
viss, ko mēs katru dienu darām, arī 
mēģinot jaunās receptes. Ir tāds foršais 
likums – viss, ko tu gatavo pirmo reizi, 
vienmēr izdodas ideāli, perfekti, bet, 
tiklīdz tu to mēģini atdarināt, vēlreiz 
pagatavot, otrajā reizē, trešajā tas nekad 
neizdosies, nekad nebūs perfekti un labi. 
Pirmajā reizē sanāk, un tad jau tu sāc 
attīstīties, iemanīt savas prasmes tā, lai 
tu spētu pagatavot izcilu maltīti. Mēs 
mācāmies no kļūdām, mēs vadāmies 
pēc vienas un tās pašas receptes, bet 
varētu teikt, ka tas trešais nelabvēlīgais – 
mēness fāze vai kas cits – iespaido mūs 
tiktāl, ka mums neizdodas. Līdz ar to 
mēs ļoti daudz strādājam ar savām emo-
cijām, cik daudz mēs tajā ēdienā esam 
enerģijas ieguldījuši, cik daudz mēs to 
ēdienu apmaisām, cik pārliekam, kā mēs 
to izsildām. Diendienā tas viss pilnībā 
mainās.

Tātad pavāra darbā nav tā, ka tie 
pirmie kaķēni jāslīcina, bet tieši tas 
pirmais ir tas, pēc kā jātiecas?

Jā. Tā ir. Es domāju, ka daudziem 
praksē tas ir pierādījies. Pirmajā reizē 
tu to tik droši un forši dari, jo procesu 
raisi ar emocijām, bet otrajā reizē jau esi 
atslābis, sāc pieļaut pāris nianses, sīkas 
kļūdas, jo šķiet, ka būs taču labi. Bet 
izrādās, ka tā nav. Pirmajā reizē esi izli-
cis sevi visu, lai izdotos. Un tad jau tu tā 
lēnām sāc dzīt sevi atpakaļ tajās sliedēs, 
lai gala iznākums būtu labs.

Kas ir tā māksla pavārmākslā?
Māksla ir ļoti daudzveidīga. Ja uz 
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tāte  ‒ ja esmu kaut kur bijis, par mani 
izveidojies raksts, informācija, arī aso-
ciācija „Pavāru klubs” ievēro un atkal 
iesaista jaunās aktivitātēs, piedāvā jaunas 
iespējas. Jo vairāk iesaistos, jo vairāk 
piedāvā pretī.

Droši vien esi ieguvis arī kontaktus, 
zināšanas par citu tautu virtuvēm?

Jā. Iepazinos ar meksikāņu šefpavāru, 
„Tex Mex” restorānu īpašnieku Havjeru 
Garsiju, kurš jau pirms 25 gadiem ieradās 
dzīvot Latvijā. Viņš ir aizsācis šo Meksiku 
Latvijā, viens no tiem, kurš palīdz tikt 
galā ar Meksikas virtuvi. Protams, ir 
pavāri, kuri ir zinoši par Indijas, Āzijas 
virtuvi, ar viņiem esmu daudz komuni-
cējis, mācījies no viņiem.

Kādi ir lielākie izaicinājumi tavā 
pavāra darbā?

Lielākais izaicinājums sākumā bija 
meistarklases, semināri, ko jau vadu par 
noteiktu tematu, kur publikai, 50 cil-
vēkiem, stāstu par attiecīgām ēdienu 
grupām. Jāprot apvienot ne tikai gata-
vošanu, runāšanu, pasniegšanu, bet nav 
jāaizmirst arī smaidīt un gudri runāt jeb 
iziet ārā no virtuves leksikas, kur mēs 
parasti lamājamies, klaigājam... Bet šeit 
ir sevi jāpārvar. 

Vēl izaicinājums – ir ļoti grūti mainīt 
savu ēdienu stilu. Ja esi iemācījies gata-
vot vienā restorānā, aizejot uz kādu citu 
pasākumu, kur ir cita publika, tu nevari 
uzspiest viņiem sevi, ir jāprot pielāgoties 

tai apkārtējai videi, kas ir. Ir jābūt ļoti 
daudzpusīgam, elastīgam.

Vai tu pats ēd veselīgi?
Nē. 
Vai tev vairāk patīk maigās vai asās 

garšvielas, ēdieni?
Maigās. 
Kas tev negaršo?
Uzreiz nāk prātā lakrica un zivju 

kotletes. Zivju kotletes jau kopš bērna 
gadiem atgrūžu jau pēc smaržas. Un 
lakrica, konfektes, kuru garšu laikam 
nekad neizpratīšu. Anīss man patīk kā 
garšviela, bet, ja runa ir par konfektēm, ‒ 
nespēju... 

Kas ir tavs autorēdiens?
Gluži tāda viena ēdiena nav, ko es 

gatavotu katru dienu un pasniegtu. Jo 
ēdiens ātri apnīk. Es kaut ko pagatavoju, 
pasniedzu, visiem patīk, vēlreiz divreiz 
paēd, bet man nav patīkami viesim dot 
vienu un to pašu. Vienmēr ir pārmaiņas, 
mīļākais ēdiens ir jauns ēdiens. To, ko 
esmu jaunu atklājis, piemēram, garšaugu 
galangalu, kas Latvijā nav pieejams, kas 
ir, burtiski sakot, ingvera brālēns, ko 
varam pasūtīt no Āzijas tirgus. Tiklīdz 
atklāju kādu jaunu garšu, niansi, tā es 
tajā iemīlos, man tā patīk, un tad tā 
tikpat ātri apnīk, un es atrodu atkal ko 
jaunu. Mīļākais ēdiens ir tas jaunatklā-
tais.

Kas ir pavāra profesijas tumšā puse?
Tādu ir daudz. Ir grūti sadarboties ar 

komandu, komandas darbs ir ļoti sarež-
ģīts. Jo tur ir jāpastāv par sevi, jāpierāda 
sevi, un pavāra darbs, virtuvē strādājot, 
nav tikai fiziskais, bet, teikšu, vairāk 
emocionāls. Ilgās stundas  ‒ citreiz, ja 
ir kāds pasākums, mēs nestrādājam kā 
ofisā no 9 līdz 17, bet mēs darām savu 
darbu līdz galam. Tiklīdz ir vairāk pasū-
tījumu, mēs strādājam pa 20 un vairāk 
stundām diennaktī. Un mēs nevaram 
nomest nazi un teikt: viss, man šodien 
pietiek, es eju prom. Mums viss ir jāizda-
ra līdz pēdējam. Darba stundas, izturēt 
to darbu morāli, un, nemaz nerunājot 
par lietām, kas jau nāk no valdības puses, 
piemēram, atalgojums...

Kā tu tiec galā ar stresu?
Divus gadus gāju pie psihoterapeites. 

Tas bija vairāk saistīts ar konkursiem, lai 
es būtu morāli nobriedis, lai es varētu 
savākties konkursa norises dienā, bet tas 
viss man ir nācis palīgā arī līdz šim, divos 
gados esmu iemācījies, kā pareizi elpot, 
kā atrast sevī iekšējo mieru, pāris nian-
ses, bet tās palīdz arī ikdienā. Vienmēr 
jācenšas saglabāt vēsu prātu, un tikai 
tādā veidā arī var turpināt organizēt savu 
dienu, jo, tiklīdz sāc stresot, tā nespēj 
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koncentrēties, lai varētu dienu veiksmīgi 
aizvadīt un visus darbus izdarīt. 

Viesi arī dod emocionālo negatīvo 
pieredzi?

Ir bijuši arī gadījumi, kad, piemēram, 
nerunājot par to slikto noti, visa diena 
ir stresā, esi sevi izsmēlis, ir vēls vakars, 
pulksten 21, 22, gribas visu pamest un 
iet mājās, jūties sagrauts. Tad tu tajos 
desmitos vakarā izej zālē un kāds no vie-
siem pasaka paldies, aplaudē un izskan 
kaut vai tie pāris vārdi „paldies, bija ļoti 
garšīgi!”, un tev visa diena ir apgriezusies 
kājām gaisā, tu ar smaidu un laimīgs 
dodies mājās.

Pēc kā tu vērtē restorānu?
Pirmais ir vizuālais, kā ir iekārtota 

zāle, kāda gaisotne valda, to uzreiz var 
just, vai nu viss ir saspiests, tumša telpa, 
ka nejūties omulīgi, vai arī tu ieej gaišā 
telpā, kur ir smaidīgi viesmīļi 
pretī, kas arī ir pirmais svarī-
gākais – kad tev smaida, uzreiz 
jūties brīvi un gaidīts. 

Vai vērtē arī pēc ēdieniem? 
Cik tu pats kā viesis esi kri-
tisks?

Nē, es neesmu pārāk kri-
tisks, jo es pats neēdu ļoti vese-
līgi. Vismaz reizi mēnesī cenšos 
ieiet kādā spēcīgā restorānā, no 
kura es varu kaut ko paņemt 
sev, iemācīties vizuālo, paskatīties jaunās 
garšas, tehnikas, bet pārsvarā tās ir ikdie-
nišķas iestādes, kur atnāc, ātri apsēdies, 
paņem aliņu, burgeru, hotdogu, vienkārši 
brīvā gaisotnē kaut ko uzēd.

Kas tavā skatījumā ir labs ēdiens?
Labs ēdiens – tas ir garšīgi pagatavots. 

Tie var būt arī vārītie kartupeļi ar siļķi 
un biezpienu, kas ir labs ēdiens, vai arī 
varam runāt par dārgo galu, kas ir garne-
les, omāri un vagū steiki. Viss ir labs, kas 
ir garšīgi pagatavots.

Vai arī tu uzskati, ka ikvienam ēdie-
nam ir sava zelta sastāvdaļa?

Tā zelta sastāvdaļa ir tā apburti 
pateikts, jo tai pašā kartupeļu biezenī tā 
odziņa varbūt ir tā viena svaigā dille, kas 
uzlikta virsū. Bez dilles tas ēdiens nav 
tas. Ja pieliekam to dilli, tā jau ir tā zelta 
sastāvdaļa. Ja runājam par gaļu, tā odziņa 
varbūt ir tīra mērce un vairāk nekā. Ka 
gaļai ir pievienots tikai sāls un pipari un 
gaļa ir tāda, kādai tai jābūt. 

Kā ir mainījusies latviešu virtuve 
laika gaitā?

Tā ļoti lēnām mainās, bet īstenībā 
ir grūti teikt, kas īsti ir latviešu virtuve, 
jo šobrīd lielākā daļa ēdnīcu ir PSRS 
virtuve. Tā nekur nepazūd. Tas ir tas, 
ko cilvēki ikdienā ir raduši ēst, un grūti 

mainīt tendences. Bet pluss šobrīd ir tas, 
ka, vismaz Rīgā, pirms diviem gadiem un 
šobrīd aktuālas ir kebabnīcas. Pirms laika 
nāca virsū burgeri. Bet tas atkal strauji 
sāk zust. Tagad topā no Skandināvijas 
nāk iekšā viss, kas saistīts ar Meksiku. 
Man šķiet, ka tas tagad būs no lielākajiem 
trendiem šī gada laikā  – tako, tortiljas, 
burito, vrapi, viss, kas saistīts ar Meksiku, 
tas ļoti lien iekšā visās iestādēs. Kaut vai, 
ejot uz kādu viesnīcu, tur ir vēlie branči, 
izbraukumu pasākumi, daudzi ēdienus 
pasniedz tortiljās, dažādos formātos. Citi 
eksperimentē pat tiktāl, ka apvieno tako, 
tortiljas, burito, bet iekšā ievieto kaut 
ko no Āzijas un Indijas virtuves. Cilvēki 
šobrīd ļoti eksperimentē. Taustās. Esmu 
pat redzējis, ka tako, tortiljās ieliek saš-
liku. Bet cilvēkiem patīk. To viņi šobrīd 
grib. 

Vai nav žēl, ka tu mācies smalko 
gatavošanu, bet cilvēki izvēlas ko pavi-
sam vienkāršu?

Bet ir jāprot arī skaisti pasniegt šādus 
vienkāršus ēdienus. Jo, runājot par keba-
bu, burgeru, mēs jau arī paši pērkam svai-
gu Latvijas liellopu, mēs viņu samaļam, 
paši gatavojam to kotleti, iekšā ir svaigi 
tomāti, kas audzēti tepat Latvijā, gurķi, 
nekas nesaistās ar ķīmiju un kaut ko 
pretdabisku. Mēs pašu cepto maizi salie-
kam kopā ar sastāvdaļām, izveidojas tas 
burgers, kas cilvēkam prātā saistās ar kaut 
ko neveselīgu, bet tur jau nekā neveselīga 
nav, tas ir viss tas pats, ko ēdam mājās, 
svaiga gaļa, svaigi tomāti, gurķi. 

Tātad nav jābaidās ēst arī burgerus 
un kebabus?

Tieši tā. 
Kuras valsts virtuve tev pašam ir 

tuvākā?
Šobrīd man tā ir Meksika, lai gan 

minēju, ka man patīk tās maigās garšas. 
Šobrīd Meksika, protams, nozīmē visu 
aso  ‒ čili, halapeņjo piparus, kas mums 
ir visizplatītākie Latvijā. Es cenšos sevi 
pie tiem pieradināt, to asums ir maigs, 
bet man jau ar to pietiek. Jo vairāk ēd, jo 
vairāk pierodi un izproti to garšu. Šobrīd 
man patīk vairāk Meksiku baudīt. 

Asi ēdieni arī esot veselīgi, lai nesli-
motu, ārstētu iesnas.

Jā, īpaši ziemas laikā vajag paēst arī 
asus ēdienus.

Cik liela nozīme ir ģimenes atbal-
stam tavā dzīvē?

Ļoti liela. Protams, pirmie, kas par 
mani uztraucas, kas novērtē, ir vecāki  ‒ 
mamma ar tēti ‒ un divi brāļi, kas pirmie 
zvana, jautā, vai viss ir kārtībā, kā jūtos, 
kā gāja, kā viss izdevās. Darbā kolēģi arī 
ir ģimene, jo ikdienā ar viņiem pavadu 
piecreiz vairāk laika nekā ar saviem tuva-
jiem. Ir darba ģimene, un ir sava ģimene. 

Vai tu runā latgaliski?
Runāju. Vecmamma no Latgales, no 

tēta puses, kas Kalupē dzīvoja, ar mani 
runāja tikai latgaliski. Mans tētis jopro-
jām runā latgaliski, arī, kad aizbrauc uz 
Rīgu.

Vai tu plāno kādreiz 
atgriezties šeit dzīvot?

Nav tā, ka es plānotu šeit 
atgriezties dzīvot, pirkt īpa-
šumu, bet man ļoti patīk šeit, 
šī gaisotne, kas šeit ir. Katru 
mēnesi, ja man ir viena brīv-
diena, man nav slinkums 
veltīt tās trīs stundas ceļā, 
lai atbrauktu uz šejieni, man 
ir prieks atgriezties šeit, 
to dienu pavadīt, jo šeit ir 

daudz restorānu, kuros esmu strādājis, 
tajos jau ne tikai bijušie kolēģi strādā, 
bet jau vairāk draugi, un šeit ir arī mana 
ģimene. Tāpēc braucu šurp, tiklīdz varu. 

Uz ārzemēm negribas?
Nevelk. Neredzu nevienu aspek-

tu, kāpēc man būtu jābrauc prom no 
Latvijas. Latvija ir ļoti plašs lauciņš, kur 
darboties kulinārijas jomā. 

Tu arī ieguldi Latgalē. Esi izveidojis 
jaunu ēdienkarti restorānā „Plaza”. Vai 
bija viegli sadarboties? Vai tev uzticē-
jās?

Sākumā bija grūti, jo pirmā preten-
zija, kas lielākajai daļai ir pret mani,  ‒ 
ka esmu jauns. Man šobrīd ir 25 gadi, 
bet, tiklīdz nodzenu bārdu, izskatos pēc 
16-17 gadus veca puikas, un visiem lie-
kas  – kas tas par zaļu gurķi, viņš taču 
neko nezina, kāpēc viņš te ir atpēries? 
Bet ir jāpierāda sevi ar darbiem. Jo šeit 
jau arī tā pirmā nedēļa bija sarežģīta ar 
to, ka sākumā centies stāstīt, aizrādīt, 
pateikt, kā ir labāk, bet tevī neieklausās 
un neskatās tev nemaz virsū. Tiklīdz pats 
sāc strādāt, pieslēdzies pie sadales, ēdie-
nus liec ārā, viņi redz, kā tu cep, kā pro-
duktus uzglabā, ka tu vismaz reizi dienā 
nomazgā dēlīti, tādā veidā tu iespaido 
pārējos, viņi tevi redz, saprot, ka tu zini, 

                       
Līvāni ir ļoti laba
iespēja, kur šobrīd iet 
un kaut ko jaunu darīt.

v I e D o k l I S
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proti, un tad arī sāk respektēt un klau-
sīt. Galvenais ir sadraudzēties, jo caur 
draudzību, mierīgi stāstot un runājot, 
var piecreiz ātrāk to apgūt, nekā skarbā 
ikdienas virtuvē. 

Kādi ir tavi plāni, mērķi tuvākajai 
nākotnei?

Ļoti gribētu atvērt nevis restorānu, 
bet viesu māju. Jo tur mājīgāk, esi pie 
ezera vai upes, tādā draudzīgākā lokā, uz 
vietas kempingi, ārā grili... Vēlos izvei-
dot tādu patīkamu uzņēmumu, kur visi 
brauc atpūsties.

Latgalē?
Latgalē, jā. Šobrīd tā vieta, kur es 

skatos, ir Līvāni. Jo Līvānos šobrīd ir, 
ja nemaldos, viena vai divas viesnīcas, 
kuras vienmēr ir pārpildītas, bet vietas, 
kur atpūsties, viesu mājas, kempinga, res-
torāna, nekā tāda nav. Līvāni ir ļoti laba 
iespēja, kur šobrīd iet un kaut ko jaunu 
darīt. Jo apkārt Līvāniem šobrīd nekas 

neeksistē, tuvākās pilsētas ir Jēkabpils 
un Daugavpils. Tas ir ļoti liels attālums. 
Līvāni ir pa vidu, un, domāju, cilvēkiem 
būtu interesanti turp braukt. 

Kas ir tavas vērtības dzīvē?
Ļoti daudzi teikuši, ka tā ir haris-

ma. Es smaidu, vienmēr esmu priecīgs, 
cenšos būt patīkams citiem, man liekas, 
ka man pašam ar to ir interesanti, ka es 
vienmēr varu atrast kopīgu valodu ar 
katru. 

Vai tu esi laimīgs cilvēks?
Laime ir tāds sarežģīts jēdziens. Ir 

kaut kādi kāpumi un kritumi. Kopumā 
esmu laimīgs, priecīgs, jo neteikšu, ka 
viss ir slikti, vienmēr atrodas kāda pozi-
tīva nots, lai cik ļoti reizēm gribētos rau-
dāt, tik un tā jāsmaida. 

Vai tas ir viegli?
Nav. Bet vajag.
Kādi ir tavi ieteikumi mūsu lasītā-

jiem attiecībā uz gatavošanu?

Mans ieteikums ir būt mierīgākiem, 
atbrīvotākiem virtuvē, nevadīties pēc 
vienas receptes – lai nav kā zirga iemauk-
ti, kas uzlikti, – ir nolikts viens kaut kas 
pretī un tu izmanto tikai to. Bet izpau-
dies! Jo gatavojam mēs ar emocijām. Ja 
aizgājāt uz veikalu pēc vistas, bet vistas 
nebija, nevajag uzreiz bēdāties, nopērciet 
zivi, atnesiet to uz mājām un izdomājiet, 
ko ar to zivi izdarīt, eksperimentējiet. Tas 
ir tas labākais virtuvē, ka nav ikdienas 
rutīnas, bet ka var eksperimentēt ar visu, 
kas jums ir. Paņemiet apelsīnu vai citro-
nu, paņemiet raudeni vai dilli, jūs varat 
izmantot ļoti daudzus un dažādus pro-
duktus. Un vienmēr, kā Mārtiņš Rītiņš 
teica: ja mājās nekā nav, paņem lasi! 
Un mājās tā visu laiku ir: šķiet, ka nekā 
nav, bet, ja esi atvērts jaunām idejām un 
iespaidiem, atradīsi tik daudz dažādu 
detaļu, ko vari pagatavot un tā radīt pats 
sev kaut ko jaunu. 
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Sandra Ūdre
Foto: Māris Justs

Dzejneica, bārnu gruomotys „Meikuleņš īpazeist omotus” (2018) autore, pīcu bārnu 
mama Meldra Gailāne rēzeknis nūvoda Bieržgalī dzeivoj piec principa, ka vīnkuorši 
ļaun bārnim augt par breivom personeibom i atbolsta jūs realizēt sovys idejis. Literarūs 
pasuokumūs pīsadola kūpā ar sovu jaunuokū atvasi  – sešgadeigū meitu irbi Bārbalu, 
kurai jau nu pīcu godu vacuma ir pastuoveigys publikacejis, pat latgaliski, i gūdolguotys 
vītys literarūs konkursūs, vēļ jei spēlej kūkli i dzīd, palīk treju bruoļu napuorspāta ideju 
generiešonā. Sarunys par tū, kai rūnās teksti i kai dabiski atteisteit bārnu radūšumu.

svareiguos lītys 
caur Puosoku

t r A D ī c I j A S
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Juri, jis nūmyra. Taidā veidā gūdynoju 
sovu Školuotuoju. Valteram Viesturam nu 
suoku īlyku obejus vuordus, pyrmū mie-
nesi sauču par Valteru, bet myusu cīmā 
beja nalaimis gadejums ar puiseiti vuordā 
Valters, maņ īsaceja, lai es tikai sovu dālu 
tai nasaucu. Tai jis palyka par Viesturu. 
Jis pats soka, ka vuords „Viesturs” pateik 
lobuok. 

Jaunuokais dāls ir Jānis Andris, bet 
meita  – Irbe Bārbala. Nazkai vysu laiku 
asmu gribiejuse meitu, kurū sauktu par 
Irbi, nasaverūt, ka jai ir ari muoseica Irbe. 
Latvejā ir tikai 36 Irbis, vēļ dažys Irbis div 
vuordu kombinacejuos. Kod gaideju Irbi, 
cīš bīži redzieju sapynā babu, ūtrys vuords 
nu juos.” 

Prioritate byus 
muzykys instruments 
bārnim, na dzeivūkļa 
remonts

Meldrys bārni ir par sevi puorlīcy-
nuoti i poši meklej īspiejis radūši izapaust. 
Voi tei ir eipaša audzynuošona? „Mes 
dzeivojam piec principa, ka vīns ūtram 
natraucejam i namaisom augt. Ka bārnim 
ir kaidys idejis, es ceņšūs jūs atbaļsteit, 
nūdrūsynuot taidus apstuokļus, ka jī var 
vysmoz pamieginuot sovys idejis. Tai jī 
var puorsalīcynuot, voi pateišom tys, kū 
jī grib dareit, ir jūs voi na jūs, a varbyut 
tī vajag realizēt sevi piļneibā. Partū asmu 
bārnim īsaguoduojuse kūkli, gitaru, na 
atlykuse naudu dzeivūkļa remontam. 

Saleidzynūši ar cytim bārnim, munejī 
daudz pīsadola uorpusškolys nūdarbei-
buos i pasuokumūs, nūmetnēs, sporta 
treneņūs, jī ir cīš aktivi bārni. Ka es radzu 
kaidu īspieju, tod es jū pīsoku i pīduovo-
ju pīsadaleit. Viesturs ar Janci itūvosor 
„Sūpluok” nūmetnē beja, niule jī apmek-
lej Rēzeknē Lideru školu. Iz školu beja 
atbraukuši nu RTA ar prezentaceju, tys jūs 
pošus īinteresēja. Vuicuos video taiseit, 
apsaīt ar fotoaparatu.

Reizem ari dzieržu: „Mammu, es tur 
negribu.” Tod mes sarunojam, lai aizbrauc 
pyrmū dīnu, ka napatiks, var atsagrīzt iz 
sātu. Parosti pyrmajā dīnā īsapateik, tod 
palīk da gola.” 

Puors vosorys jī vysi braukuši iz 
Kroma kolna pasuokumim, Juris pastuos-
ta spūdruokūs īspaidus – apsavāruši pili, 
ceinejušīs senejūs latgaļu tārpūs i bru-
ņuojumā. Jim īdavuši mītus, kas apteiti 
ar materialu, kas īsytūt nasuop. Jam cīš 
patics ceineitīs ar zūbynim. Lūka saušo-
nā puorejim nabejs izredžu iz bolvom, 
treis bruoli ari pajāmuši vysys treis bol-

vys  – zūbynu, karūgu i lūku. Vyslobuok 
saun Viesturs, jam dobys dūts talants bez 
eipašys treniešonuos.

Juris vuicuos jau 9.  klasē, jis nazkod 
cīš labi zeimēja, Meldrai cīš ir gribiejīs, 
lai jis parauga sevi ari itymā vierzīnī. Bet 
te juo dūmys ar mamys idejom nasakreit. 
Tok Jančam pateik struoduot ar kūku. 
Puišim, saprūtams, kasdīnys planūs ir 
ari sporta zāle. Viesturs tics vēļ pi gitarys 
spieliešonys, jis vīnkuorši vosorā pazi-
ņuoja, ka grib spēlēt gitaru. Tai jis pi juos 
i tyka. Jancis jau paguojušu godu spieliejs 
školā.

Nu kurīnis saimē muzikalitate? Meldra 
pat apmulst: „Nazynu. Mani pat nu kora 
1. klasē izsvīde – bolsa maņ naass. Muns 
napīpiļdeitais sapyns dzīduot palyka. Maņ 
tū tūreiz apstuokli naatļuove realizēt, bet 
saīt, ka itū sapynu nazkai pīpylda muni 
bārni. Dūmys var materializētīs cytaidā 
veidā, kai nu suoku sepināts. Tei eisti nav 
bārnu pīspīšona muzykai. Irbe suoce dzī-
duot tod, kod es poša suoču dzīduot sīvīšu 
vokalajā ansamblī. Jei staiguoja ar mani iz 
mieginuojumim. Kod izaveiduoja meiti-
ņu ansamblis, jei aizguoja iz tīni. „Vīterūs” 
tyka najauši vīnā Lūznovys muižys rei-
kuotajā „Muokslys piknikā”. Folklorys 
draugu kūpa „Vīteri” beja atbraukuši 
prezentēt gruomotu „Zelta puķe”, bet es 
pīsadaleju ar „Meikuleņu”. Piec uzastuo-
šonys mekleju bārnu, a juos nav. Verūs – 
„Vīteru” puļceņā. I vēļ tai uzavad, it kai ar 
jim byutu atbraukuse. Tai jū uzaicynuoja 
„Vīterūs”. Jancis beja īsasaistejs „Vīterūs, 
spēlēja ceitaru, garmošku, kūkli. Itamā 
vosorā byus Dzīšmu i deju svātki, jis don-
coj Veremūs tautys daņčus. Navar braukt 
ar div kolektivim, beja juoizalosa. Jis nūlē-
me palikt daņču kolektivā, „Vīterus” īpau-
zēt. Tūtīs atroda gitaru. Ir apzinis sajiuta, 
ka nadreikst pīviļt kolektivu.” 

škola bārna radūšumu 
nadreikst nūgalynuot

Kai Meldrai kai mamai redzīs, cik 
radūša ir myusu škola? „Muoceibu proce-
sā radūši izapaust ir gona pagryuši. Tymā 
pošā laikā palaist bārnu tikai juo radū-
šumā, nalīkūt rūbežus, nazynu, kur tys 
varātu aizvest... Bet školā tys zalta vydsceļš 
juoatrūn – storp klasiskom zynuošonom, 
kas byutu nūteikti juoapgiust, i spontanu 
radūšumu, kū nadreikst nūgalynuot. Kai 
tū atrast i īvāruot, nazynu, lai pedagogejā 
nūdarbynuotī ari palauza golvys. Jaunajai 
kompetenču izgleiteibai vajadzātu ar tū 
tikt golā. 

Maņ pošai škola beja ūtruo sāta, cīš 
patyka te, Bieržgaļa školā. Pret školuotuo-

Kotrys bārns ir 
atsevišks pasauļs 

Bārni ir ļūti dažaidi, kotram ir sovys 
talantu izpausmis, pastreipoj Meldra. Juos 
vysim bārnim ir pa div eipaši izalasei-
tim vuordim. „Madara Luīze ir vacuokuo 
meita, taida vuordu kombinaceja tūšaļt 
atguoja. Nu suoku Madara beja tikai 
Madara, tod mes jū nūkristejom, maņ 
beja sajiuta, ka jai ir vajadzeigi div vuordi. 
Asmu sasamīriejuse, ka jei byus tei, kura 
vairuok dzeivuos pa uorzemem, jei īsa-
kuortuojuse Anglejā. Jei nu bārna kuojis 
ir cīš patstuoveiga. Kod jai vēļ nabeja 
10 godu, vīnu vokoru jei pi mane atīt i 
soka, ka 10 godu dzimšonys dīnu svinēs 
Reigā, maņ viņ juopazvonūt Maijai, juo-
precizej daži seikumi, bet vysu golvonū 
jei jau sarunuojuse. Jei vīna poša ar viļcīni 
nūbrauce iz Reigu, nūsvinēja i prīceiga 
atbrauce iz sātu. Bet nu cik es nervozieju, 
voi jei tū varēja zynuot. 

Kai liksi nuokušajim vīnu vuordu, ka 
pyrmajam bārnam div? Vacuokū dālu 
sauc Juris Imants. Pyrmū vuordu īlyka 
tāvs, bet Imants ir par pīmiņu Imantam 
Mikučam. Madara jau beja pīdzymu-
se, kod īsasaisteju žurnalistikys puļceņā 
„Pakavs”. Mikučs cīš daudz mums īdeve 
kai cylvāks i profesionaļs. Kod gaideju 
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jim es gona breivi izaturieju, varieju uzru-
nuot na iz „jius”, bet „tu”, varieju streidētīs 
pretim, pīruodeit sovu taisneibu, prūtams, 
īdūmuotū. Kod es piec kaida laiceņa tūmār 
saprotu, ka školuotuojam taisneiba, guoju 
i atsavainuoju. Tei beja 7. voi 8. klase. Reiz 
beju sarakstejuse Zīmyssvātku scenareju, 
bet īstudēt paleidzēja latvīšu volūdys ško-
luotuoja. Mes nanormali streidējamēs i 
par tū, kur iz skatuvis kam juostuov, kur 
juoīt. Školuotuoja, prūtams, ar sovu pīre-
dzi lobuok redzēja vysa kūpainu, bet es 
aizstuovieju sovu scenareju tai, ka lūmu 
tāluotuojim juostuov tikai tī, juoīt tikai pa 
tū trajektoreju i juosoka tikai tys, kur i kas 
īraksteits scenarejā. Es tok beju pīrakste-
juse tū scenareju! Školuotuoja Rupaine 
beja dzeivis gudra, pret mani nasaceineja, 
piec uzvaduma paduovynuoja gruomo-
tu ar pateiceibys īrokstu par breineigū 
Zīmyssvātku īstudejumu. Tod maņ tik 
dalēce, tod maņ kauns palyka par munu 
reiceibu. Es guoju i atsavainuoju par sovu 
uzvedeibu īstudiejuma mieginuojumūs.

Tī veidi, kai es sovus bārnus raugu 
motivēt vuiceibom nu sovys pīredzis, 
galeigi nastruodoj. Es kai vacuoks varu 
apsazynuot, ka jam tys prīškmats ir sva-
reigs, bet, ka bārns iz tū šaļti tai nadū-
moj, tī nikas nasaīt. Tū, kū jis jiut, ka 
jam pošam vajag, tū jis izzynoj, īsavuica. 
Jim ir sovys lītys, ar kū jī lobu pruo-
tu nūsadorboj. Taida latvīšu volūda voi 
matematika – nu deļ kam? Bet vajag ļaut 
jim pošim saprast, ka tei matematika voi 
latvīšu volūda ari vajadzeiga. Mes bārna 
vītā juo ceļu nūīt navarim, jam pošam 
juoīt i juoatrūn. 

Jancis spēlej datorspēli „Roblox 
School”, tī vuicūtīs teik sakruota spēlis 
nauda, tys roda motivaceju. Ka par vui-
ceibom varātu dabuot naudu... Varbyut 
garlaiceiguos gramatikys vuiceibys juo-
puorceļ iz taidu digitalū vidi, kur navari 
tikt iz nuokušū leimini, navari dabuot 
vajadzeigū naudu, ka naesi apgivs tū, 
kū vajag. Vysmoz spēlejūt niule angļu 
volūdu apgiust.

Puišim tei krīvu volūda naguoja, i 
būršonuos vuiceibu gruomotā naleidzē-
ja. Tod jī suoce meklēt video krīvu volū-
dā, suoce vērtīs tū, kas interesej,  – ir 
aizguojuse krīvu volūda.”

Kotrai paaudzei  
sova literatura

Meldrys dzejūļu kūpys publicātys 
RA autoru kūpkruojumā „Pielavīties” 
(2003), myusdīnu latgalīšu dzejis anto-
logejā „Susātivs” (2008). Tūlaik jei sevi 
pīsoka caur austrumnīcyskū mīlesteibys 
mandalu, bet emocionali saprūtamū  – 
partū ka pasadūd tikai tys, kas veiduots 
ar mīlesteibu, deļtuo ari mīlesteibys man-
dala. Jaunuokī Meldrys publiciejumi lat-
galīšu kulturys ziņu portalā Lakuga.lv. 

Meldra par suokšonu raksteit atguo-
doj: „Cik sevi atcerūs, tik asmu rakste-
juse  – dīnysgruomotys, stuostus. 13–14 
godu vacumā pasaruodeja pyrmuo 
dīnysgruomota, tū īsaceja krystamuote. 

t r A D ī c I j A S
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Es guoju pi juos runuotūs, jei vīnā sarunā 
pasaceja – suoc raksteit dīnysgruomotu. 
Es suokumā nasaprotu, deļkuo tys byutu 
juodora i kam, i kai. Jei laikam dūmuo-
ja, ka es tūlaik mozuok da juos īšu. Bet 
tys izaruodeja suokums raksteišonai kai 
taidai. Nazkod poša vēļ školā asmu smie-
jusīs, ka muni bārni varātu manus tekstus 
laseit školys hrestomatejā. Nazynu, voi 
tai byus, varbyut mozbārni... Bet muni 
teksti ir publicāti. Ka Latgolā školuos 
vuiceis latgaliskū, var saīt, ka jī varātu kū 
ari nu munu tekstu palaseit.” 

Voi raksteišona bārnim atsaškir nu 
raksteišonys pīaugušajim? „Pyrmuo puo-
soka atguoja tod, kod vacuokajai meitai 
beja pīci godi. Nu Reigys atvedem luocā-
nu Mikiju. Niule jis puormainejs vuordu 
par Meikuleņu. Jam pasaruodeja rūtaļu 
ceļabīdri. Ari Līga Seiksta „Pakavā” tūlaik 
saceja, ka vajadzeiga ari bārnu literatura 
i kaidam byutu juoroksta ari taida. Es 
suoču raksteit. Bet maņ nabeja dūmys, 
ka es varātu byut taišni bārnu rakst-

neica. Tys vīnkuorši ir nu munu pošys 
bārnu dzeivis. Vyspuor bārni svareiguos 
lītys lobuok uztver caur puosoku, na 
pa taisnū – cytaiži var saīt maukt kai ar 
mītu par pīri. Bet tai navajag. Tai asmu 
tuos puosokys pīrakstejuse, dūmuodama 
par jim. Bet sovim bārnim prīškā laseju 
cytu puosokys. Pyrmū reizi sovus tekstus 
sovam bārnam izlaseju, kod Irbe atguoja 
ar munu gruomotu: „Mammu, izlasi!”

Es mieginuoju jim laseit prīškā ari 
sovys bierneibys gruomotys, kurys 
maņ pošai cīš patyka, bet tys naaizguo-
ja. Kotrai paaudzei ir sova bārnu lite-
ratura.” Irbe nūsauc sovys meiluokuos 
gruomotys: Ingo Zīgnera sereja „Mazais 
pūķis Kokosrieksts”, Ineta Atpile-Jugane 
„Lobuo i nalobuo”, Inesis Zanderis 
„Bērns, kas neiekrita”. I. Zanderis kruo-
jums skaiteits nazcik reižu, i vys gribīs pi 
tekstu atsagrīzt.

Irbis raksteišona nūtykuse mamys 
īspaidā. Irbe poša soka: „Es suoču tai, ka 
mama raksteja dzejūļus, es pasavieru i ari 
suoču raksteit.”

Kai idejis atīt? Meldra pīzeist, ka tys 
nav jūs variants, ka sēd i ilgi dūmoj, 
ka kas juopīroksta. Čik!  – i ir nu zyla 
gaisa. Stuosts Irbei var rastīs vīnkuorši, 
Rēzeknē īmūt pa īlu. Reizem tys ir tik 
mamai i bruolim izstuostoms gobols, bet 
saīt ari nūpītnys publikacejis. Irbis teksti 
īkļauti bārnu kūpkruojumūs „Pasakas 
par Latviju” i „Šūpuļpasaka”, latgaliskī 
teksti atrūnami ari portalā Lakuga.lv. Cīš 

vīnkuorši – mama īraudzejuse informa-
ceju par konkursu, Irbei bejušys sadū-
muotys puosacenis, mama aizsūtejuse. 
I nimoz nazynuojuse, ka tiks publicātys 
posoku gruomotā. Taipat Irbe dabuo-
juse 1.  vītu Bieržgaļa pogosta konkursā 
„Latvija, es esmu Tavs bērns” i pateiceibu 
O. Slišāna radūšūs dorbu konkursā „Vuss 
apleik maņ munā volūdā skaņ”.

Byut ar bārnim 
latgaliskajā

Voi Meldrai ir recepte, kai bār-
nus pīradynuot pi latgaliskuo? „Laseit, 
runuot ar jim latgaliski, cytys receptis 
nav. Byut ar jim kūpā i īškā tymā latgalis-
kajā. Munys saimis volūda nav latgalīšu, 
es poša tikai ar babeņu bierneibā latga-
liski runuoju. Ar sovim bārnim runuo-
ju latvīšu literarajā volūdā. Bet studejūt 
Rēzeknē filologūs, augstškola deve gryu-
dīni padūmuot, kur es eisti dzeivoju, kas 
i kur ir munys saknis. Latgalīšu literaruos 
volūdys nūdarbeibys, latgalīšu literaturys 
lekcejis koč kū pagrīze itymā vierzīnī. 
Niule asmu saprotuse, ka saknēs asmu 
latgalīte. Sovaidi, bet varbyut nimoz nav 
sovaidi, ka dzejūli pi mane atīt vairuok 
latgaliski. Leidz itam latgaliski raksteju 
gona moz, gondreiž nimoz. 

Ka nadzeivoj kūpā ar bārnu lat-
galiskajā vidē, jis ari narunuos. Muni 
bārni suoce latgaliski runuot ar draugim 
školā.” 

Juris Imants, Irbe Bārbala, 
Valters Viesturs, Jānis Andris.
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SIA „Rebus Prim” ir uzņēmums, 
kura darbības specifika ir veselības stu-
dija. Kā jūs pozicionējaties šajā pakal-
pojumu jomā? 

Inga: Rebus veselības studija  – vieta 
cilvēku labsajūtas radīšanai. Tas, manu-
prāt, ir ļoti aptverošs darbības lauks  – 
sākot no vienkāršām līdz specializētām 
aktivitātēm – no speciālistu uzraudzības 
un ārstniecības līdz relaksējošām proce-
dūrām. Viss, kas dara cilvēku laimīgu un 
priecīgu un ļauj viņam dzīvot harmonijā. 

Ingai ir medicīnas izglītība. Kāda 
bija motivācija kļūt par ārstu? 

Inga: Visa motivācija vienmēr sākas 
ģimenē. Vienmēr būšu pateicīga saviem 
vecākiem par virzīšanu, ieteikumiem, 
atbalstu un bezgala lielo mīlestību. Jau 35 
gadus esmu šajā profesijā. Esmu ģime-
nes ārsts, bet savā dvēselē joprojām  – 
pediatrs. 

Ja medicīnu izvēlas, tad tas ir uz 
mūžu? 

Inga: Medicīna ir domāšanas, dzīves 

veids un darba pamatfilozofija. Tai tiek 
veltīts viss bez atlikuma. Man ir paveicies 
dzīvot un praktizēt dažādos laikos, izjust 
medicīnu no iekšas, redzēt, kā viss attīs-
tās un mainās, kādas iespējas paveras, 
un vienmēr esmu centusies šīs iespējas 
izmantot. Jā, tas ir uz mūžu!

Vai Aijas profesijas izvēli ģimenes 
tradīcijas neietekmēja? 

Aija: Lai gan jau skolas laikā skolotāji 
mani mēģināja virzīt medicīnas virzienā, 
padziļināti liekot apgūt ķīmiju, fiziku un 
bioloģiju, es jau tad zināju, ka tas nav 
mans ceļš. Patīk palīdzēt un rūpēties 
par cilvēkiem, bet parasti ļoti pārdzīvoju 
cilvēku ciešanas, un tas mani atturēja 
apgūt medicīnu. Sekojot līdzi tenden-
cēm, sapratu, cik svarīgas ir zināšanas 
uzņēmējdarbībā, un nolēmu to apgūt, lai 
vēlāk sevi realizētu kā biznesa organizē-
tāju un vadītāju.

Inga: Mums ir ļoti spēcīga paaudžu 
ģimeniskā saikne. Aija ir personība pati 
par sevi ar citādu redzējumu uz pasauli 

un savu vietu biznesā, līdz ar to viņa 
apguva uzņēmējdarbību, kas palīdzēja 
mums veidoties kā spēcīgai komandai. 
Aija ir cilvēks ar lielu ideju bagāžu, ar 
spējām organizēt un darīt. 

Kā jūs tapāt par komandu biznesā?  
Aija: Mūsu biznesa ceļu var iedalīt divos 
posmos. Pirmais – Rīgas posms. Sākumā 
pieredzi guvām katra savā jomā, ik pa 
laikam mūsu ceļi krustojās un kopā 
realizējām dažādus projektus. Otrais ir 
Rēzeknes posms. Šajā posmā sākām vei-
doties un realizēties kā biznesa koman-
da, kas gatava izaicinājumiem. 

Inga: Es valsts medicīnā strādāju pir-
mos deviņus gadus, praktizēju laukos, 
pēc tam pievērsos maksas medicīnai, jo 
saskatīju lielākas iespējas un perspektīvas 
attīstīties kā ārstam. Pievēršoties maksas 
medicīnai, ārstam ir jākļūst arī par uzņē-
mēju, lai spētu vadīt biznesu. Mūsu pir-
mais lielais kopējais biznesa projekts  – 
mobilā rentgena vienības izveide Rīgā. 

Jūsu uzņēmuma stāstu varētu arī 

LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora veidots saturs 
Skaidrīte Baltace 
Foto: Aleksandrs Tolopilo

Inga Martinsone un Aija neparte. Mamma un meita. kopā tā ir „Rebus Prim” 
komanda. Nu jau gandrīz divus gadus Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LiAA) 
rēzeknes biznesa inkubatora dalībnieces, kuras spēj ieklausīties un prot pārsteigt. Šo-
reiz stāsts ir par tradīcijām un jauno, par prasmi ļauties un arīdzan lidot. „Rebus prim” 
2019. gada decembrī atklāja savas jaunās veselības studijas telpas, kur vienuviet piedāvā 
medicīnas, spa, fitnesa un rehabilitācijas pakalpojumus. 

mēs esam 
gatavas 

lidot
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dēvēt par emigrācijas projektu no 
Rīgas, jo kaut kādā brīdī esat mainī-
jušas nodarbošanos un pārcēlušās uz 
dzīvi Latgalē? 

Aija: Pirms kāda laika mans brālis 
ieprecējās latgaliešu ģimenē un pārnāca 
uz Rēzekni. Man ar brāli vienmēr ir 
bijusi cieša saikne, un tas bija laiks, kad 
gribēju dzīvē kaut ko mainīt. Tāpēc izvē-
lējos Rēzekni, jo zināju, ka šeit nebūšu 
viena. 

Inga: Tad Aija sakrāmēja čemodānus, 
pateica: man ir biznesa idejas. Ko tu par 
to domā? Un es gribu mēģināt! Noīrēja 
dzīvokli. Novilka svītru un cīnījās šeit. 
Bet tas vēl nebija „Rebus Prim” stāsts. Tā 
bija cita ideja. Es vispār uzskatu, ka ir ļoti 
pareizi, ja cilvēks ir ļoti dažāds, izmēģina, 
skatās un domā. Mums katrai savs ceļš, 
kā mēs nokļuvām šeit. Pilnīgi negaidīti 
un pilnīgi nesaistīti. Man sākotnēji nebi-
ja domas pārcelties uz Rēzekni. Mana 
doma bija – atbraukt paciemoties. Tomēr 
palēnām viss mainījās. Un apstākļi, ko 

mēs radījām ar domu, ka tā būs ciemo-
šanās, pamazām kļuva par pastāvīgiem.

Aija: Esot Rēzeknē, iesaistījos dažos 
biznesa projektos un guvu dažādu pie-
redzi.

Inga: Kad nolēmu, ka vēlos Rēzeknē 
darboties medicīnas jomā, sāku pētīt 
sīkāk un atklāju, ka man daudz kas 
šeit bija svešs, brīžiem pat savdabīgs. 
Medicīnu vienmēr esmu saistījusi ar 
kādu līdzīgu jomu, piemēram, masāžas 
ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā 
palīdzēt cilvēkam. Savulaik esmu daudz 
ceļojusi, un tieši pētot masāžas. Pati esmu 
mācījusies šo jomu Āzijā, kādu laiku tur 
biju, mēģināju izjust un saprast. Un šeit 
bija īstais brīdis savu pieredzi realizēt. 
Sākumā bija masāžas un fizioterapijas 
kabinets. Nāca Aija ar biznesa idejām un 
„radīja viesuli” visās nozīmēs, parādījās 
dzirksts. Sākās pārdomu, uzdrīkstēšanās 
un sevis pierādīšanas laiks. 

Jūs ienācāt, no vienas puses, it kā 
brīvā nišā, jo tādu kompleksu pakal-

pojumu, kāds jums ir šobrīd, citur nav. 
Bet tajā pašā laikā niša nebūt nav tik 
brīva, jo masāžas un fitnesa pakalpoju-
mi ir pieejami. Ārstniecība arī ir. 

Aija: Mūsu mērķis bija radīt skaistu, 
visiem pieejamu vietu Rēzeknes cen-
trā, kurā būtu apkopots pakalpojuma 
komplekss  – medicīna, spa, fitness un 
rehabilitācija. Viss nepieciešamais, kas 
cilvēkiem ļautu justies labi un uzlabot 
veselību. Cilvēku organisms ir vienots 
kopums, un svarīgi, lai cilvēks justos 
harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi. Ir 
vesela grupa psihosomatisko saslimša-
nu, kas vistiešākajā veidā ir saistīts ar šo 
līdzsvaru organismā. Mēs radām iespēju 
cilvēkam atnākt un gūt sajūtas, kas veici-
na šo līdzsvaru un harmoniju, kas savu-
kārt neļauj attīstīties psihosomatiskām 
saslimšanām.

Jums pieredze biznesa vidē jau bija, 
Inga arī citu medicīnas ideju jau bija 
pielāgojusi biznesam... Cik viegli vai 
grūti ir kaut ko sākt no jauna? 

Inga: Sākt no jauna ir grūti, un vēl 
grūtāk  – ja esi viens. Mēs ļoti ieguvām, 
ka iesaistījāmies biznesa inkubatorā. 
Tur radām atbalstu, vajadzīgās zināša-
nas, iedrošinājumu un pamatu lēcienam, 
apziņu, ka mums ir jāmainās, jāriskē un 
jādara. Un vienlaikus arī mūsu mentors 
biznesa inkubatorā, mārketinga un uzņē-
mumu attīstības eksperts Jānis Kļaviņš, 
pie kura mēs vairākkārt konsultējāmies, 
izveda mūs tam procesam cauri tā, ka tas 
deva mums pamatu, parādīja, kā mūs-
dienu apstākļos ir jādara un jāstrādā, lai 
būtu rezultāts. Sākt no jauna ir grūti, bet 
ne neiespējami, vajag cīnīties un degt par 
savu ideju.

Jūs izaugāt no vienas masāžas 
pakalpojuma līdz veselības studijai 
jaunās, gaišās un plašās telpās. Kā jūta-
ties? 

Inga: Esam priecīgi satrauktas un 
apmierinātas ar paveikto, idejām bagā-
tas, bet vienlaikus saprotam, ka esam vēl 
tikai ceļa sākumā. Mēs paplašinām savu 
komandu, esam atraduši domubiedrus. 
Veidojam kodolu. 

Nerunājat kā par darbinie-
kiem, bet par komandu. Simpātiski!  
Inga: Jā, viņi ir komandā. Sākām strādāt 
divatā, bet tagad komandā esam vairāk 
nekā desmit, un vēl mūsu terapeite sunī-
te Muha. 

Jūs pieteicāties inkubatorā ne tikai 
ar masāžas pakalpojumu ideju, kas nav 
nekas neparasts, bet piedāvājāt reģio-
nam tādus pakalpojumus kā kanistera-
piju, izmeklējumus ar skoliometru, to, 
kas reģionā nebija plaši pieejams. Kā 
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jūs redzat šo ideju piepildījumu, 
vai ir vēl kas jauns, ko piedāvāt?

Inga: Rēzeknes reģions manā 
uztverē ir unikāls ar to, kā šeit 
rūpējas par cilvēkiem ar invali-
ditāti, par cilvēkiem ar dažādiem 
traucējumiem. Šeit mums izvei-
dojusies laba sadarbība ar soci-
ālo dienestu Rēzeknē, Rēzeknes 
novadā, Rugāju novadā, Ludzā. 
Divas reizes gadā kopā ar fiziote-
rapeitiem un masieriem mēs atskatāmies 
uz paveikto un redzam to dinamiku, 
kas notiek ar šiem pacientiem. Lēnām, 
lēnām, pa pilienam, bet šī pozitīvā dina-
mika ir. Un tas man kā mediķim ir 
ļoti patīkami. Spriežot par to, kā mums 
iekārtot jaunās telpas, īpaši domājām arī 
par šo sociālo grupu, lai viņi pie mums 
nonāktu jaukā, tīrā, mājīgā, patīkamā 
vidē, sajustos īpaši, lai tas ir atšķirīgi 
no poliklīnikas, kur nākas gaidīt garās 
rindās. 

Tā ir viena klientu grupa. Kas ir 
jūsu unikālais klients? 

Aija: Sievietes, vīrieši, ģimenes, 
bērni  – visi! Mūsu unikālais klients ir 
jebkurš cilvēks, kuram ir vēlme justies 
labi, uzlabot veselību un priecāties par 
dzīvi. Mēģinām attīstīt un ieviest jau-
nus, unikālus pakalpojumus Rēzeknē. 
Patlaban izstrādājam jaunas izglītojošas 
programmas. Viena no tām būs spa ballī-

te meitenēm. Šīs ballītes mērķis ir iesais-
tīt visos procesos pašus bērnus, radīt 
viņos pozitīvas emocijas, rūpējoties par 
savu ādu. Vilksim halātiņus, liksim matu 
lentes, un veselu stundu bērni ar skais-
tumkopšanas speciālistu apgūs jaunas 
zināšanas pareizā un saudzīgā sejas ādas 
kopšanā, kopīgi izmēģinās uz savas sejas 
ādas attīrošās putas, sejas skrubi, pūtīsim 
ziedūdeņus, liksim masku, svaiga gurķa 
šķēlītes, kā arī izmēģināsim karstos dvie-
līšus. Tāpat paredzēta arī praktiskā daļa, 
kur būs iespēja pašām izveidot kosmēti-
ku no dažādām izejvielām.

Kā jūs šobrīd izjūtat konkurenci? 
Esat pārliecinātas par saviem klien-
tiem?

Inga: Konkurence ir un pastāvēs 
vienmēr, bet tas ir jāuztver kā veselīgs 
process, kas palīdz pilnveidoties un augt. 
Manuprāt, ir jābūt jaukai vietai, ļoti kva-
litatīvam pakalpojumam un, protams, 

individuālai attieksmei. Tās ir 
pamatnostādnes, kas ir patīkamas 
ikvienam. Bieži cilvēks nāk tieši 
emociju dēļ. Un tas ir tas, ko mēs 
kopsim, attīstīsim, par ko mēs 
domāsim un rūpēsimies.

Aija: Ir patīkami dzirdēt no 
mūsu klientiem, ka viņiem ir 
patiess prieks par šādu studiju 
Rēzeknē.

„Rebus Prim” darbojas divus 
gadus. Izaugsme rādītājos ir vērojama. 
Kā jūs pašas jūtaties – esat sākumpos-
mā? 

Aija: Tas varētu būt sākuma punkts 
pareizā virzienā. 

Inga: Mēs sajutām pamatu zem 
kājām. Pamatu, uz kura mēs varam 
veidot, atsperties un lidot. Mēs esam 
gatavas lidot! Viss liekais ir atmests, ir 
zināms mērķis, skaidrs, kā uz to jāiet, ir 
labi cilvēki, ar ko kopā to darīt, ieskaitot 
inkubatoru. Mēs esam gatavas lidot. 

Parunāsim par biznesa inkubatoru. 
Šeit nonācāt ar ideju vēl sākumposmā. 
Minējāt mentora padomus, kas palī-
dzēja strukturēt un saskatīt virzienus. 
Ko, jūsuprāt, nozīmē inkubators jau-
najam uzņēmējam? 

Inga: Es domāju, ka jaunajam uzņē-
mējam jābūt ļoti lepnam un laimīgam, ja 
viņš šeit tiek. Jābūt aktīvam, pašam jāpie-
dalās un jājautā, viņam jālūdz padoms, 

                       
Ir jāapzinās savas 
kompetences līmenis 
un jāmāk palūgt 
padomu kolēģim.
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ERAF projekts Nr. 3.1.1.6/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”

jāsaprot, ka viņš nav viens. Ir inkubators, 
un ir vēl daudz jauku cilvēku, kuri dar-
bojas inkubatorā, katrs savā sfērā, pie 
kuriem var vērsties un kuri arī palīdzēs. 
Mēs sadarbojamies ar inkubatora dalīb-
niekiem vairākās jomās, piemēram, mār-
ketinga materiālu izgatavošanā, dizaina 
pakalpojumos u.tml. 

Kas vēl nepieciešams jaunajam 
uzņēmējam? Kādas rakstura īpašības? 

Inga: Jāsaprot, vai viņš var savu biz-
nesa ideju īstenot viens, vai arī tas būs 
kopīgs bizness ar vēl kādu. Katrā no šiem 
ceļiem ir dažādi veidi, kā sasniegt mērķi. 
Es pieturos pie principa, ko man savulaik 
mācīja Medicīnas institūtā  – ārstam ir 
jāapzinās savas kompetences līmenis un 
jāmāk palūgt padomu kolēģim. Un to 
esmu mēģinājusi attiecināt uz biznesu. 
Daudziem varbūt ir aizspriedumi  – kā 
es lūgšu, ko par mani domās, izskatīsies, 
ka es kaut ko nezinu, man nesanāk. 
Aizspriedumi jāatstāj malā. 

Ja jūs nebūtu nolēmušas savu biz-
nesu attīstīt šeit  – Rēzeknē, vai redzat 
sevi, piemēram, Rīgā?

Inga: Lieta tāda, ka mēs pamazām 
sākam iesakņoties Rēzeknē. Veidojam 
ģimenes un stabilitāti. Bet es Aijai šad 
un tad uzdodu šo jautājumu  – vai esi 
gatava atgriezties Rīgā? 

Un Aija groza galvu... 
Aija: Rīgā tas būtu pavisam citā-

dāk. Rēzeknē viss ir personīgāk, cilvēki 
ir labestīgi, saprotoši un pretimnākoši. 
Rīga ir par lielu tam visam.

Inga: Nevar salīdzināt Rīgu ar 
Rēzekni. Valdība domā, ka Rēzeknē 
medicīna ir atpalikusi vismaz par 10 
gadiem! Viņiem domas par Latgali ir 
vienpusējas. Bet šeit ir pateicīga vide 
darīt kaut ko labu, pamainīt kaut ko 
domāšanā, dot iespēju šeit uz vietas 
nodrošināt tādus pakalpojumus, pēc 
kuriem nav jābrauc uz Rīgu. Rēzekne 
nav nekāds tāls nostūris. Un pie mums 
klienti arī no Rīgas brauc. 

Inga un Aija ir biznesa partneres 
un komanda. Vai mamma un meita 
kādreiz arī? 

Inga: Mums tas ir saplūdis. Mēs 
mākam kopā atpūsties, pasmieties, 

mākam viena otrai pateikt, ko vajadzētu 
darīt citādāk. Mēs vienkārši esam atšķi-
rīgi strukturēti cilvēki. Aija ir diezgan 
haotiska, bet organizēta savā tempā. Es 
esmu citāda. Dažreiz mums vienai otrai 
ir jāpiekāpjas. Jāredz un jārespektē, ko 
var izdarīt otrs. Es mācos ļaut, atlaist 
grožus, novērot no malas, priecāties par 
rezultātu. Jo rezultāts ir. 

Ko jūs varētu ieteikt jauno uzņē-
mēju vai ideju autoru iedvesmai? Ir 
viedoklis, ka jaunās biznesa idejas ir 
kaut kur jau redzētas, patapinātas, 
nošpikotas... Vai ideju potenciāls nav 
izsmelts? 

Inga: Vajag izmantot naktis. Nak-
tīs rodas idejas. Vajag turēt pie gultas 
piezīmju papīru. Ja kādam ideju trūkst, 
mums to ir vairāk nekā vajag. Un dažā-
dās jomās. Ja izdodas atrast savu rok-
rakstu, ja nekopē un deg par to ideju, 
pārējie to sajutīs. Ir jārēķinās ar to, ka 
būs arī grūtības. Tas, kā mēs spējam tikt 
tām pāri, kā mēs spējam nesalūzt un 
nesabojāt attiecības, būs rezultāts, uz kā 
pakāpties, lai sasniegtu vēl vairāk.
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SIlvIjAS
bAbāneS

pIecAS DzīveS 
vērtībAS 

Sandra Ūdre
Foto: Māris Justs, 
Silvijas Babānes 
personīgais arhīvs
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Valsts kultūrkapitāla fonda padome decembra sēdē piešķīrusi kārtējās mūža stipendijas, 
viena no 16 saņēmējiem ir Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Silvija Babāne. 
Ansamblī viņa dzied kopš 1996. gada un ar to pārstāv Latvijas Nemateriālā kultūras manto-
juma vērtību sarakstos iekļauto dziedāšanu ar pusbalsu un psalmu dziedāšanu Ziemeļlat-
galē. „A12” pie viņas ciemojās Viļakas novada Medņevas pagasta Semenovā, lai uzklausītu 
stāstu par dzīves pārliecībām un vērtībām.

DARBS 
Ja nestrādāsim, cik tālu un 

kur mēs vispār tiksim? Agrāk 
kolhozā savu darbu padarīji, pie-

cos brīvs, varbūt mājās bija viena 
gotiņa. Šobrīd te nekādus darbus cilvēki dabūt 
nevar, tāpēc ir jāstrādā savās saimniecībās. 
Bet savā saimniecībā no rīta līdz vakaram dar-
ba pietiek, bet neviens no augšas tev nespiež 
strādāt un nenorāda, ko darīt. 

ģIMene 
Ar ansambli krustu šķērsu izbraukta visa 

Latvija, visos starptautiskajos festivālos „Balti-
ca” esam bijušas. Nekur netiktu, ja neatbalstītu 
ģimene. Kad jāslauc govis, pat uz vienu dienu 

grūti izrauties, bet, „Baltikā” esot, pat 
trīs dienas paiet.

Paši dzīvojam ar dēla ģimeni, 
savu saimniecību jau atdevām dēla 
un vedeklas rokās, meitas ģimene 
dzīvo atsevišķi. Svētkos pilna istaba 
ar mums – mēs esam 11. Znots un 

vedekla man ir kā pašas bērni, pieci 
mazbērni – mazākajam četri, lielākais jau Mal-
navas koledžā mācās, viņš būs tas, kurš attīstīs 
saimniecību. Kad visi pieci mazbērni saskrien 
apkārt  – ko tur vairs teikt... Tā ir pati lielākā 

vērtība.

DzIeDāšAnAS tRADīcIjA 
Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim aprīlī 

būs 33, no pirmā sastāva ansamblī nav palicis ne-
viens. Ansamblī dziedāja arī mana krustmāte, un 

viņa man kā novēlējumu pateica: „Ja es aiz-
iešu, noteikti manā vietā nāc dziedāt.” Tā arī 

atnācu. Ansamblī mani ļoti labi uzņēma, mā-
cīja, kā pareizi dziedāt, paldies toreizējai vadītājai Natā-
lijai Smuškai. Kad sāku, pie mums dziedāja arī kādi seši 
skolēni. Pat mana meita ansamblī bija sākusi dziedāt 
pirms manis. Bet bērni pabeidz te skolu un aiziet citur. 
Žēl, pašreiz jaunieši vairs nepiedalās, ansambļa jaunā-
kajai dziedātājai ap 50 gadu. Mēs tradīcijas centāmies 
saglabāt, kā būs tālāk, nezinu...

Ansambļa repertuārs savākts tepat uz vietas, tāpēc 
man visas dziesmas mīļas. Pirmā sastāva dziedātājas 
braukāja pa apkārtni pie vēl dzīvajām babiņām un visas 
dziesmas pierakstīja. Tagad vairs nebūtu, pie kā doties 
un ko pierakstīt. Tradīcijas saglabāšana ir arī maija 
dziedājumi pie krustiem un psalmu dziedāšana. Vienu 
laiku tas jau bija izzudis. Mēs savā Lodumas ciemā at-
jaunojām krustu un maija mēnesī ejam dziedāt. Psal-
mus dziedam novembra Dvēseļu dienās, arī par ciema 
mirušajiem, tautas nama vadītāja organizē psalmu 
dziedāšanu par pagasta mirušajiem. Ja kāds nomirst, 
dziedam pirms bērēm, arī nākamajā dienā pēc bērēm. 

Dziedāšana man vairāk no mammas, garīgās jeb 
Dieva dziesmas mamma parasti dziedāja, darot dar-
bus – aužot, adot, ejot tīrumā un visu pārējo strādājot. 
Tagad mēs tā vairs nedarām. Maija dziedājumos mani 
ņēma pie krusta līdz, arī uz saļmām. Bet tur gan man 
nepatika, nevarēju sagaidīt, kad beigsies. Kad pati dzie-
du, tik gari tas vairs neliekas. Bet ganos ar māsu pašas 
dziedājām. 

Agrākās paaudzes mājās visos svētkos dziedāja. 
Mans krusttēvs kaimiņos dzīvoja, viņš garmošku spēlē-
ja, manas tantes bija lielas dziedātājas. Bet tagad ģime-

nē vairs tā nedziedam.
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KoPā BūšAnAS PRIeKS 
Kaut kādā veidā pasaule un cilvēki ir mai-

nījušies. Svētku tradīcijas jau palikušas, bet 
nav cilvēkiem vairs tās jautrības. Tagad cil-
vēki ir vairāk nomākti. Agrāk kaimiņi runājās 
savā starpā, tagad katrs, savā čaulā ielīdis, 
visādi otru skauž nost.

Par talkām vairs nav dzirdēts. Pie kat-
ra darba, ja tik vajadzēja, varēji sarīkot talku. 

Ta - gad sava tehnika sienam, kartupeļus ar kombainu 
iestāda, ar kombainu izlasa. Palikušas tikai atmiņas un 
dziesmas, ko talkās dziedāja. Bet tā bija arī liela jautrība. 
Mūsu mājās parasti kartupeļus ar talku izlasīja. Kartupe-
ļus palasa, palasa un padzied. Dziedāja par darbu un lai 
lietus nelīst: Nadūd, Dīviņ, šudiņ līta,/ Šudiņ līta navajaga;/ 
Šudiņ munam buoliņam/ Tolka guoja teirumā. Pēc tam bija 
galds, muzikants un danči.

Kolhoza laikos manā dzimtajā Medņevas ciemā bija zir-
gu ferma. Arī tur rīkoja talku. Tīrīja mēslus, ar zirgiem veda 
ārā pa tīrumiem. Poveznīki savā starpā sacentās – kurš āt-
rāk uz tīrumu, kurš atpakaļ, arī pēdējais nedrīkstēji palikt. 
Bija jautri – visi vienā vietā, vienā pulkā. Tagad Medņevas 
ciems pavisam tukšs. Kaut kad bija 34 sētas, nu tur dzīvo 
viena vienīga tantiņa.

Es ar vīru talkā iepazinos. Pie krustmātes bija tāda kā 
akas tīrīšanas talka – smēla ārā netīrumus. Tas bija bla-
kusciemā, ar mammu un tēti aizgājām turp. Mans nāka-
mais vīrs dzīvoja krustmātei kaimiņos, bija pārnācis tikko 
no armijas. Es viņu pirmoreiz ieraudzīju izlienam no akas, 
krustmāte mūs iepazīstināja.

Kolhoza laikos klubā balles rīkoja. Vēl agrāk pa šķū-
ņiem taisīja zaļumballes. Kam tik lielāks šķūnis, sanesa 
un salika bērza meijas, danči varēja notikt. Tā jaunieši arī 
varēja iepazīties. 

Kai Pi Dīva aiz Durovu
Tās Dieva lietas no bērna kājas mamma ir iemācī-

jusi, uz baznīcu vedusi. Tās ir tik pierastas, ka neprasa pa-
skaidrojumus, kāpēc ir jāsaglabā. Tā tas ir iemācīts.

Šogad var žēloties vai smieties par ziemu – akmensdārzā hiacin-
te janvārī uzziedējusi, simtgadnieki neatceras tādas siltas ziemas, Vi-
lis Bukšs vairs neko nevar noprognozēt, nekas neiet pēc laika ticēju-
miem... Manā bērnībā pēc pērkona lietus bija silti. Zeme palika zaļa un 
smaržīga, siltajās peļķēs bērni saskrēja un ar dubļiem piešļakstināja 
pilnas ausis. Tagad pēc pērkona vienkārši nosalsi, pagājušo gadu rik-
tīga pērkona nedzirdējām. Bērnībā priecājos, ka cilvēki pa dienu taciņu 
ieminuši, bet no rīta atkal piesnidzis un uz skolu trīs kilometrus atkal 
bija jābrien. Ja nebija sniega, tad sala deguns. Bet bija prieks par īsto 
ziemu.

Un tomēr es uzskatu, ka dzīvojam kai pi Dīva aiz durovu, jo citur 
plūdos slīkst, mežu ugunsgrēkos deg vai tiek aiznesti vētrās. Mēs no tā 

maz ko esam piedzīvojuši, tāpēc novērtēsim to. 
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poStfolkloryS GrupA „rIkšI” – „trīp!”

Pošā janvara suokumā 
sovu trešū albumu izdeve 
postfolklorys grupa „Rikši”. 
Albumā „trīp!” dzieržamys 12 
Rēzeknis pusis godskuortu 
īražu dzīsmis grupys dalinī-
ku aranžejuos. Tautys melo-
dejis sasavej ar myusu dīnu 
instrumentim i aranžejom, 
pīduovojūt izdzeivuot laika 
maiņu emocejis. 

Iz itū, piec skaita jau tre-
šū, grupys albumu asūt īts 
gona ilgs ceļš, deļ tuo al-
bums cīši gaideits. Grupā 
pošu reizi muzicej Ēriks 
Zeps (akordeons), Madara 

Broliša (vijūle), Ivars Utāns (basgitara), 
Mārcis Lipskis (gitara) i Jurgis Lipskis 
(sytamī instrumenti). 

Par albuma ideju Ēriks soka: „Kaidys 
tuolys Dīnvydu zemis ceļuojuma laikā 
manī atguoja atkluosme, ka taišni god-
skuortys lelā mārā veidoj latvīša menta-
litati. Tī, Dīnvydūs, kur kotra dīna laikap-
stuokļu ziņā ir taida poša kai īprīkšejuo, 
cylvāki laika ritiejumu uztver daudz mī-
reiguok. Vys tik mums līka kaviešonuos 

var nūzeimēt, par pīmāru, siešonys ci 
ražys nūvuokšonys nūvāluošonu i palik-
šonu bodā. Itys goda četru daļu ritiejums 
myusūs ir īsasieds i pasaruoda na tikai 
goda grīzumā. Taida, četrdaleiga, var byut 
ari myusu dīna ci dzeivis pūsmys.”

„Rikši” atzeist, ka jaunuo albuma 
stuosts ir par emocejom i pīredzem, kas 
teik giutys dažaidu laika pūsmu pīdzei-
vuojumūs. Kotra emoceja i nūtikšona 
īkruosoj jaunu kruosu myusu dzeivis ba-
gažys audaklā, partū albumam izvālāts 
nūsaukums „trīp!”. Golvonais ir dzeivis 
laikā pīdzeivuot kruošņu emoceju gamu, 
napalikt par boltu ci palāku lopu i pošim 
nūsaceit, kas daudz kaidys gamys teik 
īkruosuotys myusu pīredzē, soka grupa, 
aicynojūt ļautīs dzeivuot, jo pīdzeivuojumi 
kruosoj. Pi tuo itymā stuostā cīši labi īsa-
der ari najauši rodusēs paralele ar angļu 
volūdys vuordu „trip” – ceļuojums.

Ar albumu „trīp!” „Rikši” vaira pī-
satyvynoj pasauļa muzykys sajiutom, na-
pagaisynojūt ari sovu – Latgolys sātys – 
byušonu. Dzīsmis, nu kuru daļa kaidam 
var ruodeitīs vaira dzierdātys, kaidys 
mozuok, „Rikšu” melodeju apdarēs daboj 
kluotyn jaunu elpu. 

ABoNēŠANAS INDEkSS 2472

pa īstam. par mums.

ŽURNĀLS 
A12

CEĻS UZ LATGALI

j A u n u M I
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kad zemi joprojām klāj sniega sega, bet gaisā jau sāk virmot pirmās pavasa-
ra vēsmas, žurnāls „A12” atkal aicina doties ceļā. Šoreiz – lai ieraudzītu vietas 
Latgalē, kas stāsta par mūsu vēsturi  – arhitektūras, kulināro un industriālo 
mantojumu –, kā arī vienkārši izbaudītu pēdējos ziemas mirkļus. 

Anastasija Saukāne
Foto: Māris Justs;
zirgu sētas „Klajumi” foto: autore

„ A 1 2 ”  c e ļ o

atrast Pirmās
Pavasara vēsmas

gadsimtu mantojumā
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Lai arī pārbūvētas, izlaupītas un 
cietušas karos, pilis un muižas dau-
dzās Latvijas vietās joprojām glabā 
arhitektūras mantojumu, kā arī vēsta 
par sen aizmirstiem notikumiem, cil-
vēkiem un vietām. Bebrenes muižas 
celtniecību 19. gadsimta nogalē uzsā-
ka Staņislavs Kostka Plāters-Zībergs 
(1823–1895). Pils ēkas celtniecī-
ba notikusi pēc arhitekta Leonardo 
Jāna Ludviga  Markoni projekta. 
Divstāvu sarkano ķieģeļu ēkas būv-
niecība noslēgusies 1896. gadā, kad 
muižas saimnieks bija Jozefs Marija 
Plāters-Zībergs (1859–1933). Līdz 
Pirmajam pasaules karam pils bijusi 
J. M. Plātera-Zīberga un viņa ģime-
nes pastāvīgā mājvieta, kurā viņi bieži 
rīkojuši arī saviesīgus pasākumus. 
Pirmā pasaules kara laikā Plāteru-
Zībergu dzimtas pārstāvji devās trim-
dā, bet muižas telpas tika izlaupītas. 
Pēc 1920. gada agrārās reformas īpa-
šums dzimtai tika atņemts un tajā tika 
ierīkota Bebrenes pagasta tautsko-
la. Arī šobrīd bebrēniešiem ir iespēja 
mācīties namā ar lielu vēsturi, jo pilī 
atrodas Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola. Ēkas sākot-
nējo izskatu līdz mūsdienām izde-
vies saglabāt daļēji – podiņu krāsnis, 
mākslas darbi un interjera priekšmeti 
pazuduši Pirmā pasaules kara laikā, 
bet ēkas ārējo tēlu būtiski mainījusi 
20. gadsimta 60. gados notikusī pils 
mansarda pārbūve par trešo stāvu 
skolas vajadzībām. Lai arī tā, pils ēka 

joprojām ir saglabājusi savu majestā-
tisko izskatu un iedveš vēstures elpu 
apkārtējā vidē. 

Muižas kompleksu ieskauj angļu 
ainavu parku stilā veidotais parks. 
Tā teritorijā ierīkotas apgaismotas 
pastaigu takas, bet ziemas sezonā 
aktīvās atpūtas cienītājiem pieeja-
ma distanču slēpošanas trase. Ieeju 
muižas kompleksā nodrošina grezni 
ieejas vārti, bet apkārt muižas terito-
rijai daļēji saglabājies sarkano ķieģeļu 
žogs un mūrētu stabiņu žogs ar koka 
starpsienām. Līdz mūsdienām muižas 
kompleksā saglabājušās arī vairākas 
Plāteru-Zībergu laika ēkas – muižas 
pārvaldnieka ēka, virtuves ēka, kuru 
ar pili savieno pazemes ejas, namiņš 
virs pagraba, zirgu staļļi, padomju 
gados pārbūvētā dārznieka māja, kā 
arī dzirnavu ēka. Vēstures gaitā tām 
pievienojušās arī citas ēkas, kas uzbū-
vētas bijušajā muižas teritorijā.

Vēstures liecības muižas kom-
pleksā glabā arī dzirnavu ēka, kas 
celta vēl pirms pils  – 1836. gadā  – 
kā magazīnas klēts. Ar tvaika motoru 
darbināmās dzirnavas ēkā izveidotas 
1928. gadā. Laika gaitā ēka vairākkārt 
pārbūvēta, ienesot dažādu vēstures 
posmu vēsmas, savukārt 2012. gadā 
tā tika pilnībā atjaunota. Šobrīd tajā 
darbojas Bebrenes Amatniecības un 
vēstures centrs, kurā iespējams aplū-
kot dzirnavu darba iekārtu un citu 
vēsturisko priekšmetu ekspozīciju, kā 
arī nodoties radošām aktivitātēm.

PĀRŠķIRT VĒSTURES 
LAPPUSES BEBRENES 
MUIžAS kOMPLEkSĀ

Atrašanās vieta: Bebrene, 
Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Īsa vēsture: Bebrenes muižas 
komplekss ir bijis viens no Plāteru-
Zībergu dzimtas īpašumiem. 
Muižas kompleksa centrālais 
objekts ir 1896. gadā uzbūvētā pils 
ēka, kas celta franču renesanses 
stilā pēc poļu arhitekta Leonardo 
Jāna Ludviga Markoni projekta. No 
20. gadsimta 20. gadiem Bebrenes 
pils ēkā atrodas skola. 
kādēļ apmeklēt? Sajust gadsimtu 
elpu muižas kompleksa ēkās un 
doties ziemas pastaigās ainaviskajā 
parkā. 
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VĒLBROkASTIS ZIRGU SĒTĀ „kLAJUMI” 
Atrašanās vieta: Klajumi, Kaplavas pagasts, 
Krāslavas novads
Īsa vēsture: „Klajumu” stāsts aizsākās 20. gadsimta 
30. gados, kad Jānis Stabulnieks, iekopjot aizau-
gušu pierobežas teritoriju toreizējā Ilūkstes apriņ-
ķa Kaplavas pagastā, nodibināja jaunsaimniecību 
„Klajumi”. Godājot un turpinot senču iesākto, tajā pašā 
vietā 1998. gadā darbu sākusi zirgu sēta „Klajumi”, kas 
ir gan zirgu audzētava, gan tūrisma objekts. 
kādēļ apmeklēt? Izbaudīt gan labi zināmas, gan aiz-
mirstas garšas un aprunāties ar zirgiem. 
Padoms! Informācija par vēlbrokastu norisi tiek pub-
licēta sociālajos tīklos. Saimnieki aicina pieteikties 
iepriekš!

Aizvadītā gada nogalē zirgu sētas „Klajumi” ķēķī 
aizsākta jauna tradīcija – tiek rīkotas vēlbrokastis jeb 
brančs. Brokastīs godā tiek celts īpatnējais pierobežas 
kulinārais mantojums, kurā savijas latviešu, baltkrievu 
un lietuviešu virtuves. Galvenā loma tiek atvēlēta īstam 
brokastu ēdienam pankūkām – kartupeļu pankūkām, 
plānajām pankūkām, biezpiena plācenīšiem. Tāpat 
brokastīs iespējams nogaršot arī citus tradicionālās 
virtuves ēdienus, piemēram, kāpostu tīteņus, babku 

jeb maltās gaļas 
un kartupeļu sace-
pumu, kas latviešu vir-
tuvē pazīstams arī kā no lie-
tuviešiem aizgūtais kuģelis, un lietuviešu tradicionālo 
saldo eglīti – šakoti. 

Vēlbrokastu īpašā pievienotā vērtība ir gaisotne. 
„Klajumu” ķēķa ēka, kur šobrīd tiek uzņemti viesi, 
vēsturiski bijusi lopu kūts. Pēc pilnīgas renovācijas 
ķēķis atklāts apmeklētājiem 2018. gada vidū, un tagad 
tajā tiek organizēti saviesīgi pasākumi un kulinārās 
ekskursijas. Mūra ēkas sienas, interjers, kurā ik uz 
soļa jaušamas atsauces uz sētā valdošo mīlestību pret 
zirgiem, kamīna liesmas un ainaviskais skats aiz loga, 
tas viss ļauj nesteidzīgi baudīt mirkli brīvdienu rītos. 

Pēc ieturētas maltītes viesiem ir iespēja iepa-
zīties ar „Klajumu” zirgiem. Kā liecina pats nosau-
kums, Zirgu sēta „Klajumi” ir Latvijas šķirnes zirgu 
audzēšanas saimniecība, kurā tiek audzēti Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas braucamā tipa šķirņu zirgi. 
Apmeklētājiem ir iespēja ne tikai tos noglaudīt un 
pabarot ar maizes riku, bet arī sēsties zirga mugurā 
vai doties izjādē ar pajūgu pa aizsargājamo ainavu 
parku „Augšdaugava”, kas ir daļa no „Daugavas loku” 
dabas parka.

„ A 1 2 ”  c e ļ o
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NEZINĀMAIS UN 
PAMESTAIS ĒģIPTĒ

Atrašanās vieta: Ēģipte, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads
Īsa vēsture: Ēģiptes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas ēka celta laikā 
no 1823. līdz 1825. gadam, baznīcas 
ēka smagi cietusi gan Pirmajā, gan 
Otrajā pasaules karā. Pēdējie diev-
kalpojumi baznīcā notikuši pēc Otrā 
pasaules kara. Padomju laikos ēka 
izmantota kolhoza vajadzībām, bet 
no 20. gadsimta 70. gadu beigām tā 
ir tukša. 
kādēļ apmeklēt? No cita skatu 
punkta palūkoties uz vietu, kurai 
bieži braukts garām. 

Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
ēkas drupas Ēģiptes ciemā ir pierā-

dījums tam, ka arī labi pazīstamās 
vietās ir iespējams atklāt kaut ko 
neredzētu. Dievnama ēka atrodas 
tieši pie Latvijas-Lietuvas robe-
žas, blakus bijušajam Medumu 
robežkontroles punktam. Pirms 
gadiem ne viens vien pavadījis 

laiku automašīnu rindās tieši bla-
kus šai vēsturiskajai vietai, par to 
pat nenojaušot. 

Vispirms vieta piesaista uzmanī-
bu ar neparasto vietvārdu – Ēģipte. 
Vietvārda izcelsme nav skaidri zinā-
ma, tomēr pirmās vēstures liecības 
par to parādījušās līdz ar Kurzemes 
hercoga 1567. gada pavēli par lute-
rāņu baznīcas celtniecību Ēģiptes 
miestā. Baznīca esot bijusi celta 
no koka un piedzīvojusi vairākkār-
tīgas pārbūves. Ēģiptes ciemu un 
baznīcu apvij stāsti gan par kaza-
ku iebrukumiem 17. gadsimtā, gan 

par Napoleona armijas karaspēku, 
kas 19. gadsimta sākumā nopostījis 
toreizējo baznīcas ēku. Kā intere-
santu faktu iespējams minēt arī to, 
ka Ēģiptes luterāņu draudzes zīmo-
gā ierastā krusta vietā esot bijusi 
atainota Ēģiptes Heopsa piramīda. 

Ainaviskajā vietā, kalna virsot-
nē, Ēģiptes luterāņu baznīcas ēka, 
kuras sienas saglabājušās līdz 
mūsdienām, celta laikā no 1823. 
līdz 1825. gadam. Sākotnēji tā bijusi 
laukakmeņu mūra ēka bez torņa, 
savukārt tornis ēkai piebūvēts pēc 
kapitālās pārbūves 1863. gadā. 

Dievnama atrašanās stratēģiski 
nozīmīgā vietā, kalna galā, būtībā 
noteikusi arī tā smago likteni – tas 
cietis Pirmā pasaules kara laikā, 
blakus tam atradusies frontes līni-
ja, bet teritorija pastāvīgi mainījusi 
savu valstisko piederību, esot vācu, 
krievu, poļu, lietuviešu un latviešu 
varā. Dievnama vēstures liecinieki 
ir arī tā apkārtnē esošie kapi, kuros 
atrodas arī Pirmā pasaules kara 
apbedījumi. Pēc kara dievnama ēka 
tika pilnībā atjaunota un 1936. gadā 
iesvētīta. Vēlāk tā tika nopostīta 
arī Otrajā pasaules karā. Pēc kara 
baznīcā notika daži dievkalpojumi, 
kurus drīz vien aizliedza. Līdz 1979. 
gadam ēka kalpojusi kā kolhoza 
maltuve un minerālmēslojuma gla-
bātuve. Kopš tā laika bijusī Ēģiptes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas ēka 
ir tukša. Šobrīd ēka pamazām brūk, 
sev līdzi aiznesot arī vēstures liecī-
bas. Savukārt tās apmeklētājiem tā 
ir iespēja ne tikai ieraudzīt skaisto 
ainavu uz divu valstu robežas, bet 
arī filozofiski paraudzīties uz vēstu-
ri, kuru atstājam aiz sevis. 
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Līdztekus kulinārajam un arhi-
tektūras mantojumam mūsu vēsturi 
stāsta arī industriālais mantojums. 
Daugavpils skrošu rūpnīca dod iespē-
ju ne tikai pabūt unikālā vietā, kurā no 
1886. gadā tiek ražotas svina skrotis, 
un uzkāpt 31,56 metrus augstajā tornī, 
bet arī mācīties, kā fizikas likumi un 
ķīmijas formulas darbojas dzīvē. 

Pirmā dokumentētā liecī-
ba par Skrošu rūpnīcas būvniecī-
bu Daugavpilī ir 1884. gadā izdotā 
atļauja ebreju izcelsmes rūpniekam 
M. Relseram būvēt skrošu rūpnīcu. 
Rūpnīcas būvniecībai izraudzīta vieta 
uz kalna, kas ļāvusi izvietot ražoša-
nu vairākos līmeņos, kas savienoti 
ar pazemes ejām. Sākotnēji rūpnīcai 
esot bijis koka svina liešanas tornis, 
par kura izskatu vēsta vien nostāsti, 
savukārt pēc tā nodegšanas 1911. 
gadā uzbūvēts mūra svina liešanas 
tornis, kas kalpo kā rūpnīcas vizīt-
karte arī šodien. Brīvvalsts laikos 
rūpnīcai mainīti gan īpašnieki, gan 
nosaukumi, savukārt 1940. gadā tā 

tikusi nacionalizēta. Otrajā pasaules 
karā rūpnīcas tornis cietis, bet 

pati rūpnīca tikusi izpostīta, 
tomēr tās darbs pēc tam 

pakāpeniski atjaunots. 
Ap 1950. gadiem 

svina skrošu lieša-
na kļuva tikai par 
daļu no rūpnīcas 
darba nozarēm, 
papildus tiek vīti 
žogi un ražoti citi 

izstrādājumi, atbilstoši tam pārbūvēta 
arī rūpnīcas ēka, piebūvējot vairā-
kus cehus, un nomainītas iekārtas. 
Rūpnīcas darbs tajā laikā bijis aktīvs, 
darbs pie skrošu liešanas noritējis 
trīs maiņās, gadā izlejot ap 500 ton-
nām skrošu. 1962. gadā tiek izmainīts 
skrošu liešanas torņa veidols  – tam 
piebūvē tā augšējo daļu, kurā izvieto 
tehnisko telpu. Ap to laiku rūpnīca 
spējusi saražot ap 2000 tonnām skro-
šu gadā. Par skrošu liešanu rūpnīcā, 
iespējams, daudzi pat nenojautuši, jo 
tolaik tā oficiāli saukta par Daugavpils 
metālsietu rūpnīcu. 

Pēc neatkarības atjaunoša-
nas rūpnīca atguvusi savu nosau-
kumu „Daugavpils skrošu rūpnīca” 
un joprojām ražo medību un spor-
ta munīciju  – lodes pneimatiska-
jiem ieročiem, renkuļus un skrotis. 
Rūpnīcā esošās iekārtas joprojām ir 
darba kārtībā, tomēr skrošu liešana, 
izmantojot gadiem rūdītās tehnoloģi-
jas, rūpnīcā notiek vien reizi gadā. No 
2012. gada rūpnīca ir atvērta apmek-
lētājiem, sniedzot iespēju ielūkoties 
gadsimtu industriālajā mantojumā  – 
uzkāpt 20. gadsimta sākumā celta-
jā skrošu liešanas tornī, ekspozīcijā 
iepazīt skrošu ražošanas procesu tā 
smalkākajās niansēs, kā arī savām 
acīm redzēt padomju laiku rūpnīcas 
iekārtojumu un iekārtas. Gida pava-
dībā tas ir aizraujošs stāsts ne tikai 
par pašu skrošu ražošanas procesu 
un rūpnīcu, bet arī par mūsu vēsturi 
dažādajos tās aspektos.

INDUSTRIĀLAIS MANTOJUMS  
DAUGAVPILS SkROŠU RūPNĪCĀ
Atrašanās vieta: Varšavas iela 28, 
Daugavpils
Īsa vēsture: Svina skrošu rūpnīca 
uzbūvēta 1886. gadā. Rūpnīca munīciju 
ražojusi gan Krievijas Impērijas, gan 
Pirmās Latvijas brīvvalsts, gan Padomju 
Savienības laikos, darbu turpinot arī 
šodien. 
kādēļ apmeklēt? Uzzināt, kā fizika un 
ķīmija strādā dzīvē vienīgajā apmek-
lētājiem atvērtajā munīcijas ražotnē 
Baltijā, kurā atrodas Eiropā vecākais, 
joprojām strādājošais skrošu liešanas 
tornis.
Padoms! Ieplānojiet Daugavpils skrošu 
rūpnīcas apmeklējumam vairāk laika, 
jo, klausoties profesionālā gida stāstīju-
mā, laiks palido nemanot! 

„ A 1 2 ”  c e ļ o
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Publikācijas sagatavošanai izmantota informācija no vietnēm  
www.manabebrene.lv, www.klajumi.lv, www.visitdaugavpils.lv un www.dsr.lv.

www.ekolat.lv

Ūdensapgāde un kanalizācija Gāzes sistēmu projektēšanaEkoloģija un vides aizsardzība

Videi draudzīgi risinājumi
projektēšanā

PĒDĒJIE ZIEMAS PRIEkI 
DAUGAVPILĪ
Atrašanās vieta: Vienības laukums, 
Daugavpils 
Īsumā par: Bezmaksas mākslīga ledus sli-
dotava Daugavpils centrālajā laukumā. 
Informācija par slidotavas darba laiku:  
www.daugavpils.lv
kādēļ apmeklēt? Baudīt ziemas sezonas 
aktīvo atpūtu kopā ar ģimeni. 

Lai arī ziemas aktīvās atpūtas sezona 
strauji tuvojas noslēgumam, februāris ir pēdē-
jais laiks, kad izbaudīt ziemas priekus. Līdz šā 
gada 8. martam, viesojoties Daugavpilī, vēl ir 
iespēja paslidot zem klajas debess pašā pil-
sētas centrā.

Mākslīgā ledus slidotavas ierīkošana 
Vienības laukumā Daugavpilī jau ir kļuvusi 
par tradīciju, kuru ik gadu īsteno pašvaldība. 
Slidotava citu vidū izceļas ar slidošanas celiņu 
nelielā „pasaku mežā”, kurā starp kokiem 
paslēpušās izgaismotas dzīvnieku figūras. 
Slidot iespējams, izmantojot savu vai slido-
tavas piedāvāto inventāru, savukārt slidošana 
gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem ir bez 
maksas. Tā kā slidotavā pieejams arī mācību 
inventārs, šī ir lieliska iespēja maziem un lie-
liem iesākt jauno gadu, apgūstot slidošanas 
prasmes. 

Padoms!  
Ja apmeklē kādu 

no šiem objektiem, 
tad, daloties ar 

fotogrāfijām sociālajos 
tīklos, pievieno  

tēmturi
#A12ceļo.
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M ā k S l A S  S A r u n A S

brīvība 
taureņa 
sPārnos
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Ināra Groce
Foto: Māris Justs

Vispatiesākie mākslinieki ir bērni, brīvi no aizspriedumiem un sabiedrības uzspiestajiem 
stereotipiem. Māksliniekam brīžam ir ejams garš ceļš, lai savos darbos atspoguļotu bērna 
patieso uztveri. Žurnāls „A12” mākslas sarunās tiekas ar gleznotāju Viju Stupāni, kuras 
darbos un krāsās ir mūžīgais jautājums – kā atklāt laimi un radīt skaistumu.

Iesācēja brīvība  
un veiksme

Bērnības uztveres atraisītību var radīt 
arī labi pedagogi. Vija Stupāne mācī-
jās Rēzeknes Mākslas koledžā, apgūstot 
dekoratora un interjera prasmes. Pēc tam 
studējusi glezniecību Latvijas Mākslas 
akadēmijas Latgales filiālē. Atmiņā ir 
palikusi skolotāja Helēna Kuzmina-
Svilāne, kura izveidoja pamatus sulīgai 
glezniecībai. „Viņa mums gleznošanā 
atļāva darīt, ko vien gribi, – veidot kolā-
žas, jaukt krāsas un līnijas, es eļļu pirmo 

reizi paņēmu, un man tā iepatikās. Uzreiz 
uzliec un ir spīdums. Gleznoju, bija ziedi, 
bet nebija bailes izmantot krāsas, veido-
jām faktūras. Tajā laikā es jutos vienrei-
zēji – tu redzi audeklu un ir atļauts viss. 
Tās gleznas tad ir brīvas, tik brīvas, un 
man patīk. Kad mācījāmies gleznošanu, 
mēs taču neko nedomājām. Arī tagad es 
cenšos tos glezniecības likumus pārkāpt, 
jo es gleznoju sajūtas. Sajūtas ir dažādas, 
kā spēle – gaismas, krītošas ēnas, taureņa 
lidojums. Taureņu mākonis. Brīvība. Ļoti 
vēlos tagad to gleznošanas brīvību, kura 
bija tad, kad mācījos skolā.” 

Māksliniece atceras pašu pirmo izstā-
di Aglonas vidusskolā, kurā no 14 dar-
biem uz mājām tika atvests tikai viens, 
bet pārējie atrada saimniekus. „Man 
daži darbi ir tik mīļi, es tos novērtēju 
citādāk. Viens no tādiem darbiem ir 
„Taureņi”, pabijis vairākās izstādēs. Man 
taureņu tēma patīk. Es to gleznu uzglez-
noju vienā rāvienā, pētīju enciklopēdijā 
formas un spārnus, visu to kompozīciju 
izveidoju un vakarā vērtēju, kas ir sanā-
cis. Tā nebija speciāla kompozīcija, bet 
tur ir taurenis, kurš lido projām. Man tā 
ir kā zīme, jo glezna tapusi neapzināti.” 

UZLIDoT NENoLAIžoTIES, a/e, 120 x 150, 2009.
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ziedu meistare
Vijas darbos raksturīgākais ir zieds, 

daba un no tā radītais iekšējais pār-
dzīvojums. „Puķes, dabas dotas, uzzied, 
un tas ir skaistums. Un vēl gleznā ir 
tā sajūta, kuru es jūtu pret to puķi. Es 
vēlos, lai tā sajūta, ka man puķe patīk, 
lai tā dzīvotu gleznā. Citi mākslinieki 
iesildās ar pildspalvu, kaut ko uzzīmē. Ja 
es ilgāku laiku negleznoju, man svarīgi, 
lai pirmā glezna ir ziedi. Ziedi ir tas, kā 
es iesildu savu roku. Citiem ir mīļākā 
krāsa, mīļākā puķe, bet man tik daudz 
kas patīk! Patika zila, tagad zaļa krāsa, 
es nevaru izvēlēties, jo viss mainās. Man 
patīk neuzbāzīgas puķes. Un es esmu tik 
daudz ziedu gleznojusi! Visus, kuri man 
apkārt, visus, kas manās pļavās, kuri 
uzrunā, no suņuburkšķiem līdz pieneņ-
pūkām, viss ir izgleznots. Vienu periodu 
es biju izsmelta ar ziediem, viss ir bijis, 
viss gleznots, pat akācijas, visus ziedus, 
kurus uzdāvina, visus glez-
noju. Man gleznošana sākot-
nēji bija meditācija, kurā es 
atpūtos. Gleznošana ir mana 
komforta zona. Vēlāk sāku 
analizēt, ko es daru, vai 
manas puķītes, kuras es glez-
noju, vai tā vispār ir māksla? 
Bet paldies Jānim Streičam, 
kurš, mani iepazīstot, teica: 
„Vai tu esi tā ziedu meistare?” 
Tie vārdi mani kā puķu glez-
notāju iedrošināja. Kaut arī 
es biju domājusi, ka vajadzēja 
augstāko mākslu, kura audzi-
na, tomēr es nolēmu palikt 
tajā, ko roka glezno, un to es daru”.

Būt brīvām un laimīgām 
Gleznošana ir laimes meklējums, 

tāda atziņa rodas sarunās par mākslu ar 
Viju. Arī izstāžu tēmas rosina šķetināt 
mūžīgo jautājumu par dzīves formulām 
laimē. Izstādēs un plenēros Vija pie-
dalās apvienībā „V.I.V.A.” kopā ar glez-
notājām, draudzenēm un cīņu biedrēm 
Agru Ritiņu, Ilzi Griezāni, Vēsmu Ušpeli. 
Nosaukums veidots no vārdu pirmajiem 
burtiem un tulkojumā no latīņu valodas 
nozīmē „Lai dzīvo!”. Gleznotāju radošā 
sadarbība aizsākās 2006. gadā, tieko-
ties kopīgā plenērā podnieku darbnīcā 
Kaunatas pagasta „Akminīšos”, un tagad 
apvienības radošā darbība gleznās vēsta 
par Latgales dabas burvību un atvēr-
tību. Radošais veikums tika novērtēts, 
pērnajā gadā saņemta Rīgas domes sim-
pātiju balva konkursā „Jāzepa Pīgožņa 
balva Latvijas ainavu glezniecībā”, kam 

par godu mākslinieces atklāja izstādi 
Rīgas Sv. Pētera baznīcā „Laimes formula 
Latgalē. V.I.V.A.”. Kā būt laimīgam – tas 
ir svarīgs jautājums daudziem, varbūt 
tāpēc, pateicoties apmeklētāju intere-
sei un pozitīvajām atsauksmēm, izstādi 
Rīgas Sv. Pētera baznīcā pagarināja. Vija 
stāsta, ka ziedu gleznas ir pilnas ar laimi. 

„Turcijā notikušajā mākslinieku ple-
nērā bija cīnītāju tēma. Gleznotāji no 
daudzām valstīm glezniecībā risināja 
šos jautājumus. Bet mēs to nesapratām, 
mēs gleznojām bērnus, putnus un kokus, 
ainavu un tā atšķīrāmies no pārējiem. 
Sākumā jocīgi uz mums skatījās. Mums 
nebija vēlēšanās mainīties, bet gan palikt 
tādām brīvām un laimīgām. Un mūs pie-
ņēma. Uzgleznoju pilsētā meiteni, kura 
baroja baložus. Tā visa gaisma un ēna, 
un graudi. Es to gleznu nosaucu „Zelta 
graudi”. Kā barosi tautu, tāda tā arī būs. 
Barosi ar zelta graudiem, tad būs labi 

un bērni būs. Mēs ar savu filozofiju un 
skatījumu izcēlāmies un mums nelikās, 
ka mēs darām nepareizi. Mēs nemainījā-
mies, negleznosim taču karavīru, kaut arī 
kādam to vajag.” 

Brīvība lielā saimē
Vijas saimē ir pieci dēli. Vecākajam 

jau sava ģimene, bet jaunākais – Dāvids – 
septiņgadnieks. Tāpēc mākslai ir jāda-
lās slodzē ar mammas pienākumiem. 
„Man uzvar ģimene. Man visu laiku 
uzvar ģimene. Agrāk vīrs teica  – tev 
ir divas stundas brīvas  –, bet man tad 
pietrūka laika padomāt par gleznošanu. 
Tagad ir sanācis, līdz ar V.I.V.A.s darbību 
par mākslu var daudz padomāt, bet bija 
viens periods, kad glezno un domāšanai 
laika nav bijis. Es tā nevarēju  – divas 
stundas gleznot, jo uzreiz jābrauc, jāved 
bērni, tā gleznot pa īstam neizdodas. 
Tad iekšā visu laiku vārās. Vārās, vārās, 
un tad tik un tā vajag izgleznoties. Un 

vīrs arī ievēro, cik es esmu jauka, kad 
esmu pagleznojusi. Viņi gaida un atbal-
sta manu māksliniecisko darbību. Man 
ir palaimējies, ka mani atbalsta vīrs, ja es 
būtu atkarīga tikai no sava finansējuma, 
tad būtu citādāk. Bet tas ikdienišķais 
solis, kuru sievietes saprot, tas ņem pār-
svaru. Tāpēc ļoti novērtēju brīvību, tā 
ir tāda brīvība, kad ģimene saprot, ko 
es daru, ka man vajadzīgs plenērs un 
es varu braukt. Man tas ir ļoti svarīgi, 
ka ģimene palaiž. Tagad man ir pāri 40, 
jaunākais dēliņš vairs tik daudz neprasa 
izpalīdzēt un es esmu gatava darbam. 
Pirms 20 gadiem es biju ļoti, ļoti vajadzī-
ga, tagad tikai nedaudz. Bērnībā nebi-
ju iedomājusies, ka man būs tik kupla 
ģimene.”

Māksla restaurēt
Šobrīd Vija ir iesaistījusies Rēzeknes 

Jēzus Sirds katedrāles mākslas 
priekšmetu restaurācijā sadar-
bībā ar restauratoru Staņislavu 
Astašu, un šis darbs šķiet ļoti 
saistošs. „Kad es biju iestāju-
sies mākslas skolā, Aglonā 
pirmo reizi restaurēja Baziliku 
un mani aicināja palīdzēt res-
tauratoriem otas mazgāt, mani 
perfekti iemācīja nomazgāt 
otas. Pie darbiem man vienreiz 
palūdza, lai es rāmi nokrāsoju. 
Krāsoju to rāmi, un man Ārija 
Rozentāle, restauratore, jautā, 
vai man nav kāda sakara ar 
mākslu. Paņēma manu roku, 

izpētīja un teica, ka svarīgi, kā roka kus-
tas ar otu. Es saku, ka esmu iestājusies 
mākslas skolā, un mani uzreiz pie zeltī-
šanas pielika. Restaurācija ir meditācija, 
viss notiek lēnām, tas nav izdarāms ar 
vēzienu. Te arī izpaužas mana dažādība.” 

Saslēgties var dažādi
„Secināju, ka man ātri viens apnīk. 

Tāpēc man patīk, ka dzīvojam gada-
laikos. Ziemas periodā es adu visiem 
zeķes, lielas un mazas. Pavasarī ir āra 
periods, apzāģēju kokiem zarus. Vasara 
paiet ārā. Pagājušajā gadā izdomāju, ka 
no janvāra sākšu katru dienu gleznot. Un 
sevi organizēju. Mana teorija par glezno-
šanu ir šāda. Ir iedvesmas brīži, kad viss 
saslēdzas, uzglezno un viss ir izdevies. 
Bet mana teorija, ja glezno katru dienu, 
tad iedvesma rodas no darīšanas. Paņem 
krāsu, visu sāc, un aiziet. Katru dienu 
gleznojot, prāts atveras un darbs izveido-
jas, iedvesma rodas strādāšanas procesā.” 

                       
..kā ielikt gleznā kaut ko zem 
tās krāsas, to enerģētisko 
informāciju. To jūt skatītājs,
un tu pats to sajūti, tāpēc  
tas nostrādā tālāk.
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latgales aura
„Mums ir sulīgs krāsu salikums. Tas ir 

tāds raksturīgais – Osvalds Zvejsalnieks, 
Vēsma Ušpele, Jānis Plivda. Jo cilvēki te 
ir savādāki. Es nezinu, kā, bet Latgalē ir 
lielāks gandarījums, piemēram, atklājot 
izstādi mazajā Roberta Mūka muzejā 
Galēnos nekā galvaspilsētas galerijā. 
Te, sarīkojot izstādi, iegūsti emocionāli 
no tiem cilvēkiem, kuri atnāk. Vienreiz 
Ludzā pēc izstādes pienāca divas sie-
vietes un ar sajūsmu teica, ka negribēja 
iet uz kārtējo izstādi, bet atnākot ieguva 
patiesas emocijas, staroja un bija prie-
cīgas. Cilvēki, kuri neiet uz izstādēm, 
daudz zaudē, redzēt darbu dzīvajā ir 
pavisam cita enerģija.”

Gleznas enerģētiskā 
informācija

„Tērvetē zīmējām rudzu laukā, glez-
noju vienkārši rudzu lauku ‒ bija ziedi, 
debesis un mākoņi. Līdz beigām glez-
nā viss savilkās, ik pa brīdim veidojās 
dažādas gleznas, esot iekšā procesā. Un 
beigās es paņēmu lielākas otas, lauku-

mos visu sapludināju un tad viss salikās. 
Krāsas salikās, un sajutu, ka glezna ļoti 
patīk, ir izdevusies. Vēsma saka, cilvē-
kam gleznā kaut kas ir jāredz. Bet tur 
bija tas, kas ir jāredz, un sapratām, ka 
tas ir process, kurš veikts gleznošanas 
laikā. Es zinu, tas viss bijis apakšā  – 
rudzu lauks, mākoņi, tā informācija zem 
krāsu laukumiem glabājas. Un to darbu 
tikai divas dienas redzēju, gleznu uzreiz 
paņēma. Tas ir cilvēka uztveršanas līme-
nis, kurš redz gan augšu, gan to, kas 
justs un ielikts iekšā, toties citi redz tikai 
virsējo. Es par to daudz domāju  – kā 
ielikt gleznā kaut ko zem tās krāsas, to 
enerģētisko informāciju. To jūt skatītājs, 
un tu pats to sajūti, tāpēc tas nostrādā 
tālāk. Katrai gleznai ir savs skatītājs. Tas 
ir tāpat kā ar Bībeli, daži saprot, bet daži 
nesaprot lasīto. Daži lasa un izprot citā-
dāk, citi tikai katru vārdu tieši.

Rotko darbus es izprotu, viņš kā 
mākslinieks ir atbrīvojies no visa. Ja 
iedotu vairākiem cilvēkiem nokrāsot 
vienādus laukumus un izdotu vienādu 
krāsu un audeklus, katrs darbs atšķirtos. 
Kā kurš ieliksies ‒ cits nokrāsos, tu ska-

ties un nekā. Bet skaties uz citu darbu, 
un tas vienkāršais laukums runā. Un 
runā tas, ko nevar izprast, tā nav krāsa, 
tā ir sajūta. Varbūt saslēdzas mirklis, kad 
tu esi tam atvērts, ka tu esi tajā darbā, 
tad tā informācija nonāk audeklā. Tas ir 
kaut kāds mirklis, kad tu ieej tajā. Citi 
saka, ka tas ir viegli, bet es reāli nogur-
stu gleznojot. Protams, ne visas gleznas 
tā top, bet bieži nevari atslēgties, darbs 
tevi paņem. Es tā enerģētiski arī atdodu, 
gleznojot, darbs sanāk un viss nostrādā, 
vairāki punktiņi saliekas vienā, un tad 
ir tā laimes sajūta. Bet ir darbi, kuri 
neatlaiž, tu glezno, bet tev nepadodas. 
Nerisinās, vakarā darbs paliek prātā un 
moka. 

Lietuvā kādā plenērā aizgājām pie 
dāliju lauka, kur to ir daudz. Un es mazā 
audeklā simts dālijas gleznoju, viss raibs, 
tik daudz redzu, visu gribu ielikt, pat 
formāts to neļauj  ‒ viss patīk un visu 
vajag. Saprotu, ka darbs neliekas kopā, 
ar lupatiņu notīrīju, paņēmu smalkas 
otas un visu risināju ar ieturētu līniju, 
un viens Lietuvas galerists sāka pētīt 
manas līnijas un uzteica, ka apjomam 
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ir izvēlēts pareizs risinājums. Un tur jau 
neko nevar noslēpt... Domāju, vai viņš 
tiešām zina, kas man te pirms tam ir 
bijis. Bet viņš teica, ka mākslinieks neko 
nevar noslēpt, ko ir uzgleznojis. Tad es 
atklāju, ka ar vienu piegājienu un pieeju 
var daudz pateikt.

Mans iedvesmas avots ir visi trauki, 
melnās bļodas ar augļiem un āboliem, 
visas ir iz dzīves. Daudz šķīvju, krūzīšu 
un bļodu, un tajās tiek ieliktas puķes. 
Vienā izstādē sakāru darbus un domāju, 
viena vāze četrās gleznās. Tējas krūzītes, 
kas man patīk.

Esmu mācījusies floristiku, man 
tā patīk. Arī padodas, noformēt varu, 
kūku uzcept arī. Bet ar datoriem un 
visiem šiem nesaprotu, kas tur notiek. 

Pateicoties draudzenēm un dēliem, var 
iztikt. Tas ir neizskaidrojami, es nezi-
nu, kāpēc, bet ar tehnoloģijām neprotu 
sadraudzēties.” 

Pie saimes galda
„Man patīk Kastīrē (pagasts Riebiņu 

novadā – aut.), galvenais, lai ir mašīna, 
jo vidi vajag mainīt, vienā vietā nevaru 
nosēdēt. Patīk atgriezties mājās. Lauku 
mājas ir vīra dzimtas mājas. Un es esmu 
vīra sieva, vīram ir jābūt ģimenes galvai. 
Es daudz ko nezinu un arī nevajag, kat-
ram ir jādarbojas ar savām zināšanām, 
ko es nesaprotu, tur es cenšos ļauties 
saimei. Kad gaidīju pirmo bērniņu, mēs 
aizbraucām uz vienu jubileju. Tur veca 

babiņa sēdēja pie galda, apkārt daudz 
bērnu ar otrajām pusītēm un arī maz-
bērni apkārt. Un es nodomāju  – cik 
labi, ka tik daudz cilvēku un visi savi, 
piepildīta un labsirdīga gaisotne. Toreiz 
es nevarēju iedomāties, ka man arī būs 
daudz bērnu. Bet jau tad sajutu, ka tas 
ir skaisti. Būt pie saimes galda. Un tā 
sajūta, kad visi atbrauc un sasēžas pie 
galda, no laimes var raudāt. Tā jau ir 
vislielākā dāvana  – pie galda saime un 
maize galdā, kā dziesmā. Es to izjutu 
vīra dzimšanas dienā, visi dēli sabrauca 
un bijām kopā. 

Visa mana māja ir darbnīca, visur ir 
gleznots, sāc pirmajā stāvā, pēc tam jau 
esi ārā, vajag citu gaismu, vēl kaut ko. 
Visas grīdas ir aizgleznotas.” 
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Jaunys GruoMotyS I DISkI
Edīte Husare, 
Sandra Ūdre

nu SAkneItIS  
lozDA zīD

Kruoslovys Viesturis i 
muokslys muzejs gruomotā 

saryupiejs jau myužeibā aizguojušuos školuo-
tuojis i nūvoda pietneicys Annys Vagalis folklorys 
i etnografiskūs materialu vuokumu dzymtajā 
Kombuļu, ari Aulejis i pyrmskara Skaistys pogos-
tā. Gruomotys nūsaukums „Nu sakneitis lozda 
zīd” ir simbolisks. A.  Vagalis boguoteigais vuo-
kums suokts 15 godu vacumā, tei ir loba līceiba 
juos agreinai puorlīceibai par eistom vierteibom. 
90.  godu beiguos, myuža nūgalē, školuotuoja 
sovus materialus paduovynuoja muzejam. Tai jī 
muzeja kruojumūs ilgus godus globuojuos, a niu-
le gruomotā jūs varātu īsapazeit daudz plašuoks 
laseituoju lūks.

Kruojums izguojs boguots i daudzveideigs: 
tautys dzīsmis, puorsokys, rūtalis, parunys, 
meiklis, ticiejumi, etnografiska rakstura pīzei-
mis, dialektologejis materiali, vītu nūsaukumi. 
Izdavuma literaruo redaktore i korektore LU pro-
fesore Lideja Leikuma sastatejuse ari tematisku 
apvyda vuordu vuordineicu. 

AiJA MeLLuMA  
SlutIšķI: SāDžA  
pIe DAuGAvAS

Gruomotys autore Aija 
Melluma, habilitātuo geogra-
fejis doktore, LZA korespon-
dātuojlūcekle, ir apkūpuoju-
se informaceju par Slutišķu 
sādžys i juos kulturainovys 
veiduošonūs laika gaitā: Kā-
pēc tieši par Slutišķiem? (..) 
Vispirms tā ir izcila vieta, kas 
savā kultūrainavā glabā dau-
dzu vēstures laiku zīmes, tās 
ir redzamas arī dabā. Vien-
laikus tā dod iespēju saprast, 
kāpēc un kā sādža laika gaitā, 
mainoties apstākļiem, iegūst 
dažādas nozīmes. Tās ir gan 
institucionalizētas, gan netve-
ramas, pat brīnumainas. Grā-
matā apkopoti dažādi fakti, ko 
var pārbaudīt. Bet var izlasīt 
arī manas pārdomas. It sevišķi 
par to, kā maza sādža Dau-
gavas krastos kļūst par man-
tojumu Latgalei, mantojumu 
Latvijai, mums visiem. Kā sa-

prast un kā sadzīvot ar man-
tojumu, kuru radījušas citas 
paaudzes, bet kurš vienlaikus 
ir dzīva mūsdienu mainīgās 
pasaules daļa.

Slutišķu vuords Latvejā 
palyka plašuok pazeistams 
pyrms 30 godim, kod suocēs 
protesti pret Daugovpiļs HES 
ceļtnīceibu. Myusu dīnuos sā-
džys nūzeimi nacionalā leiminī 
nūsoka vairuoki apstuokli: jei 
atsarūn dobys parka „Dauga-
vas loki” (1990) teritorejā, kas 
īraksteita UNESCO pasauļa 
montuojuma nacionalajā sa-
rokstā (2011); poša sādža ir 
pīzeita par vaļsts nūzeimis ar-
hitekturys pīminekli (2016); te 
atsarūn Naujinis Nūvodpietnī-
ceibys muzeja lauka ekspozi-
ceja „Latgales vecticībnieku 
sēta”. 

SpolvAInuo Mēle
Muokslinīks Ēriks Grosbergs izveiduojs kruosojamū gruo-

motu pīaugušajim „Spolvainuo mēle”, tymā īkļuovs 33, juopruot, 
suleigus lomu vuordus latgalīšu volūdā. Gruomota izveiduota ar 
mierki radeit jautreibu. Ideja par taidys gruomotys izveidi latga-
līšu volūdā jam rodusēs, radzūt leidzeigys gruomotys cytuos vo-
lūduos. Par cylvākim, kuri soka lītys, kas ir pretrunā ar pījimtū, 
soka, ka jim ir spolvaina mēle, nūruoda muokslinīks. Par tū ari 
gruomotai dūts itaids nūsaukums – „Spolvainuo mēle”. 

Gruomota pagaidom nav publicāta klasiskā gruomotys vei-
dā, kotru eksemplaru speciali izdrukoj konkretam pierciejam. 
Muokslinīka dailradei leidza var sekuot facebook.com/gleznu-
kalns i https://www.instagram.com/gleznukalns. Gruomotu var 
nūpierkt https://gleznukalns.myshopify.com/products/33-pa-
ges-of-latgalian-swearing-words-coloring-book-for-adults.

krISburGAS 
puorSAkAS

Kod Krustpiļs nūvoda viesturis pietnīks Spod-
ris Bērziņš struoduoja pi gruomotys „Krustpils 
hronikas”, salaseitajūs materialūs pasaruodeja 
vysaidys teikys i legendys. Jis turpynuojs dorbu 
Folklorys kruotivē, i tai rodusēs ūtra gruomo-
ta „Krisburgas puorsakas”, kū veidoj Krustpiļs 
nūvoda puorsokys, teikys, spūku stuosti i nūs-
tuosti. Gruomotā īkļauti ari latgaliskī teksti.

Niule Zemgalei pīderūšais Krustpiļs nūvods 
(Krystapiļs) ir interesanta teritoreja  – te vaico-
jams viesturiskais Vydzemis i Latgolys rūbežs. 
Zvīdru-pūļu laikūs tys rūbežs beja aiz Gosteņu, 
pi Skanstupeitis. Ari cara laikūs Krustpiļs ītylpa 
Vitebskys gubernis Daugovpiļs apriņčī, kas admi-
nistrativi saīt Latgola. Rūbežs dobā storp katuo-
liskū i luteriskū ir Taurupeite. Tū nusaceja tys, ka 
vīni zemnīki pīderēja katuoļticeigajim Varakļuonu 
Borhim, ūtri  – luterticeigajim Krystapiļa Kor-
fim. Ari pīraksteitajūs folklorys tekstūs atsakluoj 
nūvoda dažaiduos identitatis. 
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E
Juris Viļums
Foto: Māris Justs

Breika deju kustība ir populāra visā pasaulē ar bagātu sacensību vēsturi. Pres-
tižākās notiks jau 31. reizi. Nupat par pasaules čempioniem jauniešu vecuma gru-
pā līdz 15 gadiem kļuva dejotāji tieši no Daugavpils. Andžejs začiņajevs (32 
gadi) ir šīs deju skolas vadītājs. Pats savulaik dejojis ar atzīstamiem panākumiem, 
joprojām vada deju meistarklases Latvijā un aiz tās robežām. Pēc izglītības psi-
hologs, izstudējis Bībeli, nu jau vairākus gadus strādā J. Pilsudska Daugavpils 
Valsts poļu ģimnāzijā, kuras telpās arī tiekamies.

pasaules 
čemPioni no 
Daugavpils!
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EEsmu dzimis Daugavpilī, absolvē-
ju Poļu ģimnāziju, tagad arī skolā strā-
dāju kopš 2011. gada. Biju Daugavpils 
Universitātē ieguvis maģistra grādu izglī-
tības psiholoģijā, paaicināja pastrādāt 
skolā par psihologu. Gana labi sanāca tikt 
galā ar pienākumiem, un vadība redzēja, 
ka varu pozitīvi ietekmēt jauniešus. Tā 
kā psihologam nebija pietiekoši daudz 
stundu un pilna slodze nesanāca, tad nu 
man piedāvāja paņemt audzināmo klasi – 
toreiz tā bija 5., tagad jau 12. klase. Sanāk, 
ka kopā ar viņiem arī pats skolu beigšu 
jau otro reizi... Iedeva arī sociālo zinību 
priekšmetu mācīt, karjeras konsultēšanu, 
koordinēju arī skolas parlamenta darbī-
bu. Kopā tad sanāca jau daudz stundu, un 
es varēju būt skolā no rīta līdz vakaram. 
Tieši tas arī interesēja skolas administrā-
ciju, lai visu laiku esmu ar bērniem. 

Man patīk šeit strādāt. Tagad esmu 
direktores vietnieks audzināšanas darbā. 
Protams, lai strādātu par skolotāju, papil-
dus man bija jāpabeidz kursus peda-
goģijā, ieguvu arī karjeras konsultanta 
izglītību. Un paralēli visu laiku jau kopš 
2006. gada bija breika dejas – vakaros šajā 
pašā skolā, aktu zālē kopā ar bērniem tre-
nējamies... tad nu patiešām – no rīta līdz 
vakaram skolā. 

Kāpēc izvēlējies tieši psiholoģiju kā 
studiju un vēlāk darba jomu?

2006. gadā, beidzot skolu, man nekā-

da karjeras konsultanta nebija, tad nu 
pašam viss bija jāizdomā. Kopš 9. klases 
biju vēlējies kļūt par karavīru un, 12. klasi 
beidzot, biju domājis doties vai nu uz 
robežsardzi, vai Nacionālajiem bruņota-
jiem spēkiem. Tad uzzināju, ka militārajā 
jomā karjeru sākt ir labāk jau pēc kādas 
augstākās izglītības iegūšanas – tad tu tiec 
uzreiz virsniekos. Nu, protams, apskatī-
jos, ka arī algas apmērs atšķiras. Izlēmu, 
ka vispirms jāstudē, lai arī pašam ir papil-
du zināšanas. Ko tieši studēt? Īsti nebiju 
drošs, tāpēc stājos uzreiz trijos virzienos: 
jurisprudence, vēsture un psiholoģija. 
Visos tiku budžetā, tomēr beigās izlēmu 
par labu psiholoģijai. Kāpēc? Tagad jau 
īsti nezinu  – Dieva roka. Vispār, kad 
pirmo reizi kaut kādā bukletā pamanīju, 
ka ir tāds profesijas virziens, pamatīgi 
aizdomājos – kaut kā līdz tam nebiju to 
piefiksējis. Tad sāku uzdot jautājumus, 
meklēt atbildes  – patiešām interesan-
ti – zinātne par cilvēka uzvedību... Toreiz 
jau biju breika dejotājs, komandā pats 
jaunākais, un to vadīju: ko dejosim, kur 
brauksim, kādus paraugdemonstrējumus 
rādīsim. Jau toreiz jutu sevī līdera dotī-
bas. Sāku studēt psiholoģiju un uzreiz 
nopriecājos jau pirmajās lekcijās, ka tas ir 
tieši tas, kas man patīk. Patiešām aizrau-
tīgi studēju, lasīju grāmatas, kuras Latvijā 
nemaz nevar dabūt. Tā kā man dzimtā ir 
krievu valoda, tad sāku pasūtīt grāmatas 
no ārzemēm  – dažādu pasaules klasi-
ķu tulkojumus krieviski. Ļoti vērtīgas, 
lietderīgas grāmatas  – reti kura vispār 
latviski iztulkota. Tā sāka krāties mana 
mazā bibliotēka  – Freids, Ēriks Froms 
utt. ‒ visas tās uzmanīgi izlasīju. 

Tā veidojās mans psihologa pamats. 
Tad līdzīgi sāku lasīt filozofijas grāma-
tas, jo daudzos psiholoģijas darbos ir 
dažādas atsauces uz pasaules slavenajiem 
filozofiem, teologiem. Interesantas idejas, 
kuras man gribējās izpētīt sīkāk. Atkal 
meklēju internetā, vai ir tādi autori pie-
ejami, pasūtīju, izlasīju un... (skaļi izpūš 
gaisu  – J.V.) cik forši! Psiholoģija, filo-
zofija un garīgā literatūra – tas viss kopā 
man deva stiprus spārnus  – universitātē 
biju viens no labākajiem kursā, aicināja 
braukt uz starptautiskām konferencēm. 
Man patiešām padevās tā lieta, un arī 
pasniedzēji laikam redzēja manī perspek-
tīvas. 

Tu minēji, ka lasīji arī garīgo lite-
ratūru...

Jā, jo daudzi pasaules teologi arī bijuši 
filozofi savā būtībā. Viss taču ir sav-
starpēji saistīts! Daudzus viņu vārdus es 
līdz tam vispār nebiju nekad dzirdējis, 
piemēram, Meistars Ekharts (dominikā-

ņu mūks  – J.V.). Sameklēju viņa teicie-
nu apkopojumu  – pie atsevišķām viņa 
domām man bija jāpavada vai visa diena: 
eju uz treniņu vai pastaigāties un visu 
laiku man galvā tā viņa izteiktā ideja gro-
zās. Tad dabūju viņa grāmatas, izlasīju, 
un man vēl vairāk pavērās redzesloks.

Sociālajos tīklos bija akcija, kurā 
cits citam ieteica dažādas grāmatas. 
Kuras trīs tu ieteiktu izlasīt katram? 
Vai kuras tev pašam ir bijušas visvēr-
tīgākās?

Pirmkārt, Bībele. Gan Jauno Derību, 
gan Veco Derību – izlasīju visu. Un atkal 
man to ieteica tie psihologi, kurus uzska-
tu par saviem neoficiālajiem skolotājiem. 
Taču Bībeli noteikti nevajadzētu lasīt kā 
pirmo, tai ir jāsagatavojas. Tajā ir pārāk 
daudz dažādu simbolu, kurus nezinātājs 
palaidīs garām  – man bija iespēja par 
tiem uzzināt jau iepriekš no dažādu teo-
logu darbiem, piemēram, no Origena.

Nopietns sākums. Vēl divas?
Senekas vēstules Lucīlijam par ētiku. 

Tajā autors pārspriež par savu dzīvi un 
raksta vēstules jaunajam Lucīlijam. Katra 
vēstule ir veltīta kādai noteiktai tēmai, 
kādam konkrētam tikumam. Tā varētu 
būt pirmā grāmata, ko es ieteiktu izlasīt. 
Jāatzīmē, ka man nepatīk lasīt datorā. 
Grāmatā varu atzīmēt, pasvītrot, manu-
prāt, svarīgāko. Man grāmata ir darba 
burtnīca – materiāls, ar ko vajag strādāt. 
Tikai tad varu godīgi pateikt, ka esmu to 
grāmatu patiešām izlasījis.

Vēl tikai vienu grāmatu? Nu, tad 
ieteikšu Ērihu Frommu  – viņa grāmatu, 
ar kuru es sāku, „Иметь или быть?” 
(Oriģināls „To Have or to Be?” izdots 
angliski 1976. gadā  ‒ J.V.). Tajā ir pa 
druskai no visa: gan no psiholoģijas, gan 
filozofijas, pedagoģijas, teoloģijas... tāpēc 
iesaku. Tā bija pirmā grāmata arī manā 
mazajā bibliotēkā – plauktā. Pēc tam izla-
sīju visas Ē. Fromma grāmatas un no viņa 
smēlos tos daudzos ieteikumus, ko lasīt 
tālāk – Bībeli, Senekas darbus un daudzas 
citas vērtīgas grāmatas.

Kas ir tās svarīgākās atziņas no 
Bībeles, ko tu esi ieguvis pats sev? Starp 
citu, vai tu arī tajā iekrāsoji un atzīmēji 
saistošākās vietas?

Protams. Es atzīmēju daudz dažādu, 
manuprāt, svarīgu teicienu, taču svarī-
gākā atziņa varētu būt, ka tajā saskatīju 
tādu kā pamata instrukciju, kura gluži 
kā mazam bērnam izstāsta labā un slik-
tā pamatprincipus. Ja tu darīsi pareizās 
lietas, tad ar tevi viss būs labi: turēsies 
veselība, veiksies attiecībās ar citiem cil-
vēkiem, būs priecīgs noskaņojums, sek-
mes darbā, ģimene, draugi... un pat ja 
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kāds gribēs tev ko ļaunu nodarīt, viņš 
vienkārši to nespēs. Tu pieveiksi pat vis-
briesmīgākos pārbaudījumus, ja darīsi 
labo – mīlēsi, būsi devīgs utt. Kā arī tur 
ir otra nosacītās instrukcijas daļa: kas ar 
tevi notiks, ja to visu neievērosi, – tur ir 
tāds teiciens: „Un prātā sajuksi no tā, ko 
redzēs tavas acis...” Visapkārt neveiksmes, 
te strīdi, tur nāve, viss slikti... Šī instruk-
cija, manuprāt, ir visas Bībeles pamatā, 
īpaši spilgti to saskatīju vienā no Vecās 
Derības sadaļām.

Cik bieži tu ej uz baznīcu?
Regulāri, katru svētdienu. Biju audzi-

nāts kristīgā ģimenē. Uz baz-
nīcu eju no bērnības, daudzus 
gadus arī kalpoju baznīcā kā 
ministrants. Mans klases-
biedrs  – Andžejs Lapinskis  – 
ir priesteris. Darbojās Aglonā, 
tad studēja Vatikānā, atgriezās 
uz Līksnu, tagad viņš ir rek-
tora vietnieks Rīgas Garīgajā 
seminārā.

Arī tu šeit Poļu ģimnā-
zijā esi direktores vietnieks 
audzināšanas darbā. Vecais 
un mūžīgais jautājums: kāda 
ir jaunatne mūsdienās?

Par to tiek runāts arī 
Bībelē... Laiki iet, bet būtis-
ki jau nekas daudz pasaulē 
nemainās  – bērniem, pusau-
džiem, jauniešiem tās pašas 
problēmas, tie paši mērķi (un 
grūtības to izvirzīšanā). Tā 
teikt, tās pašas slimības. Jāzina 
pareizie slēdži, pareizās krīžu pārvarēša-
nas metodes  – zināt, kā saglabāt garīgo 
un psiholoģisko veselību. Zināt, kā citi ir 
rīkojušies līdzīgās situācijās. Pat negribas 
sākt runāt par mūsdienās it kā tik ļoti 
aktuālo tēmu – viedtālruņu un interneta 
lietošanu. Kad nebija telefonu, bija citas 
atkarības – katrā laikā ir savas problēmas, 
taču būtībā tās visas ir ļoti līdzīgas. Tāpēc 
nav pamata teikt, ka mūsdienās jaunieši 
ir citādāki.

Kas esi tu – polis, krievs, latvietis?
Dzimis un dzīvojis Latvijā, ģimenē 

runā krieviski, pasē rakstīts „polis”. Tā 
ir mūsu reģiona īpatnība. Mana ģimene 
it kā esot kādreizējā Kurzemes hercoga 

Gotharda Ketlera pēcteči, taču to nevaru 
pierādīt, lai gan dzimtas koku esam gana 
pamatīgi papētījuši. Par tautību runā-
jot  – kopš dzimšanas jau to ielika un tā 
tas palika. Un es patiešām jūtos kā polis. 
Teiksim tā, ja būtu priekšā trīs cilvēku 
kopas, kur vienā runātu latviski, otrā  – 
krieviski, trešajā – poliski, tad es vispirms 
tomēr pieietu apsveicināties pie tās, kur 
savā starpā runā poliski. Tas laikam ir 
mans sirds un dvēseles noskaņojums, 
nevis uzstādījums no malas. Protams, 
man ir daudz draugu i krievu, i latviešu, i 
cittautiešu. Vispār tautība nav tas pirmais 

kritērijs, pēc kura jāvērtē cilvēks. Kāds no 
domātājiem jau atzīmēja  – ja cilvēkam 
nav nekā cita, par ko lepoties, viņš sāk 
lielīties ar savu tautību. Nu, tiešām, ja 
tā skatās, es īsti nekad nebiju līdz šim tā 
dziļi aizdomājies, kurai tautībai es vairāk 
piederu, kurai mazāk. Polis, krievs vai 
latvietis... kāda tam ir nozīme?

Kas ir breika deja, un no kurienes tā 
ir cēlusies?

Visa breika deju kustība vēsturiski jau 
ir no ielas nākusi – sākotnēji tā bija tāda 
bandītu deja. Aizsākās Ņujorkā, kur puiši 
(bez naudas) pavadīja savu laiku ielās un 
sāka izraut deju elementus no dažādiem 
deju stiliem, aizņēmās kustības no cīņas 

mākslas, no vingrošanas, no cirka un 
vēl no sazin kā. Tas bija tāds elementu 
kopums, ko sākotnēji nemaz nevarēja 
nosaukt par deju. Kaut ko aizguva arī no 
mūziķiem – tolaik populārs bija Džeimss 
Brauns.

Vēl viens skaidrojums, kā radās 
breiks, ir tāds, ka mūziķu grupas spēlē-
šanas starplaikā, kad viņi dodas atpūsties, 
paliek bundzinieks, kurš tikai uzsit kādu 
ritmu... Un tas bija tas laiks, kurā visi 
tie „ielu mākslinieki” jeb breikeri varēja 
izpausties un sevi parādīt. Un vēl termi-
nu „breik” lietojam kā apstāšanos dejā – 

tu pārādi dažādas kustības, ko 
māki, un beigās tā kā sastingsti.

Kā sākās tavs personīgais 
breika deju stāsts?

1999. gadā sāku pats dejot – 
tas bija tāds otrais vilnis visā 
Daugavpilī. Toreiz katrā skolas 
klasē vismaz daži dejoja. Nebija 
jau vēl īsti interneta, un breika 
dejas kaut kā pārņēma daudzu 
jauniešu laiku un prātus  – visi 
gribēja iemācīties un parādīt 
kādu jaunu dejas kustību. Visi 
jau zināja to iekšējo terminolo-
ģiju, kā kuru soli sauc, visi zināja 
autoritātes pilsētā  – kas un ko 
māk. Tas viss arī mani aizrāva 
un ieinteresēja  – es arī gribēju 
parādīt kādu kustību uz vienas 
rokas, uz galvas, kaut kādu īpašu 
pagriezienu. Un vēl jāņem vērā, 
ka breika deju kustība ir gana 
demokrātiska – es arī esmu vien-

kāršs puisis, bez īpašiem dotumiem, var 

                       
Esam aizrakstījuši vēstuli 
Saeimas deputātiem un 
par sportu atbildīgajai 
ministrijai ar aicinājumu 
izvērtēt nepieciešamību 
veidot breika deju 
komandu Latvijas 
Olimpiskās vienības 
sastāvā.
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teikt – no ielas. Ar puišiem spēlējām fut-
bolu, gājām ārā un pamazām arī sākām 
izmēģināt dažādus atlētiskos deju paņē-
mienus. Dejojām jauniešu vidū, tad mūs 
savā komandā paņēma arī pieaugušie, 
sākām braukt uz dažādām sacencībām. 
Sākumā Daugavpili nekur īsti nezināja 
un par neko neuzskatīja. Kaut kādi kār-
tējie laucinieki! Un tad mēs bijām pirmie, 
kas pamazām sāka uzvarēt arī Rīgā. Tā 
mēs savu autoritāti pacēlām – ar laiku par 
mums uzzināja arī Baltijas valstu līmenī, 
Polijā. Daudzi no maniem līdzgaitnie-
kiem pamazām pārtrauca dejošanu, līdz 
beigās es paliku viens. Un tad 2006. gads 
kļuva par gana zīmīgu manā dzīvē dažā-
du apstākļu dēļ. Toreiz Marija Naumova 
bija savas slavas zenītā, man piezvanīja 
no Rīgas un piedāvāja vadīt vienu no 
meistardarbnīcām viņas rīkotajā bērnu 
vasaras nometnē (starp citu, notika tepat 
Latgalē – netālu no Ludzas). Es biju ļoti 
pagodināts, un tas pamatīgi cēla manu 
pašapziņu, jo tajā nometnē patiešām strā-
dāja profesionāļi  – balets, opera, balles 
dejas un es... 

Tas bija impulss izveidot arī breika 
deju skolu „Factory Kingz”?

Tikko biju pabeidzis vidusskolu, bija 
jāsāk domāt par studijām, ar finanšu 
līdzekļiem ģimenē bija tā, kā bija, tad 
nu izlēmu izmantot toreiz jau iekrāto 
atpazīstamību un veidot savu breika deju 
skolu jauniešiem. To visu gan apgrūtināja 
fakts, ka tajā gadā biju guvis gana nopiet-
nu traumu sacensībās Polijā  – sākumā 
likās, ka tikai kājas kaula lūzums – uzlika 
ģipsi, bet beigās bija vajadzīga operācija, 
jo tas draudēja ar manas breika deju dzī-
ves beigām. Paldies Dievam, man izdevās 
tikt pāri šai krīzei. Un tad viss aizgāja 
uzreiz pat pāris līmeņus augstāk, par ko 
es līdz tam nemaz nevarēju iedomāties. 
Tā ka varu no personīgās pieredzes teikt, 
ka krīzes dažreiz ir ļoti vērtīgi piedzīvot – 

tās satikt, apzināt, izdzīvot un tikt pāri, 
lai izlauztos citā līmenī. Šobrīd skolā 
darbojas ap 40 bērnu un jauniešu – no 4 
līdz 16 gadu vecumam. Katru gadu ejam 
uz priekšu savā attīstībā. Vecāki mūs ļoti 
atbalsta  – paldies viņiem. Divreiz gadā 
mums ir tādi atskaites pasākumi kopā 
ar vecākiem  – 2019. gadā bijām 8 val-
stīs, divdesmi dažādos turnīros. Mums ir 
dalībnieki arī no daudzbērnu ģimenēm – 
galvenais, ka visi esam viena liela ģimene: 
treneris, audzēkņi, vecāki, vecvecāki... 

2019. gadā kļuvāt par pasaules čem-
pioniem vecuma grupā līdz 15 gadiem! 

Jā, domāju, ka tas ir milzīgs sasnie-
gums gan Daugavpilij, gan Latgalei un 
Latvijai. Uz šo mērķi mēs gājām divus 
gadus. Jau 2018. gadā labi startējām čem-
pionātā, kad piedalījāmies ne junioru, 
bet pieaugušo konkurencē un vienā no 
atlases kārtām pat uzvarējām, tikām uz 
čempionātu un tajā ieguvām 16. vietu 
profesionāļu konkurencē. Tad 2019. gadā 
mēs tikām uzaicināti piedalīties junio-
ru čempionātā jau bez atlases. Pusfinālā 
uzvarējām Ķīnas dejotājus ar rezultātu 4:1 
(divu komandu sniegumu vērtē starptau-
tiska žūrija piecu cilvēku sastāvā), finālā 
uzvarējām jauniešus no Baltkrievijas arī 
ar rezultātu 4:1. Izlikām visas emocijas, 
ka pēc tam mēnesi bija pat tāda nedaudz 
tukšuma sajūta.

Tev sociālajos tīklos ir ielikts gana 
zīmīgs video  – 2019. gada jūnijā saki: 
„Mēs būsim pasaules čempioni!”, un 
pēc pusgada jūs šo mērķi patiešām arī 
sasniedzāt!

Kad vasarā uzzināju, ka mūs uzai-
cinās bez atlases  – saņēmām, tā saukto 
„wild card” ‒ izveidoju video, padalījos ar 
audzēkņiem un viņu vecākiem. Zināju, 
ka pārējiem būs jāiziet visi atlases posmi, 
bet mēs varēsim visu laiku veltīt mērķtie-
cīgam sagatavošanās darbam. Sapratu  – 
ja ne tagad, tad kad? Tik labvēlīgi apstākļi 

ir jāizmanto. Protams, to visu darbu, kas 
ir aiz viena video un beigās jau kausa 
iegūšanas, reti kurš var apzināties. Taču, 
kad ir mērķis, tad katrs treniņš ir ar 
jēgu – kāpēc esmu šeit, kāpēc es to daru, 
lai arī varbūt esmu noguris pēc skolas. 
Tāpēc, ka es būšu pasaules čempions! 
Tikai tad var sākties īstais darbs. Ja tā ir 
atspiešanās no stāvokļa guļus, tad nevis 
20 reizes uztaisi, bet 25. Tā ir papildu 
motivācija, tie ir spārni, kas palīdz tad, 
kad, šķiet, vairs nav spēka. Ja ir mērķis, 
uz to vajag iet!

2024. gadā Francijā Olimpisko spēļu 
programmā jau esot iekļautas arī breika 
dejas. Vai dalība tajās ir jūsu nākamais 
mērķis?

Esam aizrakstījuši vēstuli Saeimas 
deputātiem un par sportu atbildīgajai 
ministrijai ar aicinājumu izvērtēt nepie-
ciešamību veidot breika deju koman-
du Latvijas Olimpiskās vienības sastā-
vā. Pagaidām atbildi neesam saņēmuši. 
Gaidīsim. Daudzās valstīs jau ir šādas 
olimpiskās vienības izveidotas.

Ja runājam par mērķi  – tad tam ir 
jābūt 100% skaidram. „Mēģināsim 
kaut ko darīt, un varbūt tur kaut kas 
sanāks...”  ‒ tas nav nekāds mērķa defi-
nējums. Olimpiāde nav mans pama-
ta mērķis. Mums jau ir uzdevumi šim 
gadam  – jāsarīko tradicionālie breika 
deju pasākumi Daugavpilī, mums tagad 
ir daudz piedāvājumu sadarbībai no 
dažādām valstīm. Aicinām pie sevis pro-
fesionāļus, kas var palīdzēt uzlabot mūsu 
vājās puses – analizējam savas kļūdas, ļoti 
rūpīgi izvērtējam, kurus speciālistus pie 
sevis saukt, – lai varam augt savā attīstībā. 
Mums priekšā ir dalība vairākās starptau-
tiskās sacensībās, kurās mēs gribam būt 
labākie  – citās vecuma grupās, dažādās 
sacensību versijās... Jo augstāks ir tavs 
mērķis, jo vieglāk ir sasniegt mazākus 
rezultātus ceļā uz to. 
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Anna Rancāne
Foto: Māris Justs,  
Agnese Blumfelde

Ceļš no rēzeknes uz ilzeskalna pagastu ir rotaļīgi nerātns – līkumo starp pakalniem 
un ielejām, gleznainiem ezeriem un tumšiem mežu puduriem. Ziemās te nereti autobuss 
noslīd no ceļa grāvī, bet dzejnieks Pēteris Jurciņš to kādreiz nodēvējis par skaistāko ceļu 
Latvijā. Ne jau veltīgi ilzeskalns ir vienīgais pagasts rēzeknes novadā, kurš nosaukts 
sievietes vārdā. Latviešu literārajā valodā tas ir ilzeskalns, bet latgaliski Iļžukolns, tātad 
to iļžu te ir bijis daudz. Laikam jau tāpēc, ka Latgalē arvien viss ir balstījies uz stiprām 
sievietēm, kuras uz saviem pleciem spēj panest ne tikai kalnus vien. Viena no tām no-
teikti ir Anna Višķere, ilggadējā ilzeskalna pagasta kultūras dzīves vadītāja. Viņas pār-
ziņā ir ne tikai kultūras nama pasākumi, Annas aizraušanās ir savas apkārtnes vēstures 
pētīšana, bet gan priecīgos, gan skumjos brīžos Annas rokās iedziedas akordeons, bet 
pārdomas rindojas vārdos. 

annas kalni
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Pie Annas ciemojamies Ziemas-
svētku priekšvakarā, kad kultūras 
nama zālē izpušķota egle, kuras galot-
ne sniedzas līdz pašiem griestiem, 
atgādinot bērnības egles ar īstām, 
degošām svecītēm, kreppapīra vītnēm 
un vates sniega bumbām. Svētku laiks 
kultūras darbiniekiem ir visaizņem-
tākais, organizējot svētkus citiem, bet 
pašam paliek tikai milzīga noguruma, 
nereti arī vilšanās sajūta. No lauku 
kultūras darbiniekiem parasti tiek 
prasīts iespējamais un neiespējamais, 
piemirstot, ka visbiežāk tās ir sievie-
tes bez speciālās izglītības, ar ģime-
nes un lauku saimniecības rūpēm un 
visai niecīgu atalgojumu. Taču Anna 
nerunā ne par naudu, ne par sarūg-
tinājumiem, bet par kalniem un eze-

riem, par izcilām personībām, kuras 
nākušas no šīs skaistās un senās vietas, 
par vietējiem ļaudīm, kurus viņa pēc 
iespējas biežāk gribētu aicināt kopā, jo 
tā šobrīd ir lauku kultūras darbinieka 
misija – sasaukt kopā visas paaudzes. 

Dzīvības sala
Ilzeskalna kultūras nama ēka 

uzcelta 1972. gadā. Anna te strādā jau 
vairāk nekā divdesmit gadus.

 „Janvāra pirmajās dienās būs 23 
gadi, kā es te esmu kultūras darbā, 
labi atceros, ka man toreiz bija 25 lati 
alga. Zālē pa izsistajiem logiem zvirbu-
ļi skraidīja iekšā un ārā, ēkā nebija ne 
apkures, ne labierīcību, nekā. Siltumu 
dabūjām ar Godmaņa krāsniņu. Pa 

drusciņai, pa drusciņai visu sakārto-
jām.

Kas biju pirms tam – nu, visur kur 
pastrādāju, bet parasti ar cilvēkiem. 
Vienu laiku pamēģināju pastrādāt 
fizisku darbu, par kuru labi maksāja, 
bet par to mana mugura teica „nē”. Es 
nevaru bez cilvēkiem.”

2005. gadā uz šejieni no vecajām 
telpām tika pārcelta pamatskola, bet 
jau pēc četriem gadiem tā tika slēgta. 
Skolā bijuši 58 skolēni. Lai to neslēgtu, 
pietrūcis divu. Ilzeskalns ir viens no 
tiem Rēzeknes novada pagastiem, kurā 
vairs nav savas skolas. Pagājuši jau 
vairāk nekā desmit gadi, taču šī sāpe 
Annai vēl joprojām ir dzīva. Kultūras 
nams šobrīd te ir kā dzīvības saliņa. 

„Es saprotu, ka tagad laikam runā-
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ju ne tā, kā dažam patiktu, bet  – paies 
divi simti un vairāk gadu, un, kad vaja-
dzēs kādam stāstīt par vēsturi divos tei-
kumos, tad tie teikumi skanēs tā – 1862. 
gadā, pēc dzimtbūšanas atcelšanas, otrā 
vieta, kur Latgalē tika atvērta skola, bija 
Kuļņeva, kā tolaik sauca Ilzeskalnu, jo te 
bija krievu cerkva, kur pisars jeb rakst-
vedis mācīja zēniem lasīt un rakstīt. Un 
pēc vairāk nekā simts gadiem atnāca tik 
gaiši laiki, ka skola tika aizvērta ciet. 
Nu, tā.

Vai tagad būtu tie vajadzīgie bērni, 
lai skola pastāvētu? Diemžēl ne, bija 
arī tādi, kas aizgāja no pagasta projām. 
Tas bērnu tirgus, kas sākās... jo visām 
skolām vajag skolēnu skaitu, lai tās varē-
tu pastāvēt. Manai meitai no kādām 
četrām vai piecām skolām zvanīja un 
jautāja, kur viņa ies mācīties.

Bet tagad, kad agros ziemas rītos 
tāds maziņš, vēl īsti nepamodies, ar lielu 
somu plecos, stāv ceļa malā un gaida 
autobusu, man žēl to skolotāju, kuriem 
ar viņu jāstrādā, jo ko tāds mazulis, 
sešos no rīta piecelts, var padarīt pa 
dienu?!

Tā atkal ir mana neērtā doma – sko-
las slēgšana ir sākums miruša ciema 
veidošanai.”

Vēstures ābeļdārzu 
atblāzmas

Kultūras namā ir neliela muzeja 
istabiņa, kurā izvietoti pagasta vēstures 
materiāli, apkopoti stendos un mapēs. 
Tas ir Annas sirdsdarbs.

„Te viss ir apkopots un nolikts, lai 
nepagaistu, tas ir mans darbs, daudz 
ko vāca skolas bērni, jauniešu centra 
jaunieši. Te vairāki privātie fotoalbumi. 
Dažus man uzdāvināja latviešu valodas 
skolotāja Broņislava Žogota, viņa man 
brīnišķīgi mācīja latviešu valodu.”

Anna par Ilzeskalna apkārtnes vēs-
turi var stāstīt aizgūtnēm, jo viņai tas 
patīk  – gan pētīt rakstus, gan iet un 
sarunāties ar vietējām tantiņām, vācot 
interesantus vēstures stāstus. Gan teiku 
par noslēpumaino Ilzi, kura devusi 
vārdu pagastam, gan par vietējā muiž-
kunga Zigismunda Žabo muižas ļau-
dīm, par stalto un špetno Garšinu Ievu, 

noslēpumainā somu kinorežisora Teuvo 
Tulio vecmāmiņu. Ilzeskalnā atrodas 
Kuļņevas pareizticīgo baznīca, kur 
apbedīts 1812. gada Tēvijas kara varonis 
Jakovs Kuļņevs, te ir bijusi diezgan liela 
pareizticīgo draudze, laikam jau vienī-
gā šajā apkārtnē. Ilzeskalnieši lepojas 
ar fotogrāfu Jāni Gleizdu, mākslinie-
ku Jāni Gailumu, keramiķiem Pēteri 
Gailumu un Meikulu Reidzānu. 

Katoļu baznīcas te nav bijis, viens 
pagasta gals skaitījies pie Nautrānu, otrs 
pie Piļcines draudzes. Katoļu kapelu 
Ilzeskalnā izveidoja tikai 20. gadsimta 
90. gados, pēc labu cilvēku iniciatīvas, 
vecajā bērnudārza ēkā. Arī tagad regu-
lāri notiekot dievkalpojumi. 

„Gleizdam ir piemiņas vieta, arī 
„Latgales vanagiem” Ierzeļovā, kur bija 
partizānu bunkurs, Šķerbinīkūs piemi-
ņas plāksne Teuvo Tulio, tas viss ir 
manā laikā izdarīts. Vēstures pētīšana 
ir tāds darbiņš, kas man ļoti patīk. Laiki 
ir gājuši un mainījušies, viss caur tādām 
kā mītavām ir izlaists. 

Lūk, Ilzeskalna pēdējā muižas īpaš-
nieka Zigismunda Žabo meitas kāzu 

→ Ilzeskalna muiža un Jakovs 
kuļņevs, leģendārais 1812. gada 

Tēvijas kara varonis, apbedīts 
kuļņevas pareizticīgo baznīcā.

↑ Ilzeskalna muižnieka meitas kāzas, pirmais no labās ir pats 
žabo, otrā no labās – Ieva Garšina, Teodora Tugaja (Teuvo Tulio) 
vecāmāte. 

← Ilzeskalna muižas īpašnieks Zigismunds žabo.
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foto. Viņam bija trīs meitas. Muižai bija 
tikai kādi 9-10 ha zemes, to visu sadalīja 
meitām pūrā. Žabo pirmā sieva nomira 
jauna, viņa bija no Bērzgales pagasta, 
Stapuļiem, bija rados ar Latvijas brīv-
valsts laika politiķi Staņislavu Kambalu. 
Man pašai dzimtās mājas bija Stapuļos, 
Kambalas bija tēva radi. Diemžēl tad, 
kad vēl Kambalu tantes bija dzīvas, man 
nepietika prāta viņas izjautāt. 

Kā no Stapuļiem tiku Ilzeskalnā? 
Pavisam vienkārši  – mani vecāki te 
atnāca darbā, te uzcēla lielfermu, kur 
mammai piedāvāja darbu un uzreiz 
iedeva dzīvokli. Tie bija 70. gadi. Tā 
es 1. klasi sāku jau Ilzeskalnā. Skola 
vēl bija vecajā ēkā, bet pirmās 3 klases 
mums bija apvienotas, mūs mācīja sko-
lotāja Irēna Vaščenkova, viņa no savām 
Drinkām katru rītu nāca kājām, nobri-
dusies, nosvīdusi, tāpat kā viņas skolēni.  

Te ir Teodora  – Teuvo Tulio baba 
Ieva Garšina. Viņa bija Žabo otrā sieva. 
Ieva bija no Rogovkas puses, bet dzīvoja 
Šķerbinīkūs. Vietējās tantes, ar kurām 
man patika parunāties, neko nezināja 
par kaut kādu Ievas slaveno mazdēlu, 
bet teica tā  – Garšinīte bijusi „skūpa i 
špetna”, bet bērniem no tuvākas un tālā-
kas apkārtnes ik Ziemassvētkos rīkojusi 
eglīti un katram sarūpējusi kādu mazu 
dāvaniņu. Varbūt viņa to darīja tāpēc, 
ka pašai bija mazdēls audzināms. 

Ilzeskalna apkārtnē bija milzīgas 
zemes platības piederējušas Grigorijam 
Surmoņinam, tam pašam, kam skais-
tais sarkano ķieģeļu nams tagadējā 
Atbrīvošanas alejā Rēzeknē. Viņam 
te bijuši iestādīti trīs ābeļdārzi. Žabo 
krustmeita atcerējusies, ka visskais-
tāk bijis pavasarī, kad visos pakalnos 
Ilzeskalnā ziedēja ābeles.”

Pagasts, kur Iča sākas
Ilzeskalns tik tiešām ir viens no 

pašiem skaistākajiem Rēzeknes novada 
pagastiem, kur Latgales kalni un ezeri 
ir visā krāšņumā. 

„Ilzeskalnā – uz kuru pusi pagriezī-
sies un iesi, tā pie ezera tiksi. Tuvākais ir 
Stogoršņu ezers. Pa kreisi pretī tam redz 
mazu ezeriņu, tas ir Sivēna vai Cūkas 
ezers. Par to ir nostāsts  ‒ saimnieks 
nopērk sivēnu, nes uz māju, pa ceļam 
maiss saplīst, sivēns pamūk, ieskrien 
ezeriņā, domā, nu jau būs beigts, bet 
sivēns, dzīvs un vesels, izskrien ārā otrā 
ezera krastā. Tad ir lielais Gailumu ezers. 
Tepat ir mazs ezeriņš Luocinīks. Tad vēl 
pie mums sākas Ičas upe, Šķerbinīku 
sādžā, ne tajā, kur Tulio mājas, bet otra-

jā, mums ir divas Šķerbinīku sādžas, tur 
ir tāds ļoti mazs ezeriņš, ko sauca senāk 
gan par Bezdibeni, gan par Akaci, un 
no turienes iztek Iča kā melna svītra. 
Te ir arī daudz senkapu, visi ir oficiā-
li reģistrēti, par to paldies kādreizējai 
pieminekļu aizsardzības inspektorei 
Veronikai Kūkojai. Vecākie ir Danču 
senkapi no 9.-10. gs., 70. g. sākumā tie 
tikuši izpētīti, bet visas senlietas, kuras 
atrada, aizveda projām. Tad ir jaunā-
ki, 14.-16. gs. senkapi, divi Čūdarānos, 
Pliešaunīki, Ivoni, tur tos kapus sauc 
par zviedru kara kalnu. Tas viss ir ar 
leģendām un nostāstiem apvīts.” 

Kopā būšana ir 
vissvarīgākā

Jautāju Annai, ko nozīmē šādā senā, 
skaistā vietā strādāt par kultūras darba 
vadītāju? Viņa iegrimst pārdomās.

„Katrai vietai ir savs skaistums, sva-
rīgi ir tas, kā to redzam. Cilvēki te ir 
labestīgi, tikai ar katru gadu vairāk 
aiziet savā čaulā, un pie šīs čaulas nezi-
ni, kā piekļūt. Es nedomāju, ka vainīga 
nabadzība, jo, ja ir skaista māja, ceļš pie 
mājas, ja ir laba mašīna, darbs, tad par 
kādu nabadzību var runāt?! Es domāju, 
ka laiks ir mainījies. Vienoti un kopā 
bija tad, kad kopā bija jāiet uz darbu. 
Es atceros, kad mana mamma strādāja 
lopkopībā, tad notika lopkopēju vakari. 
Un tas nekas, ka viņiem līdz fermai 
bija jāiet kājām vairāki kilometri, jāveic 
smags fizisks darbs melnās miesās, bet 
cilvēki visi kopā salasījās, svinēja dzim-
šanas dienas. Tas nekas, ka nebija vai-
rāku šķirņu desas, lika uz galda to, kas 
bija, izvārīja studini, sieru, tie jau bija 
svētki! Cilvēki sanāca kopā, jo kopā bija 
jāstrādā. Un tas nekas, ja vienu dienu 
ar kādu sastrīdējies, ilgi nevarēji dus-
moties, jo kopā taču jāstrādā! Tagad tas 
it kā vairāk nav vajadzīgs, jo lielākajai 
daļai ir katram sava muiža. Viņš ieslēdz 
televizoru, paskatās internetu, iesēstas 
mašīnā un aizbrauc uz Rēzekni. Ko mēs 
viņam varam piedāvāt?! Bet tomēr  – 
sanāk kopā tie, kuriem gribas būt kopā. 
Tā kopā būšana ir vissvarīgākā.

Koncerti, nu jā, ja tas mākslinieks 
nav diez ko populārs, tad ir grūti salasīt 
apmeklētājus. Lielākais mīnuss, ka nav 
skolas, jo, ja uzstājas savi bērni, tad 
jau vecāki, vecvecāki grib atnākt. Pie 
mums tagad ‒ no Ilzeskalna viens auto-
buss aizved bērnus uz Rogovku, otrs uz 
Veremiem, tumsā aizved, tumsā atved. 
Bērns izkāpj no autobusa un ielien savā 
telefonā. Vai tu viņam teiksi – nosvied 

somu un nāc šurp, uz kultūras namu?” 
Ilzeskalna pagastā nav lielu pašdar-

bības kolektīvu, kas piedalās Dziesmu 
un deju svētkos. Ir folkloras kopa, kuras 
dalībnieki arī reizēm iestudē teātri, tiek 
atjaunots bērnu deju kolektīvs. Anna 
smejas, ka pagastā nekad nav izdevies 
izveidot pieaugušo deju kolektīvu, 
acīmredzot Ilzeskalns esot nevis danco-
jamā, bet gan dziedamā vieta, jo kalni 
ir domāti gavilēšanai, ne lēkāšanai. Bet 
lauku vide diemžēl ir mainījusies.

 „Kur lauku cilvēki var sanākt kopā? 
Veikalā? Tur viņam nav jāiet, autolavka 
piebrauc pagalmā, atved visu, kas vaja-
dzīgs. Kamdēļ viņam iet uz centru? Kas 
viņam tur ir vajadzīgs?

Kas ir ideāls kultūras nama pasā-
kums? Tad, kad izdodas sasaukt pēc 
iespējas visas paaudzes. Vienu laiku 
bija modē bijušo saimniecību balles, 
tad sanāk tie, kuri vēl paspēja sovho-
zā pastrādāt, tad sanāk kopā Gailumu 
gals, „Pobedas” gals, tad viņiem ir, par 
ko parunāt. Klāt nāk jaunie, viņu bērni 
un bērnubērni, kas ir saimniekotāji uz 
savas zemes. 

Ir tāda interesanta lieta, ja pirms 
gadiem 15 aizsūtīji rakstisku ielūgumu, 
pat ja cilvēks nevarēja atnākt, viņš vis-
maz atzvanīja, pateica paldies. Tagad 
pie tā ir pieraduši un uz to papīru 
neviens vairs pat nepaskatās. Tagad ir 
jāapzvana, vai jāaiziet pie katra ciemos, 
vai veikalā aiz rokas jāpaķer un jāuzai-
cina, lai atnāk uz kultūras namu. „A tu 
pate padzīduosi? Nu, padzīduošu. A kū 
ta tu maņ vēļ īdūsi? Es tev krāslu meiks-
tuoku nūlikšu.” Un tā ar katru. Strādā 
tikai tad, ja katru personīgi caur kaut 
ko uzrunā.”

Pasākumi kultūras namā ir dažādi, 
Anna neslēpj, ka 23. februārī, padomju 
armijas dienā, viņi rīkojot Puišu dienu, 
un tā esot laba balle. „Puišu dīna – leli 
svātki. Vīri izlien no mājām uz balli, 
jo viņus te godina. Parasti atnāk tikai 
kundzes.

Bet Lāčplēša dienā mums notiek 
lāpu skrējiens pa pagastu, tikai pagāju-
šajā gadā nenotika, jo, kā jau pagastā, 
kurā nav skolas, aktīvākie jaunieši katru 
gadu aiziet projām. Lāpu skrējienā izzi-
nām vēsturi, un jauniešiem, bērniem 
tas bija ļoti interesanti, klausās, mutes 
paplētuši.” 

Ilzeskalns ir slavena slēpošanas 
vieta, šīs tradīcijas ir iedibinājis kādrei-
zējais sporta skolotājs un skolas direk-
tors Gunārs Ludboržs, sakrātas diplo-
mu kaudzes no sacensībām. Tikai tagad 
ar to sniegu ziemās ir, kā ir. 
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Kultūras nams  
ar spoku

Anna paskatās tā šķelmīgi un pie-
klusina balsi. „Ir viena skaista leģen-
da, bet tā ir patiesība. Mums ir kluba 
spoks. Viņu neredz, bet dzird. 

Bija tā vienreiz, nodiskojām mēs 
nakti ar jauniešiem, dīdžejs aiziet pro-
jām, man vēl jāaizslēdz durvis, kas ir 
šķobīgas un ļodzīgas. Eju es pie dur-
vīm, dzirdu, kaut kas pa otrā stāva 
gaiteni staigā. Gaismas nekādas, es ar 
kabatas bateriju dodos uz otro stāvu 
bļaudama: „kuopuri, kuopit zemī, aiz-
sliegšu durovys, lēksit nu ūtruo stuova!”. 
Nekādas atbildes. Izstaigāju ar luktu-
rīti pa visiem kambariem, nav nekā. 
Nokāpju zemē – atkal soļus dzird. Bet 
tad sapratu, ka tas gājējs visu laiku iet 
tikai vienā virzienā. Sievietes soļi ar 
papēdīšiem – tuk, tuk, tuk. 

Bet tā nebija vienīgā reize. Bija viena 
sieviete, Zina, kas strādāja algotajos 
pagaidu darbos un nāca palīgā krāsot 
grīdu. Pa dienu viņa strādāja savā saim-
niecībā un paprasīja atļauju nākt vaka-
rā. Otrā dienā viņa atskrien un visiem 
prasa, a nu ka parādiet, kādi jums apavi, 
kādi papēži!? Viņa stāsta  – „ja krašu, a 
tam stučit. Višla posmotretj  – nikogo! 
A stučit.” Laikam jau Ilze bija atnākusi 
paskatīties.”

Ar akordeonu  
bez notīm 

Anna Višķere piedalās lauku muzi-
kantu saietos, spēlējot akordeonu, viņa 
ir iecienīta muzikante dažādos pasāku-
mos, kaut gan pati smej, ka nevienu noti 
nepazīstot. 

„Par akordeonu ir pusgadsimta 
stāsts. Pirms 45 gadiem, kolhoza laikā 
tēvs reiz saņēma labu algu un teica man, 
„meit, īsim iz Malinteri (Marientāle  – 
aut.), iz veikalu, tī tu pasaviersi, kū tu 
tī gribi.”. Protams, viņš laikam cerēja, 
ka es izvēlēšos konfektes. Bet tas bija 
ciema veikals, kur plauktos bija viss kaut 
kas, gan ēdamais, gan saimniecības pre-
ces, lelles, rotaļlietas. Pašā augšā stāvēja 
neliels, zaļš akordeons, tāds bērnu vari-
ants, bet ar taustiņiem. Un es rādu tētim, 
ka es gribu to. Nebija jau nemaz tik lēts, 
varbūt pat puse no viņa algas, bet tētis 
no solījuma neatkāpās un nopirka man 
to akordeonu. Mamma labi dziedāja, 
bet spēlēt neprata, neviena nebija, kas 
man parādītu. Uzkāpu uz māla kaudzes 
pagalmā un spēlēju. Visi sādžas suņi 
dziedāja līdzi (smejas).

Kad vecāki redzēja, ka man uz tā 
mazā kaut kas sanāk, kaut arī rocība 
nebija liela, nopirka man lielāku akor-
deonu. Mammas draudzenes, aicinot uz 
dzimšanas dienām, teica  – tu paņem 
līdzi Anniņu ar akordeonu, lai mums 
paspēlē. Bet man tad bija kādi 10, 11 
gadi! 

Visādi periodi dzīvē ir bijuši. Laikam 
biju apvainojusies uz dzīvi, teicu – vairs 
nespēlēšu! Nekad! Bet drīz atkal bija 
jāvelk ārā akordeons.

Spēlēju latviešu dziesmas, it sevišķi 
senās, bet ļoti patīk krievu romances, 
tas ir tas, kas manu sirdi izvelk ārā. Kaut 
gan pēc dzimtas koka esmu latviete no 
matu galiņiem līdz papēžiem, bet tomēr 
laikam kāda apakšzemes slāviskā stīga 
mums ir. Krievu romancēm ir gan mūzi-
ka, gan vārdi ar jēgu, ar stāstu.” 

Pirmie tautas muzikantu saieti 
notika Balvu pusē, Medņevā, bet arī 
Rēzeknes novadā šī tradīcija ir dzīva. 

„Pie mums tas sākās pirms kādiem 
divdesmit gadiem. Veremos bija 
Zuzanna Kudure, lai viņai debesu val-
stība, viņa teica, ka „vajag tūs dzerevnis 
muzikantus izviļkt”. Viņa bija strādājusi 
par pastnieci, visus apkārtnes ļaudis labi 
zināja, kurš uz garmoškas pīkstina, kurš 
uz akordeona, kurš vēl uz kāda instru-
menta. Pirmie saieti bija Veremos, tad 
Rogovka ar „Bļaku”. 

Kāzas pa dzīvi ir kādas 35 spēlētas. 
Esmu spēlējusi gan viena, gan vēl bija 
divi puiši, tādi paši nepraškas kā es. 
Šad tad palīdzēja brālis, kas, tāpat kā 
es, ir neprofesionāls muzikants. Tagad 
ļoti modē dzimtu saieti, arī tajos ir spē-
lēts, tur jāpadomā, kā tos dzimtas zarus 
sasaistīt kopā ar dziesmām, jaunākām 
vai vecākām.

Kolosāli ir tad, kad cilvēki dzied tev 
līdzi, dejo, tad tu vari spēlēt, kaut sviedri 
pa matu galiem tek. Es parasti stāvu 
kājās, sēžot ir grūtāk spēlēt, bet tad 
mugura netur. Ja ir kolosāla publika, tad 
neredzu, kur tas laiks paliek. Bet citreiz 
ir tā, ka tu stāvi un dziedi, bet viss kā 
zirņi pret sienu.”

Viena no Annas mīļākajām 
dziesmām ir Anša Ataola Bērziņa 
„Cārmyukša”  – tā piesaista gan ar vār-
diem, gan ar melodiju un smeldzīgo 
noskaņu. „Mani piesaista smeldze par 
to, ka pasaulei tagad ir sajukušas robe-
žas. Man var simtu reižu stāstīt par to, 
ka, lūk, aizbrauca ģimene uz Angliju, 
dzīvo, viņiem ir forši. Nu kas tur viņiem 
var būt forši! Viņš tur var strādāt no rīta 
līdz vakaram, bet tikai te, savā zemē, 
viņš var būt saimnieks!”  

Anna jaunībā ar akordeonu.

v I e t A  u n  c I l v ē k S

Anna pati vislabāk jūtas savās mājās, 
„Lāčukalnā”, kas atrodas 7 km no 
Ilzeskalna, uz triju pagastu, Ilzeskalna, 
Dricānu un Audriņu robežas. 

„Tā ir mana republika. Ir neliela 
saimniecība, kādas septiņas gotiņas. 
Vienu slaucu, pārējie ir gaļas, pusgaļas 
lopi, tie staigā pa āru ziemu un vasaru. 
Viss ir pakārtots, lai saimniecību varētu 
apvienot ar darbu pagastā, bet savā būtī-
bā es esmu lauku cilvēks.”

Aiz kultūras nama logiem redza-
mas staltas egles, kā baznīcas torņi. Jau 
satumsusi decembra agrā novakare, 
tikai šoreiz saulriets ir neparasti ugu-
nīgs. Anna domīgi saka: „Mūsu dzīvē ir 
tā kā varavīksnē, vajag būt visām krā-
sām, vajag arī par kaut ko paskumt, jo 
citādi nezināsi, cik gaišais ir gaišs un cik 
saldais ir salds, arī asaras ir vajadzīgas, 
citādi tu nezināsi smaida vērtību. Tāpat 
arī varavīksnē, ja vienas svītras nebūs, tā 
būs tikai krāsaina strīpa pāri debesīm, 
vai tad tā būs varavīksne?!

Rakstot kādam pasākumam sce-
nāriju, es, protams, ieskatos internetā, 
grāmatās, meklēju kādu autora domu, 
dzejas vārdus, bet to runājamo daļu es 
pierakstu tikai dēļ tā, ka man vajag sce-
nārija kopiju saglabāt, jo man viss iet no 
sirds, vienkāršiem vārdiem un bez lapas. 
Tas ir tas, ko visvairāk klausās un tie 
vienkāršie vārdi vairāk aiziet.

Kas ir visvairāk ir iepriecinājis un 
sarūgtinājis? Īstenībā, iepriecina mani 
katra diena. Es no rīta pamostos, man 
nekas nesāp, ir silta istaba, bērns no 
Rīgas atraksta īsziņu: mamma, es eju 
uz darbu, ar mani viss ir kārtībā. Es arī 
ceļos, padaru savus darbiņus un eju uz 
darbu, kur man ir cilvēki, ar kuriem es 
gribu satikties, ar kuriem man ir labi. 
Par to ir prieks. Ir notikumi, kas kaut 
ko pamaina tevī, un tā, kā tagad es par 
katru dienu priecājos, tā tas nekad nav 
bijis. 

Bet sarūgtinājumi – tie ir tādi garām 
ejoši.” 
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Latgales pilsētās svešzemju jaunieši vairs nav retums. Visbiežāk tie ir studenti, bet ir sasto-
pami arī brīvprātīgā darba veicēji un uzņēmēji. Laikā, kad mūsu pašu jaunie cilvēki labprātāk 
izvēlas doties tuvāk eiropas centram, vēlos izzināt, kas ir tie jaunieši, kuri mērķtiecīgi izvēlas 
mūsu salīdzinoši nomaļo reģionu. Viņi varētu doties jebkur, bet atbrauc tieši pie mums. 

Lai iepazītos ar ārvalstniekiem, apmeklēju latviešu valodas nodarbību, kas norit rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā. klasē ir desmit trešo valstu pilsoņi, kuri šoreiz mācās par krāsām, ap-
ģērbu un emocijām. kāds ir šo jauniešu stāsts, kāpēc viņi ir izvēlējušies tieši Latgali, un kā viņi 
skatās uz pasauli kopumā un savu nākotni tajā. 

Inga Zeltiņa-Ušpele
Foto: Māris Justs

ārzemju jaunieši 
latgalē

r o b e ž l ī n I j A S
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SaRvmItRaS STĀSTS
Sarvmitra no Indijas ir atbraucis – kā 
pats saka – uz palikšanu. Viņš ir spor-
tiska izskata 27 gadus vecs vīrietis. 
Ar lielu aizrautību stāsta par saviem 
plāniem mācīt jogu un palīdzēt cilvē-
kiem pārvarēt veselības problēmas. 
Tēva mudināts, sākotnēji izstudējis 
ķīmiju, taču atzīst, ka tas nav viņa ceļš. 
Aizrāvies ar sportu, bet traumas rezul-
tātā nācies aizdomāties par veselību un 
atradis jogu. 
Jautāju, kā viņam padodas latviešu 
valoda. Sarvmitra atbild: „Es labprāt 
iepazīstu jaunu kultūru un valodu. 
Esmu nedaudz mācījies vācu valodu. 
Indijā mājās es runāju hindi, taču protu 
arī pundžabi un gudžeratu valodas. 
Skolā obligātais priekšmets ir sans-
krits, to turpināju apgūt arī augstskolā.” 
Mēnesis Latvijā paskrējis ātri, jo darba 
ir daudz – jāatver konts vietējā bankā, 
jāatrod telpas nodarbībām un tostarp 
jānosvin gadumijas svētki. Sarunas 
dienā Sarvmitra jau ir novadījis savu 
pirmo jogas nodarbību un ir gandarīts, 
ka plānotais izdodas. Šobrīd Sarvmitra 
strādā NVO „Zaļais meridiāns”. 
Rēzekni izvēlējies, jo saredz iespējas 

tieši nelielā pilsētā, kur veidot savu 
jogas skolu un tālāk to attīstīt citās pil-
sētās. Nākotnē gribētu paplašināties 
Polijas un Vācijas virzienā, darboties 
visā Eiropā. Sarvmitra ar pašpārlie-
cinātību retoriski vaicā: „Kāpēc gan 
cilvēkiem jābrauc uz Rišikešu Indijā, 
ja viņi var saņemt to pašu šeit, Eiropā? 
Mēs varam nodrošināt autentisku 
indiešu jogu Eiropā. Protams, joga nav 
tikai sports, tā ir filozofija un dzīves-
veids. Turklāt ar to var stiprināt savu 
veselību.” 
Sarunā Sarvmitra vairākkārt piemin 
savu mammu. Viņa ir mājsaimnie-
ce, turpretī tēvs  – vadītājs rūpnīcā. 
Tēvs vēlējies dēlam stabilu karjeru 
inženierzinātnēs vai armijā, taču īstā 
iedvesmotāja dēlam ir mamma. Viņa 
esot mudinājusi sekot aicinājumam 
doties pasaulē un piepildīt savus sap-
ņus. Tieši viņa mācījusi sākt ar mazu-
miņu un tad attīstīties. Nebaidīties 
no pārbaudījumiem ļauj arī sportis-
ta rūdījums. Vaicāju, vai nav auksti 
Latvijas ziemā. Indietis atbild, ka ir 
auksti, jo temperatūra, kas zemāka 
par nulli, Deli ir retums. Taču viņš 
uzsver, ka tas nav šķērslis, – ja kaut ko 

vēlas panākt, ir jāspēj pārvarēt grūtī-
bas. Vajagot uzņemties izaicinājumus, 
jo, tos pārvarot, pieaug arī pašapziņa.
Jautāju, kur viņš vēlētos būt pēc 15 
gadiem. Sarvmitra smaida, nedaudz 
samulst, teic, ka vēlētos lielu ģimeni, 
bet tad saminstinās un atkal noska-
ņojas uz profesionālā viļņa  – strādās 
pie sava sapņa par jogas skolu Eiropas 
līmenī, kas ļaus ceļot un palīdzēt cilvē-
kiem. Atgriežoties pie ģimenes tēmas, 
Sarvmitra saka  – pretēji indiešu tra-
dīcijām, mamma esot iedrošinājusi 
pašam izvēlēties savu partneri. 
Sarunas gaitā uzzinu interesantu 
faktu – Sarvmitram oficiāli dokumen-
tos nav uzvārda. Tas esot veids, kā 
paust savus liberālos uzskatus attiecī-
bā uz kastu sistēmu. Indijas likumdo-
šana atļauj neizmantot uzvārdu, ja tas 
norāda uz personas piederību attie-
cīgajam statusam. Izrādās  – uzvār-
di ieviesti tikai Britu Indijas laikā un 
tie veidoti no kastas vai profesijas. 
Iepriekš personu vienkārši dēvēja 
vārdā, klāt pieliekot tēva vārdu. Toties 
vārds „Sarvmitra” nozīmē „cilvēku 
draugs”, un pašam vārda īpašniekam 
šī nozīme patīk.  

Informācijai:
Ceļot, mācīties valodas un darīt kaut 
ko lietderīgu – tas ir eiropas brīvprātīgā 
darba kustības Erasmus+ vadmotīvs. 
Programma ļauj jauniešiem gūt pieredzi 
ārvalstīs, un šādu iespēju Latgalē pērn 
izmantojuši 22 brīvprātīgie jaunieši (no 
tiem 8 rēzeknē un 7 Daugavpilī). Latvijā 
kopā 2019. gadā ieradās 140 jaunieši, 
tātad Latgali kā galamērķi izvēlas vien 
neliela daļa. 2018. gadā skaitļi ir līdzīgi: 
177 brīvprātīgie jaunieši Latvijā, no tiem 
24 Latgalē (12 rēzeknē un 5 Daugavpilī). 
ārvalstu studentu Latgalē ir vairāk nekā 
brīvprātīgo. 2020. gada janvārī Daugavpils 
universitātē studē 47 ārvalstnieki. 
rēzeknē – 144 (skaits ir lielāks, pateicoties 
starptautiskajām studiju programmām, 
kas tiek īstenotas sadarbībā ar ārzemju 
augstskolām un Frontex aģentūru). 

r o b e ž l ī n I j A S
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DžOŠUA STĀSTS
Saruna ar Džošua no Kolumbijas telpā 
rada citādu noskaņu. Kalsns, vērīgs un 
nedaudz atturīgs divdesmitgadnieks, 
tomēr ar dienvidniekiem raksturīgu plašu 
smaidu. Džošua pirms diviem mēnešiem 
atbraucis no Katalonijas Spānijā, kur 
jau septiņus gadus dzīvo viņa mamma. 
Spānijā izmācījies par stjuartu, nedaudz 
pastrādājis un sapratis, ka darbs-mājas 
dzīvesstils nav domāts viņam, jo sasnieg-
tais nesniedzis piepildījumu. No kādas 
meitenes uzzinājis par Erasmus+ brīv-
prātīgā darba iespējām un nekavējoties 
devies uz ieteikto organizāciju. Izrādījies, 
ka tieši tobrīd ir bijis pieejams projekts 
Rēzeknē. Atradis internetā, ka Rēzekne 
ir Latgales sirds; tas jaunieti uzrunājis, 
jo sirds, viņaprāt, simbolizē ko mistisku. 
Tā viņš pieteicies projektā un jau mēnesi 
dzīvo Rēzeknē. Džošua ir laimīgs, ka ir 
uz „došanas ceļa”. Materiālie ieguvumi 
nav pārliecinājuši, jo tie esot tikai „īslai-
cīgi prieki”. Iebilstu, ka viņš ir ļoti jauns 
šādiem secinājumiem, jo tādas pārdomas 
parasti raksturīgākas vecākiem cilvēkiem. 

Džošua smejoties atzīst, ka priecājas par 
savām atklāsmēm. Pašreiz valdošo nau-
das sistēmu viņš uzskata par netaisnīgu 
un nevēlas tajā piedalīties. Jautāju, kam 
viņš vēlas veltīt savu enerģiju, jaunietis 
atbild – solidaritātei. Viņš sarunā vairāk-
kārt uzsver, ka vēlas dalīties ar to, kas 
viņam ir,  – savām prasmēm un laiku, 
dodot tiem cilvēkiem, kuriem ir nepie-
ciešama palīdzība. Rēzeknes Pensionāru 
dienas centrā Džošua pasniedz spāņu 
un angļu valodas, kā arī šahu. Viņa pro-
jekta nosaukums latviski ir „Tautas un 
paaudzes”. Projekts ilgs līdz jūlijam, un 
tā mērķis ir mazināt paaudžu atšķirības, 
uzlabot senioru ikdienu, stiprinot komu-
nikācijas prasmes un atmiņu. Jaunietis ir 
gandarīts, kad pēc viņa nodarbībām cilvē-
ki smaida. Seniori labprāt mācās spāņu 
valodu, palīdz cits citam klasē un darbojas 
komandā. 
Jaunietis plāno apgūt latviešu valodu, jo 
sarunāties ar vietējiem šobrīd ir sarežģīti. 
Tik tālu uz ziemeļiem Džošua ir pirmo 
reizi. Sniegs liekot justies kā filmā. Dienas 
te ir īsas, un aukstā sezona gara. Pēc 
projekta kolumbietis plāno atgriezties 
Spānijā, varbūt strādāt lidostā vai uz kruīza 
kuģiem. Jautāju, kur viņš sevi redz pēc 
15 gadiem. Džošua aizdomājas, teic, ka, 
iespējams, gribētu ģimeni, bet viņš nelolo 
lielas cerības, ka izdosies sastapt savu 
sapņu sievieti. Taču noteikti vēlētos savu 
zemi, lai pats, bez lielveikalu starpnie-
cības, varētu nodrošināt sevi ar pārtiku. 
Jaunietis cer kļūt neatkarīgs no naudas 
sistēmas, sastapt līdzīgi domājošus cilvē-
kus un veidot vidi, kas būs iekļaujošāka un 
taisnīgāka. 

evAlDS vASIlevSkIS
Monografeja veļteita Latgolys naordina-

ruokajam pūdnīkam Evaldam Vasilevskim 
(1953–2018), „Pūdnīku skūlys” dybynuotuo-
jam i Meistaram, kurs sovā dorbā izmon-
tuoja senejuos keramikys apdadzynuošo-
nys pajiemīņus dūbis tipa ceplī sviepiejuma 
tehnikā. Muokslys zynuotnīks Juoņs Pujāts, 
Latgolys keramiku Školuotuojs i autoritate, 
saucs jū par teroristu, kam vajadzātu lid-
mašinys zagt, na pūdus taiseit, meitinis  – 
par skaistu čygonu. A jam i bez tuo bejuse 
sova puorlīceiba, partū i atsaļaušona dareit 

ari tod, kod pītryucs zynuošonu. Jis ceņtīs 
aptvert vysu par muolu, kū var izzynuot un 
par kū var puorsalīcynuot praktiskajā dorbā.

Stuosts par tū, kai nu azartiska puiškina 
veiduojuos Meistars. Izdavums boguoteigi 
ilustrāts gon vysaidu godu dorbu tyvplānim, 
gon vysaidu dzeivis pūsmu fotografejom. 
Bet Myužeiguos lītys jau palīk: Man bērnī-
bā nebija tauriņu ķeramā tīkla, tāpēc brīžos, 
kad vajadzēja būt klusu, jo vectēvs atpū-
tās, es pie pirtiņas mīcīju mālus un veidoju 
skaistus lauvas. 

Jaunys GruoMotyS 

Edīte Husare, Sandra Ūdre
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JEkATERINAS STĀSTS
Daugavpils Universitātes 
studentei baltkrievietei 
Jekaterinai ir 21 gads. 
Daugavpilī viņa ir iegu-
vusi bakalaura grādu 
angļu filoloģijā un šobrīd 
maģistrantūrā studē 
starptautiskās attiecī-
bas. Jekaterina stāsta, 
ka nāk no vienkāršas 
baltkrievu ģimenes. 
Tēvs militārajā jomā 
sasniedzis kapteiņa 
pakāpi, šobrīd strādā 
par inženieri. Mamma – 
radiotehniķe, taču dar-
bojas citā nozarē. Vecāki 
vienmēr esot bijuši pie-
mērs, kam sekot. 
„Patiesībā man apkār-
tējie bieži ir jautāju-

ši, kādēļ esmu izvēlējusies studēt un dzīvot 
tieši Daugavpilī. Minēšu dažus no iemesliem. 
Pirmkārt, mans tētis ir no Daugavpils, viņš 
savulaik absolvēja Daugavpils  Kara aviācijas 
inženieru  augstskolu, taču vēl padomju lai-
kos viņš ar vecākiem pārvācās uz Baltkrieviju. 
Daugavpilī palika daudz draugu un radu, kurus 
mēs ar tēti apciemojām, kad biju maza. Tādēļ 
pirms iestāšanās universitātē es Daugavpilī jau 

daudzreiz biju ciemojusies, un ar katru reizi es 
burtiski iemīlējos šajā valstī un pilsētā. Otrais 
iemesls – Daugavpils ir tikai 150 km no manas 
dzimtās pilsētas Novopolockas. Šis faktors ir 
būtisks adaptācijas periodā.” Tāpat Jekaterina 
ņēma vērā to, ka Daugavpilī varēs brīvi komu-
nicēt krievu valodā. Šos četrus gadus, ko pava-
dījusi Daugavpilī, nekad neesot saskārusies 
ar saziņas problēmām. Jauniete piebilst, ka 
arī pati ciena latvisko kultūru un cītīgi mācās 
latviešu valodu. 
Jekaterinai ļoti patīk dzīvot Daugavpilī un 
Latvijā. Cilvēki esot atsaucīgi, vienmēr labprāt 
izpalīdz. Viņasprāt, gaisotne te atšķiras no tās, 
kas jūtama Baltkrievijā, – Latvijā viņa nejūtoties 
ierobežota. Jauniete piebilst: „Iespējams, šo 
brīvības sajūtu sniedz tas, ka Latvija ir daļa no 
Eiropas Savienības, ka tai nav robežu ar citām 
Eiropas valstīm un tas ļauj brīvi ceļot.”
Tuvākajā nākotnē kā prioritāti jaunā sievie-
te izvirza savu izaugsmi. Viņa vēlas sekmīgi 
pabeigt universitāti un iegūt maģistra grādu. 
Tāpat viņa plāno uzlabot latviešu valodas zinā-
šanas un pievērsties savai karjerai. Tāpat kā 
Sarvmitram un Džošua, arī Jekaterinai uzdodu 
jautājumu par savu nākotnes vīziju  – kā viņa 
sevi redz pēc 15 gadiem. Meitene atbild, ka 
parasti cenšas par tik tālu nākotni nedomāt, 
taču viņa noteikti vēlas kļūt par pārtikušu, 
veiksmīgu sievieti, kurai turklāt ir stipra un 
draudzīga ģimene.

Nobeigumā jāatzīst – mans pieņēmums par to, ka jaunieši atbrauc uz Latgali mērķ-
tiecīgi, apstiprinājās tikai daļēji. Protams, tā ir brīvprātīga izvēle, taču sava nozīme ir 
arī likteņa līkločiem – vienam te ir iespēja atrast īsto projektu, citam tieši te vislabāk 
realizējas biznesa plāns un vēl kādam ir radu un draugu atbalsts, kas motivē pārcel-
šanos. Vienojošais motīvs visiem trim raksta varoņiem ir dzīves kvalitātes uzlabošana, 
personīgā attīstība, kā arī ideju un sapņu realizēšana. 

bAltS kAķIS bAltā pASAkā

Itys literarūs dorbu kūp-
kruojums veļteits literatu kūpys 
„Latgales ūdensroze” pīcu godu 
jubilejai. Ituo kruojuma auto-
ri  – Arvīds Gļauda, Jānis Bru-
ģis, Artūrs Dilevka, Aija Mikele, 
Iveta Dimzule, Kristīne Gļauda, 
Ina Marks, Maruta Avramčenko, 
Biruta Irbe, Elvīra Pinka, Pēte-
ris Meikstums, Dainis Krievāns, 
Ieva Trimalniece. Gruomotā 

publicāta i proza, i dzeja latvīšu 
i krīvu volūdā.

Kai interesantuokais i rea-
litatis uztverē naparostuokais 
vysā kruojumā byutu izceļams 
Aijis Mikelis prozys gabaleņš 
„Eglītis”: puordzimšonys ryndā 
piec jaunys dzeivis stuov ener-
gejis piceņš. Viņ na par akmini! 
A par kū tod? Varbyut jis byus 
bārzs? 

r o b e ž l ī n I j A S
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p u b l I c I t ā t e

Mobilitāte notika programmas Erasmus+ atbal-
stītā RMDV projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina 
skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, 
Nr.2019-1-LV01-KA102-060244, ietvaros. 

ĪPAŠAIS ĪRIJAS  
PRoFESIoNĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ

Īrijas mākslas izglītības sistēma atšķiras no sistē-
mas Latvijā. Starp citu, tur liela ietekme ir reliģijai. 

Skolas vairāk pielāgojas studējošo vajadzībām, lai 
viņi varētu apvienot mācības ar darbu.

Interesanti bija privāto mākslas skolu apmeklējumi, 
kur tieši pieaugušie var attīstīt savas mākslinieciskās 
prasmes. Ir individuāla pieeja katram interesentam. 
Augstākās izglības iestādes pedagogi atzina, ka viņiem 
nepietiek studentu, jo daudzi ir aizbraukuši no valsts, 
gluži kā pie mums.

ĪPAŠAIS VĀCIJAS  
PRoFESIoNĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ

Mācību procesā ir ieviestas modulārās priekšmeta 
apguves metodes  – noteikts mācību priekšmets tiek 
apgūts vienā nepārtrauktā laika posmā. Skolas neno-
drošina ar darbavietām, bet mudina audzēkņus sadar-
boties ar potenciālajiem darba devējiem, tādējādi piln-
veidojot savas praktiskās iemaņas. Valsts stipendiju nav, 
bet ir iespēja to nopelnīt, iesaistoties projektos. Mākslas 
augstskolas virza studentus uzņemties atbildību par 
savu ideju attīstīšanu un īstenošanu dzīvē. 

atbildība Par 
idejām

Mākslas un dizaina izglītības sistēma Latvijā un citās Eiropas Savienības val-
stīs. Kopīgais un atšķirīgas. Ko mēs vēlētos pārņemt, kas mums šķiet nepieņe-
mams? Vērošana, pētīšana, analīze un secinājumi – šāds ir Rēzeknes Mākslas 
un dizaina vidusskolas pedagogu uzdevums mobilitātes projektu ietvaros, pārņe-
mot labāko pieredzi Berlīnes Dizaina un komunikācijas skolā, Berlīnes Mākslas 
universitātē un Glezniecības un zīmēšanas skolā, Korkas Mākslas skolā un 
Crawford Mākslas un dizaina koledžā, kā arī Cora Murphy skolā. 
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↑ kinoteātra „oktobris” interjers. Attēls 
no žurnāla „Latvijas Architektūra” Nr.127.

← Šajā vietā kādreiz atradās Zilupes 
kinoteātris „Pioņer”.

→ Šajā vietā kādreiz atradās  
Rēzeknes kinoteātris „Diāna”.

↓ Bijušais Daugavpils kinoteātris 
„oktobris” mūsdienās.

v ē S t u r e S  c e ļ o j u M S

Ivars Matisovs, kinoskatītājs ar stāžu
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Kārtējā jubileja ir klāt
Valsts simtgade jau sen kā nosvinēta, savukārt līdz žurnāla „A12” desmitgadei vēl ir jāpagaida. To-

mēr arī šogad ir ko svinēt – mans kinoskatītāja stāžs nu ir sasniedzis pilnbriedu – 50 gadus – un raksts 
lai ir veltījums šai apaļajai jubilejai. Jāpaskaidro, ka esmu vienkāršs labticīgs ierindas kino skatītājs ar 
necilu CV – lomas filmās man nav tikušas piedāvātas un ir izpalikusi pat dalība masu skatos. Toties 
redzējis esmu gana daudz – 21. gadsimta laikā vien turpat pusotru tūkstoti filmu. kā es to zinu? elemen-
tāri  – jau 20 gadus speciālā burtnīcā iegrāmatoju katru noskatīto kinofilmu, ierakstot tās nosaukumu 
(arī oriģinālvalodā), žanru, režisoru, galveno lomu tēlotājus, iznākšanas gadu, valstisko piederību un 
skatīšanās tehnoloģiju (kinoteātris, video, DVD vai TV). katrai filmai izlieku arī vērtējumu pēc piecu 
ballu skalas: 5 – izcili (būtu kādreiz jānoskatās vēlreiz), 4 – labi (pietiek ar vienu reizi), 3 – viduvēji (va-
rēju savu laiku izmantot arī lietderīgāk), savukārt filmas ar zemāku vērtējumu es vienkārši neskatos.

Beidzamos gadus kinofilmas skatos 
tikai un vienīgi uz lielā ekrāna, tāpēc to 
nav daudz, bet labas. No Latvijas simtga-
des 16 filmām noskatījos 15 un vidējais 
vērtējums – 3,8 balles, savukārt 5 balles 
saņēma tikai viena – Ivara Selecka doku-
mentālā filma „Turpinājums”, turklāt tai 
vienīgajai ir arī kāda ciešāka saistība ar 
Latgali. Ar gaumi man viss ir kārtībā  – 
parasti, ja kinozālē nav vairāk par des-
mit skatītājiem, filma ir ļoti laba, bet, ja 
tumšajā telpā esmu viens pats – filma ir 
vienkārši izcila. Joks, protams, bet katrā 
jokā var ieraudzīt arī patiesības kadru. 
Uzmanīgi pārlapojot prominento kino-
kritiķu Ditas Rietumas un Normunda 
Naumaņa grāmatu „500 visu laiku filmu 
filmas” (Dienas Grāmata, 2015), konsta-
tēju, ka esmu redzējis vien 163  – tā ka 
skatāmā vēl daudz.

Bērnības atmiņas ir  
tās vissaldākās 

Pirmās atmiņas par kino man saistās 
ar bērnudārza laikiem – katru otrdienas 
rītu mēs gājām skatīties multiplikāci-
jas filmas Viļānu pilsētas kinoteātrī. Šis 
stundu garais kinoseanss bieži vien bija 
mans priecīgākais nedēļas notikums. 
Jāatzīst, ka kinoteātris „Dzirkstele” bija 
visai drūma ēka, ar cietiem un čīkstošiem 
rindu krēsliem skatītāju zālē – tas atradās 
filmu demonstrēšanai pielāgotās kād-
reizējās preču noliktavas telpās. Tomēr 
ekrāna maģijai tas neskādēja – atlika vien 
zālē nodzist gaismai un tu nokļuvi pavi-
sam citā pasaulē  – skaistā, krāsainā un 
aizraujošā. Vietējā avīzē „Znamja Truda” 
izlasīju, ka pasaulē eksistē arī citi kino-
teātri un Rēzeknē pat divi – „Zvaigzne” 
un „Rēzekne”. Biju pārliecināts, ka netā-

lajā Maltas pilsētciematā dzīvo vieni krie-
vi, par to liecināja „Iskra” – vietējā kino-
teātra nosaukums.

Viļānu „Dzirkstelē” filmas demons-
trēja katru dienu – vienas sērijas filmām 
bija trīs seansi (plkst. 17, 19, 21), bet 
divu sēriju filmām  – divi seansi (plkst. 
17, 20). Atceros arī biļešu cenas  – vie-
nas sērijas filmai pirmajās trijās rindās 
biļete maksāja 20 kapeikas, pa vidu – 30 
kapeikas, savukārt pēdējās trijās rindās – 
35 kapeikas. Klīda baumas, ka pēdējās 
rindās skatītāji reizēm mēdzot bučoties 
un citādi uzmākties viens otram, tāpēc 
allaž sēdēju zāles vidū un drošībā – rei-
zēm nodomāju, ar ko gan īsti nodarbojas 
kinomehāniķis savā būdiņā? Runājot par 
cenām – mana mīļākā avīze „Pionieris” 
toreiz maksāja 1  kapeiku, bet gardākais 
saldējums „Plombīrs” – 20 kap. Našķoties 

↑ kinoteātris „Renesanse” Daugavpilī (2011).

← Bijušais kinoteātris „komjaunietis” Dagdā (2013).
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seansa laikā kinoteātros tolaik bija stin-
gri noliegts – popkorn(m)u tad neviens 
nepazina, bet kolu dzēra tikai buržuji aiz 
dzelzs priekškara un dažreiz arī mūsu 
ziemeļu kaimiņi igauņi. Mēs, priekšzī-
mīgā komunisma cēlāju cilts, toreiz pār-
tikām no saldajām kukurūzas nūjiņām 
un limonādes. 

Latgales kino skatītāji sevišķi bija 
iecienījuši krāšņās indiešu melodrā-
mas  – allaž divās sērijās, ar ugunīgām 
vēderdejām, dziedāšanu trīsuļojošās bal-
sīs un nemākulīgi iestudētām kautiņu 
ainām – smagi blīkšķi parasti atskanēja 
vismaz piecu centimetru attālumā no 
sitiena galamērķa. Uz filmas beigām lie-
lākā daļa publikas bija asarās  – nu kā 
var aizmirst tādus Bolivudas šedevrus 
kā „Ziloņi  – mani draugi” vai „Zita 
un Gita”? Rādīja, protams, arī kaut ko 
jestrāku – publiku visvairāk iepriecināja 
franču un itāļu ekscentriskās komēdijas 
ar Rišāru, Belmondo un Čelentāno titul-
lomās. Kinoteātru repertuārā regulāri 
parādījās arī brālīgo sociālistisko val-
stu (Polijas, Čehoslovākijas, Rumānijas 
u.c.) filmas, bet sevišķu populari-
tāti, īpaši pusaudžu vidē, iemantoja 
Austrumvācijas kinostudijā „DEFA” 
uzņemtās indiāņu filmas, ko tagad pie-
ņemts dēvēt par vesterniem. Dažkārt 
filmām tika pamainīti nosaukumi, pie-
mēram, poļu komēdija „Seksmisija” iz 
zinātniskās fantastikas apcirkņiem un 
ar erotisku piesitienu pie mums tika 

demonstrēta ar nosaukumu „Nākotnes 
amazones” un ar izgrieztām pikantāka-
jām epizodēm. Seksa, kā mums zināms, 
tolaik Padomju Savienībā nebija.    

Apmēram pusi kinoteātru repertu-
āra veidoja PSRS kino produkcija – rādī-
ja arī visas jaunākās Latvijā uzņemtās 
filmas un to bija kāds ducis ik gadu. 
Kases ieņēmumu rekordisti bija divi 
1980. gadā tapuši padomju dižpārdok-
ļi – spriedzes filma „20. gadsimta pirāti” 
un melodrāma „Maskava asarām netic”, 
kuru auditorija pārsniedza 80 miljonus 
padomju kinoskatītāju. Ar prāvu atstar-
pi sekoja 60. gadu komēdijas „Briljanta 
roka”, „Kaukāza gūstekne” un „Kāzas 
Maļinovkā”. Interesanti, ka visu laiku 
skatītākā latviešu spēlfilma ir režisora 
Aleksandra Leimaņa 1970. gadā uzņem-
tā pseidovēsturiskā kostīmfilma „Vella 
kalpi”, kuru PSRS kinoteātros savulaik 
ir noskatījušies 33,6 miljoni cilvēku. 
Arī mana bērnudārza grupiņa pārgājie-
nos devās, allaž braši dungojot  – „Trīs 
vīri cēlās kaujai/ Un droši cīnījās/ No 
Daugavas līdz Gaujai/ Par viņiem brī-
nījās”. Starp citu, šīs filmas vecpilsētas 
skati ir uzņemti nevis Rīgā, bet gan 
Tallinā. Ar vairāk nekā 30 miljonu lielu 
auditoriju lepojas arī A.  Leimaņa pie-
dzīvojumu filmas „Cielaviņas armija 
atkal cīnās” (1968) un „Vella kalpi vella 
dzirnavās” (1972), kā arī režisora Aloiza 
Brenča krimināldrāma „Gaisma tuneļa 
galā” (1974). 

Atgriežamies vēsturē – 
kino pirmsākumi 
latgalē 

Par kino dzimšanas gadu tiek uzska-
tīts 1895. gads, kad Parīzes Grand Cafe 
notika pirmais publiskais kino seanss  – 
brāļu Limjēru desmit nepilnu minūti 
garu dokumentālu īsfilmiņu pirmizrāde. 
Jau pēc gada šīs filmas tikušas demons-
trētas arī Rīgā, bet kinoteātri Latgalē ska-
tītājiem durvis vēra vien ap 1910.  gadu. 
Pirmā pasaules kara priekšvakarā 
Daugavpilī darbojās jau četri kinoteāt-
ri  – „Apollo”, „Ēdene” „Grand-Elektro” 
un „Konoplastikons”, savukārt Rēzeknē 
divi  – „Oāze” un „Diāna”. Lai piesais-
tītu publiku, piemēram, pie kinoteātra 
„Oāze” apmeklētājus allaž laipni sagai-
dījis kāds nēģeris, pirms seansa reizēm 
uzstājies čūsku dresētājs vai arī tiku-
ši dziedāti jautri kupleti. Mēmo filmu 
muzikālo pavadījumu nodrošinājis tapie-
ris Kačers un vijolnieks Gribojacs, bet 
atbilstošus skaņu efektus radījusi trauku 
plēšana un citāda trokšņošana ekrāna 
otrajā pusē.   

Vispazīstamākais, nenoliedzami, 
ir Rēzeknes kinoteātris „Diāna”, kurā 
1917. gada aprīlī plosījās vēsturiskā Pirmā 
Latgales latviešu kongresa pirmās dienas 
batālijas. Šī arhitektoniski necilā un lie-
lam šķūnim līdzīgā ēka tikusi nojaukta 
20. gadu beigās, lai šajā vietā uzceltu 
jaunu, modernu kinoteātri ar vairāk nekā 

→ kinoteātra „oktobris” interjers. 
Attēls no žurnāla „Latvijas 
Architektūra” Nr.127.

v ē S t u r e S  c e ļ o j u M S
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500 skatītāju vietām, bufeti un kafejnī-
cu. Tomēr kinoteātra īpašnieku iecere 
nav īstenojusies, jo tam šķēršļus likusi 
Rēzeknes pilsētas dome. Lieta tāda, ka 
kopš 1925. gadā domes telpās arī dar-
bojies kinoteātris  – „Pils kino”, tāpēc 
lieks konkurents nav bijis vajadzīgs. Starp 
citu, starplaikos starp slaukšanas, ravē-
šanas, siena grābšanas un citiem lauku 
darbiem kinoteātri regulāri apmeklējuši 
arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Uz pil-
sētu parasti viņi devušies ar velosipēdu, 
jo ierasties uz kinoseansu zirga pajūgā 
neklājās – tas tika uzskatīts par anahro-
nismu.  

 
latgales tēls kino –  
vai pirmie kucēni 
vienmēr ir jāslīcina?

Kā zināms, kino jeb kinematogrāfija 
ir audiovizuālās mākslas veids un viens 
no ietekmīgākajiem masu medijiem. 
Tas ietver filmu veidošanu, izplatīšanu 
un izrādīšanu  – tātad veselu industriju, 
tomēr visupirms ir jātop pašai filmai 
un no tā izriet arī viss pārējais. Nav 
īsti ticamas informācijas par to, kad un 
kur ir tikuši uzņemti pirmie kinokadri 
Latgalē, bet, iespējams, tie ir redzami 
Pirmā pasaules kara kinohronikās, kas 
atspoguļo cīņas Daugavpils apkaimē. 

Par pirmo Latgalē tapušo kinolenti 
tiek uzskatīta kultūrfilma „Tā zeme ir 
mūsu”, kuru ar Latgales lauksaimniecības 

biedrību savienības finansiālu atbalstu 
1930. gadā uzņēmuši režisors Aleksandrs 
Rusteiķis un operators Jānis Sīlis. Filma 
bija veltīta Latgalei, tās ikdienas dzīvei un 
tradīcijām  – tajā atspoguļotas Latgales 
etnogrāfiskās ieražas un zemnieku dzī-
ves ainas. Tātad būtībā tā bija doku-
mentāla filma, kurā tikušas iekļautas arī 
inscenētas epizodes. Diemžēl smalki gal-
vaspilsētas kritiķi neatzina šo kinolenti 
par radošu veiksmi, jo tā skatītājos neie-
dvešot patriotisku noskaņojumu, filmai 
trūkst mākslinieciskas nedalāmības un 
to drīzāk būtu jānosauc par vienkāršu 
Latgales dzīves skatu virkni. Pēc gadiem 
pieciem filma „Tā zeme ir mūsu” tiku-
si uzlabota, no jauna uzņemot vismaz 
100 skatus, tomēr līdz mūsu dienām šī 
kinolente nav saglabājusies un tāpēc nav 
iespējams pārliecināties par tās māks-
linieciskajām kvalitātēm  – domājams, 
ka kultūrvēsturiskā nozīme šai filmai 
šodien būtu bijusi izcila. 

Ar filmēšanas ideju pārņemts bija 
slavenais Ludzas fotogrāfs Vulfs Franks, 
kas bijis viens no inteliģentākajiem un 
progresīvākajiem tā laika Ludzas iedzīvo-
tājiem – viņš noorganizēja pirmos kino-
seansus pilsētā, izveidoja ebreju drama-
tisko kolektīvu, kurā pats piedalījās arī kā 
aktieris. Lai uzņemtu savu pirmo filmu, 
30. gadu beigās V. Franks pat nodibinā-
jis kinostudiju „Frank-Film”, taču ieceri 
izjauca Otrais pasaules karš un Ludza tā 
arī nekļuva par Latgales Holivudu...

Kino demonstrēšanas 
nacionālās īpatnības 
latgalē

1932.  gada martā žurnāls „Ekono-
mists” publicē jaunākos datus par kino 
industriju Latvijā un no tiem izriet, ka 
Latgalē ir 13 kinoteātri (kinoiekārtas): 
Daugavpils apriņķī – 8, Ludzas apr. – 4, 
Rēzeknes apr.  – 1, Jaunlatgales apr.  – 0. 
Pie tam norādīts, ka kino darbojas tikai 
apriņķu centros. Salīdzinājumam – Rīgā 
tolaik bijuši 36 kinoteātri, Vidzemē – 22, 
Kurzemē – 15, Zemgalē – 12. 

Parādījās arī mobilās kino demons-
trēšanas iekārtas, un tā 20.–30. gadu mijā 
kinematogrāfs pirmoreiz nonāk arī dziļi 
Latgales laukos, kur tas izraisa neviltotu 
publikas interesi. 1931. gadā Rīgas avīzē 
„Jaunākās Ziņas” publicēts raksts „Ar 
kino aparātu Latgalē”, kurā lasāmas arī 
šādas rindas: Jaunavas uzvilka labākās 
drēbes un uz kino izrādi gatavojās kā 
uz lielākajiem svētkiem. To pašu darī-
ja arī puiši (..). Ceļojošā kinematogrāfa 
īpašnieks jau Rīgā bija iegādājies vairā-
kus pudus saulespuķu sēklu, bez kurām 
kino izrādes Latgalē nav iedomājamas. 
Filmu izrādes Latgalē visizdevīgāk sarīkot 
ziemā, kad ļaudīm ir vairāk brīva laika. 
Tad izrādi iepriekš izziņo kādā „guļan-
kā”, kurā uz dejošanu un „šmakolkas” 
dzeršanu salasās visa jaunatne, kas kino 
apmeklē ļoti labprāt. Tāpat ticis novērots, 
ka sastopami arī tādi latgaļi, kas kinema-
togrāfu uzskata par lielāko samaitāšanu 
un izturas pret to naidīgi. Tā Dubuļos 
kāds zemnieks savu brāli par to, ka tas 
viņa sievu bija aizvedis uz kinematogrāfu, 
piekāva tik smagi, ka to vajadzēja nogā-
dāt Rēzeknes slimnīcā.

Tolaik Latvijā ražotā kinoprodukci-
ja parasti nepārsniedza 5  % no visām 
filmām un to veidoja galvenokārt kino-
hronikas, kuru obligātumu filmu sean-
sos noteica likums. Krāslavā kinoteātris 
„Līgo” darbojies Latviešu biedrības namā 
un filmu demonstrācija pulcināja ska-
tītāju pilnas zāles, jo biļešu cenas bija 
pieejamas. Krāslavietis Edmunds Gekišs 
atceras: Īpaši populāras bija kinolentes ar 
pasaules komiķa Čārlija Čaplina piedalī-
šanos. Milzīgu interesi skatītājos izraisīja 
arī latviešu filma „Zvejnieka dēls”, kuru 

Bijušais Zilupes kinoteātris „Pioņer” (2009).



F E B R U ā R I S  •  m a R t S A12. lv62

„grieza” tik ilgi, kamēr noskatījās visi 
interesenti. Tolaik kinoekrānam bija tāda 
maģija, ka mēs, zēni, vienas un tās pašas 
filmas varējām skatīties vairākas reizes. 
Tas pats sakāms arī par pieaugušajiem.

1940. gadā sākas padomju okupā-
cija un neatliekami nacionalizējamo 
saimniecisko objektu sarakstā atrodami 
arī visi Latgales kinoteātri  – kopskaitā 
pieci: „Edene”, „Apollo” un „Kolizejs” 
Daugavpilī, kā arī „Lūcija” Ludzā un 
„Apollo” Kārsavā. 

Padomju vara un  
kino latgalē 

Padomju tautai kino patiešām pati-
ka  – ne velti Ļeņins savulaik teicis, ka 
kino ir pati svarīgākā no visām māks-
lām, jo tā esot lielākais konkurents ne 
tikai krogam, bet arī baznīcai. Tāpēc 
nav brīnums, ka pēc Otrā pasaules kara 
tieši bijušajos dievnamos bieži tika ierī-
koti kinoteātri. Tā kā Latgalē katolicisms 
allaž ir bijis spēcīgs un pat bezbailī-
gie komunisti no katoļiem raustījušies, 
tāpēc upuris ir bijis jānes mazskaitlīga-
jām luterāņu draudzēm. Altāra priekšā 
tika nostiepts ekrāns balts un neparasts, 
pie ērģelēm nosēdās kinomehāniķis, 
un dievlūdzēji pārtapa kinoskatītājos. 
Tā, piemēram, Kārsavas luterāņu baz-
nīcā tika atklāts kinoteātris „Spartaks” 
(1950), Preiļu luterāņu baznīcā  – kino-
teātris „Zvaigzne”, bet tā arī līdz galam 
neuzceltajā Ludzas luterāņu baznīcā 
kopš 1954. gada darbojās kinoteātris 
„Iskra”. Jaunais Rēzeknes luterāņu diev-
nams 1949. gadā tika kapitāli pārbūvēts, 
sadalot to divos stāvos un ierīkojot tur 
kino iznomāšanas kantori ar kino zāli, 
savukārt Daugavpils luterāņu baznīcas 
telpās ievācās Daugavpils Lokomotīvju 
remonta rūpnīcas boksa skola, bet torņa 
pulkstenis tika nodots metāllūžņos.    

Rajonos tika nodibinātas kinodirek-
cijas, kuru pakļautībā atradās visi kino-
teātri. Balvu rajonā, piemēram, darbojās 
kinoteātri „Aurora” Balvos, „17.  jūnijs” 
Viļakā, mazāki kinoteātri bijuši arī 
Kupravā un Žīguros. Darbojās vēl arī 
24 kino stacionārās iekārtas  – pārsvarā 
kolhozu un sovhozu klubos, kā arī 3 
pārvietojamās iekārtas. Madonas rajo-

na laikraksta „Stars” kādā 1966. gada 
numurā lasāms: Varakļānu kinoteātris 
ar vecāko kinomehāniķi Jāni Klaužu 
regulāri neizpilda plānu. Arī labām fil-
mām maz apmeklētāju. Daudzi izteicās 
par slikto reklāmu, kas netiek regulā-
ri izlikta. Taču visi kā viens sūdzējās, 
ka pēc afišām vien nevar noteikt fil-
mas kvalitāti. Tika nolemts labās fil-
mas izcelt ar lielo reklāmu, kuru jāizliek 
jau nedēļu iepriekš. Nolēmu piezvanīt 
uz Varakļāniem un noskaidrot, kāpēc 
pilsētnieki bijuši tik kūtri kinoskatītāji. 
Izrādās, ka Varakļānu kinoteātris atra-
dies kultūras namā un tam nācies dalīt 
telpas ar pašdarbniekiem, teātra mīļiem 
un ballētājiem  – kāda gan tur plāna 
izpilde…  

20. gadsimta vidū Latgalē sākās 
jaunu kinoteātru celtniecības bums un 
kā viens no pirmajiem tika atklāts kino-
teātris „Komjaunietis” (1953) Dagdā. 
Pati ēka un arī oriģinālais uzraksts labā 
stāvoklī ir saglabājušies vēl līdz mūs-
dienām un, manuprāt, šis objekts būtu 
iekļaujams arhitektūras mantojuma 
sarakstā kā spilgta Staļina laikmeta kul-
tūras dzīves liecība. Starp citu, tieši virs 
kinoteātra „Komjaunietis” 1989.  gada 
pavasarī mastā tika uzvilks pirmais sar-
kanbaltsarkanais karogs Atmodas laiku 
Dagdā. Pēc līdzīga projekta un apmēram 
vienā laikā tika uzbūvēts arī kinoteāt-
ris „Pioņer” Zilupē, taču pirms vairā-
kiem gadiem jau sen kā pamestā un vidi 

degradējošā ēka tika nojaukta un ar zemi 
nolīdzināts arī padomju laika skvērs. 
Tagad šajā vietā izveidots plašs laukums 
ar bērnu rotaļu laukumu un modernu 
strūklaku – izskatās, ka Zilupes iedzīvo-
tāji par savu bijušo kinoteātri neskumst.

Par godu Lielās Oktobra sociālis-
tiskās revolūcijas 40. gadadienai 1957. 
gadā Rēzeknē tika atklāts kinoteātris 
„Zvaigzne”  – tipiskā tā sauktā „Staļina 
ampīra” stila ēka ir labi saglabājusies 
līdz mūsdienām, nesen restaurēta un 
tagad tajā darbojas Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams un teātris 
„Joriks”. Diemžēl 1962. gadā uzceltā un 
toreiz modernā platekrāna kinoteātra 
„Rēzekne” ēka Latgales ielā pirms vai-
rākiem gadiem tika nojaukta un esam 
pazaudējuši vienu no interesantākajiem 
20. gadsimta vidus urbānās arhitektūras 
vaibstiem Latgalē.  

Krāslavas jaunais kinoteātris „Zarja” 
tika atklāts 1966.  gadā rudenī un kā 
pašu pirmo demonstrēja jauno latviešu 
spēlfilmu „Purva bridējs” – uz Krāslavas 
pirmizrādi bija ieradusies arī galve-
nās lomas tēlotāja Vija Artmane. 1973. 
gadā durvis vēra kinoteātris „Atpūta” 
Līvānos, savukārt 1974. gadā – kinote-
ātris „Latgale” Ludzā. Par to vietējā pre-
ses orgāna „Za Pobedu Kommuņizma” 
14.  marta numurā rakstā „„Latgale” 
iededz ugunis” lasāms: Daudzi ludzā-
nieši jau apmeklējuši jauno kinoteātri 
„Latgale”, kas nesen uzņēma pirmos 

Bijušais kinoteātris 
„Daugava” Daugavpilī 
(2009).
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skatītājus. To nevar ne salīdzināt ar veco 
„Iskru”. Kinoteātra atklāšanas diena 
sakrita ar Rīgas kinostudijas jaunās 
krāsainās mākslas filmas „Pūt, vējiņi!” 
pirmizrādi. Lai gan jaunais kinoteātris 
paredzēts 400 skatītājiem, pirmizrādi 
varēja noskatīties tikai neliela daļa no 
tiem, kas vēlējās.

Jaunais Preiļu kinoteātris „Ezerzeme” 
tika atklāts 1977. gadā  – tā nosaukums 
tika izvēlēts pilsētas iedzīvotāju aptaujā. 
Šis 400 vietu ietilpības kinoteātris bija 
pēdējais mohikānis, kurā Latgalē filmas 
tikušas demonstrētas analogajā formā-
tā un tas bez pārtraukuma darbojās 
līdz pat 2010. gadam  – kā pēdējā tajā 
tika izrādīta režisora Jāņa Streiča filma 
„Rūdolfa mantojums”. Pirmo nopietno 
triecienu kinoteātriem deva videonomu 
bums 90. gados, tad parādījās kabeļte-
levīzijas jaukumi un, visbeidzot, inter-
neta sniegtās bezgalīgās iespējas. Kopš 
2013.  gada jaunās filmas ASV un drīz 
vien arī citur pasaulē vairs netiek izlais-
tas un izplatītas analogā jeb 35 mm fil-
mas formātā un gandrīz visi kinoteātri 
ir pārgājuši uz digitālajām iekārtām. 
Kinomehāniķis nu ir ierakstīts mirušo 
profesiju sarakstā un arī prasības skaņas 
akustikai analogajās un digitālajās kino-
filmu versijās ir būtiski atšķirīgas. Nu 
jau bijušo Latgales kinoteātru telpās ir 
atvērti veikali, kafejnīcas, frizētavas un 
citi sociālās infrastruktūras objekti.

 
Daži interesanti 
fakti par Daugavpils 
kinoteātriem

Daugavpils allaž ir bijusi Latgales 
kino metropole  – te ir bijis visvairāk 
kinoteātru, attiecīgi  – arī vislielākais 
kinoskatītāju skaits, un pilsētā, kā arī 
tās apkaimē, ir uzņemts arī gana daudz 
filmu. 1955. gada oktobrī Daugavpilī tika 
atklāts moderns kinoteātris „Daugava” 
ar divām skatītāju zālēm un 320 sēd-
vietām katrā. Tas ir celts pēc 1949. gadā 
izstrādāta Vissavienības tipveida pro-
jekta, kura autors bijis arhitekts Sergejs 
Jakšins. Arī Latvijā ir atrodams šīs ēkas 
dvīnis jeb klons  – bijušais kinoteātris 
„Zemgale” Jelgavā, kas tagad ir pārbū-
vēts par modernu biznesa centru. 

Kā pirmā kinoteātrī „Daugava” 
tika demonstrēta Rēzeknē dzimušā 
padomju kino klasiķa, režisora Fridriha 
Ermlera (1998–1967) jaunākā filma 
„Nepabeigtais stāsts” („Неоконченная 
повесть”)  – par šo Rēzeknē dzimušo 
režisoru vairāk lasiet nākamajā žurnā-
la „A12” numurā. Kinoteātris jau labu 
laiku nedarbojas, bet manāmi apbru-
žātajā un noplukušajā ēkā ieperinājies 
kāds Daugavpils naktsklubs ar mūždien 
mainīgu nosaukumu.  

Nepasen žurnālā „Latvijas Archi-
tektūra” tika publicēts raksts „100 gadi – 
95 ēkas”, kurā apkopotas un īsumā rak-
sturotas izcilākās ēkas, kas Latvijā tapu-
šas pēdējā gadsimta laikā. Latgali šajā 
sarakstā pārstāv pieci kvalitatīvas un 
savam laikam modernas arhitektūras 
paraugi: Vienības nams un Olimpiskais 
centrs Daugavpilī, Latgales vēstniecī-
ba „Gors” un Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrs „Zeimuļs” Rēzeknē, 
kā arī kinoteātris „Oktobris” Daugavpilī. 
Šis arhitekta Oļģerta Kraukļa (1931) 
meistardarbs kino mīļotājiem durvis 
vēra 1978. gadā un pārsteidz gan ar 
ēkas apjomu, kura plastiskajā risinājumā 
ir pamanāmas reģionālisma iezīmes  – 
atsauces uz Latgales baroku un kerami-
ku, gan ar savu oriģinālo un saskaņoto 
interjeru, kā arī abu kinozāļu (700 un 
300 vietas) izcilo akustiku. 

Kinoteātra iekštelpu risinājumus 
izstrādāja pats arhitekts, un tā inter-
jeri izcēlās ar meistarīgu dabiskā 
apgaismojuma lietojumu, savukārt 
ēkas izdaiļošanai tika piesaistīti vietē-
jie Daugavpils mākslinieki  – gleznotāji 
Mārcis Stumbris un Valda Mežbārde. 
Sevišķu uzmanību O. Krauklis pievērsa 
akustikas jautājumiem, tāpēc sadarbībā 
ar inženieri ķīmiķi M. Kalniņu kinote-
ātrim „Oktobris” arhitekts radīja īpašus 
akustiskos elementus. No sarkanā Lodes 
māla izgatavoto keramikas būvbloku 
akustiskās īpašības nodrošināja gan 
to liektā forma, gan čaganais sastāvs  – 
zinātāji apgalvo, ka labākas skaņas kvali-
tātes nav bijis pat Maskavas glaunākajos 
kinoteātros.  

1991. gadā kinoteātris „Oktobris” tika 
pārdēvēts par „Ausmu”, bet, neskatoties 
uz filmas „Titāniks” demonstrēšanas 

grandiozajiem panākumiem un arī ienā-
kumiem, 1997. gadā tas tomēr nogrima, 
lai no dzelmes iznirtu 2001. gadā – nu jau 
kā kinoteātris „Renesanse”. Renesanse 
turpinājās astoņus gadus – šajā kinoteāt-
rī esmu noskatījies visas megapopulārā 
„Gredzenu pavēlnieka” un arī „Harija 
Potera” sērijas. 2009. gada septembrī 
Daugavpilī durvis vēra pirmais daudz-
zāļu kinoteātris Latgalē – „Silver Screen 
Cinema”, un „Renesanses” dienas līdz 
ar to bija skaitītas. Jaunajā multipleksā, 
kura būvniecības izmaksas bija 2,8 mil-
joni eiro, darbojas četras kinozāles ar 
814 sēdvietu kopējo ietilpību. 2013. gadā 
kinoteātris „Silver Screen” vēra durvis 
apmeklētājiem arī Rēzeknē  – Latgales 
vēstniecības „Gors” mazajā zālē ar 220 
skatītāju vietām. 

Abi „Silver Screen” kinoteātri patla-
ban Latgalē ir vienīgie, un, lai noskaid-
rotu, kādu repertuāru tie piedāvā reģio-
na iedzīvotājiem, atliek atvērt „Silver 
Screen” mājaslapu – un ko mēs redzam? 
Pašlaik (skatīts 2. janvārī) tiek demons-
trētas 13 kinofilmas: 8 amerikāņu, 3 
krievu un 2 latviešu („Dvēseļu putenis” 
un „Jaungada taksometrs 2”), savukārt 
drīzumā gaidāmas vēl 10 filmas: 7 ASV, 
2 Krievijas un viens Latvijas kino pro-
dukts  – filma „Piļsāta pi upis”, tur-
klāt latgaliešu valodā. Manā must seen 
sarakstā pagaidām ir tikai viena filma – 
un kā jūs domājat, kura? 

noslēguma titru vietā
Pamodināts kaut vai nakts vidū, 

caurmēra Latvijas kinoskatītājs nemin-
stinoties spēs nosaukt Jāņa Streiča vai 
pat Boņuka suņa vārdu, bet tādas spilg-
tas kino personības kā Teuvo  Tulio, 
Fridrihs Ermlers un, iespējams, arī 
Hercs  Franks viņam neizteiks gandrīz 
neko. Šie vārdi kino profesionāļu aprin-
dās ir labi zināmi un pārstāvēti pro-
minentu kinoskolu programmās. Grūti 
noticēt, bet pasaulslavenu filmu režisoru 
dzimstības ziņā Latgale ir viens no aug-
līgākajiem reģioniem  – vismaz Baltijas 
jūras sateces baseinā jau nu noteikti. Par 
to un citiem atklājumiem Latgales kino 
arheoloģiskajos izrakumos lasiet nāka-
majā žurnāla „A12” numurā. 



„Kotram ir juosalīk sovys prioritatis, taidi kai Dīva 
likumi... Maņ dzeive ir tai īkuortuota, ka eistyn kotru 

svātdini maņ ir juonūīt iz bazneicu. Varbyut tū var 
nūsaukt par taidu kai dvēselis higienu?”

 Anna Rancāne,  
A12 nr. 3, 2019
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