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Šis žurnāla „A12” numurs ir veltīts 
godiem. Vasara ir svinēšanas laiks – 
siena un kartupeļu talkas, kapusvētki, 
augusts ir kāzu mēnesis, atvaļinājumos 
atbrauc mūsējie no Īrijas vai Anglijas – 
paciemoties un svinēt mājās būšanu. 
Godi var būt ļoti dažādi – arī pīļu me-
dību sezonas atklāšana, pati gatavo-
šanās gostu sagaidīšanai, sieru, kūku 
un mielastu gatavošana. Saimniece 
Aina Barsukova no Kārsavas par godu 
saimnieci kļuva, klājot galdus radu sa-
ietiem. Zemgales Ozolnieku pagastā 
godi ir izveidotās latgaliešu biedrības 
sanākšana. 

Šajā numurā sākam jaunu rubri-
ku – Latgales ciemi. Turpmākajos čet-
ros numuros vēstīsim par seno sādžu 

un ciemu likteņiem ar savdabīgiem no-
saukumiem. Šoreiz Anna Rancāne mūs 
vedīs uz savu dzimto ciemu Lyuzinīki. 

Preiļu puses priesteris Aigars Ber-
nāns ir klāt ne tikai cilvēka dzīves 
svarīgākajos godos, bet arī aktīvi pie-
dalās Pieniņu ciema dzīvē – spēlē vie-
tējā teātrī, ir atjaunojis kultūras namu. 
Tāpēc, ka jau Dievs ir uzskatījis, ka 
cilvēks ir noilgojies pēc prieka, pēc sa-
jūtām, kad visi ir kopā, kad ir aizmir-
susies ikdiena, smagais darbs, kad bei-
dzot ir atpūta, un, lai priecātos, Jēzus 
ūdeni pārvērtis par vīnu. Arī žurnāls 
„A12” vēlas sniegt saviem lasītājiem 
svētku gaidīšanas un svinēšanas prie-
ku, jo iemesls godiem var būt ikviens 
labs notikums. 

RedaktoRe 

Ināra Groce

godu  
svinēšana
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Notikumi

Kas ir tavas vērtības?
Labs jautājums. Dalīšanās, mācīšana 

un mācīšanās. Dabiskais līdzsvars. Eko-
sistēma. Daba vienmēr ir bijusi mans 
stūrakmens. Tā kā bieži strādāju sintētis-
kās, nedabiskās vidēs, tad, kļūstot vecā-
kam, cenšos vairāk laika pavadīt vietās, 
kur jūtos labi. Ar laiku sapratu, ka dabas 
likumi attiecas arī uz biznesu.

Kā, tavuprāt, dabas likumi attiecas uz 
biznesu? 

Tradicionāli bizness balstās uz izaugs-
mi. Tātad – kad tiek runāts par ekono-
misko veselību un uzņēmuma rādītājiem, 
tad bieži vien tam pamatā ir jautājums 

par to, cik daudz mēs pārdevām šogad, 
par cik vairāk nekā pagājušogad. Par to, 
kādu iespaidu šāda uzņēmējdarbība atstāj 
uz dabas resursiem, personisko vai ģime-
nes veselību, runāts netiek. Tas nav ilgt-
spējīga biznesa modelis. Dabā ja tu dod, 
tu arī saņem. Ir līdzsvars starp cēloņiem 
un sekām. Bieži vien mēs par to nedomā-
jam. Bizness nav tikai izspiešana, bet gan 
dziļāka izpratne par ekosistēmu un mūsu 
dabisko līdzatkarību. Es domāju, ka mēs 
kā sabiedrība pārejam no sistēmas, kurā 
galvenais bija sasniegumi, izaugsme un 
iekšzemes kopprodukta rādītāji, uz sistē-
mu, kur valda līdzsvars.

Kas ir tavi iedvesmas avoti?
Radošums tā visplašākajā nozīmē. 

Māksla. Mana sieva ir māksliniece. Man 
patīk redzēt mākslu, kas atklājas patīka-
mā veidā. Cilvēki, kas sevi pilnībā velta 
dažādiem ideāliem. Sabiedrība bieži 
vien izsmej tos, kas tic, ka ir iespējams 
būt materiāli nodrošinātam – tajā pašā 
laikā esot emocionālai un garīgai būt-
nei. Tā ir liela drosme būt patiesam, 
atbalstošam, mazāk praktiskam. Mani 
iedvesmo cilvēki, kuriem ir drosme ie-
stāties par kaut ko un uzņemties riskus.

Arī daba. Visvairāk par visu man 
patīk atrasties fiziski grūtos apstākļos – 

Inga Zeltiņa
Foto: personiskais arhīvs

sāksies 
empātijas 
laikmets

Ņūorleāna – uzņēmējiem draudzīgākā pilsēta („Forbes”), 
Ņūorleāna atdzimstot kļūst par IT pilsētu („Wall Street 
Journal”), Stilīgākā aizsākumu pilsēta Amerikā („Inc. Maga-
zine”). Šāds vērtējums ASV prestižākajos laikrakstos noteik-
ti ir liels sasniegums pilsētai, kura 2005. gadā smagi cieta 
viesuļvētrā „Katrīna”. Tā nav sagadīšanās, bet gan stratē-
ģisks darbs ar sabiedrību. Turklāt tā ir veiksmīgi realizēta 
pilsētas mārketinga programma, kuras līdzautors ir Robijs 
vitrano. Robijs Latgalē viesojās šovasar, drīz pēc piecu jau-
nu Latgales uzņēmēju un Latgales biznesa inkubatora „Ideju 
viesnīca” pārstāvju ciemošanās Amerikā. Robijs ir mārketin-
ga guru, uzņēmējs, viens no Ņūorleānas biznesa inkubatora 
„Ideju ciems” dibinātājiem.
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Reklāma

kāpt kalnos vai laivot. Tādos brīžos es 
jūtos ļoti dzīvs. Tas ir sevis pazaudēša-
nas process, atsvabināšanās no domām, 
savu spēku izzināšana, mirkļa izbaudī-
šana, un protams, arī adrenalīns. Ir grū-
ti būt te un tagad. Mums visiem pie tā 
jāpiestrādā, tomēr, kad dari ko tādu, tad 
nav izvēles, jo ir jākoncentrējas uz notie-
košo. 

Latgalē tu esi pavadījis mazliet ilgāk 
kā nedēļu, tomēr esi ticies ar ļoti dau-
dziem uzņēmējiem, citiem interesen-
tiem Preiļos, Līvānos, Daugavpilī, Rē-
zeknē un Balvos. Kas, tavuprāt, ir mūsu 
priekšrocības, stiprās puses?

Latgalē nozīmīgākais ir tas, ka esat 
citāda un unikāla kultūra, kas jāsagla-
bā. Jums te ir mākslinieki un amatnieki, 
spēcīga saikne ar dabu un iejūtība. Te ir 
liels radošuma potenciāls. 

Jā, pēdējā laikā jo īpaši svinam savu 
kultūru, bet vai tas neslēpj sevī draudus, 
es domāju, tieši ekonomikas attīstības 
ziņā?

Te ir jāmeklē līdzsvars, jo starp kul-
tūras saglabāšanu un progresu ir kon-
flikts. Liela kļūda ir domāt, ka kultūra ir 
statisks pagātnes jēdziens. Viss mainās. 
Kultūras jēdziens jāievirza laikmetīgā 
kontekstā un tas ir pats grūtākais. Arī 

Ņūorleānā ir līdzīgs izaicinājums, jo mēs 
savā kultūrā uzsveram džezu vai seno 
arhitektūru, tomēr, lai tā būtu dzīva, 
nevis mirusi kultūra, ir jārunā par tiem 
aspektiem, kas iedvesmoja šīs kultūras 
rašanos pagātnē. Tā mēs varam radīt 
apstākļus jaunām vēsmām kultūrā.

Citreiz var tik ļoti identificēt sevi ar 
kādu kultūru, ka veidojas rezervēta at-
tieksme pret citām kultūrām. Kultūru 
dažādība ir vērtība. Tā noteikti radīs sev 
vietu veiksmīgās sabiedrībās. Tāpēc tā 
nav jārada mākslīgā veidā. Vietas, kur 
paveras iespējas, piesaistīs talantīgus 
cilvēkus. Ir jābūt pietiekami lielai uzņē-
mībai, lai šiem talantiem atrastu pielie-
tojumu. 

Tu esi amerikānis, bet tavi senči ir 
itālieši. Vai tev ir būtiskas tavas itāliešu 
saknes?

Tās man ir svarīgas. Es sevi iden-
tificēju ar visu itālisko. Katrs no mums 
vēlas saprast, kas esam un kur ir mūsu 
vieta. Identitātes sajūtai ir liela nozīme. 
Mana kultūra man vienmēr ir pieejama, 
jo itāliskais ir sastopams visur. It sevišķi 
ēdienkartē (smejas).

Cik tālu mēs drīkstam iet kultūras 
svinēšanā, un kur ir robežas? Zviedrijas 
skolās, piemēram, bērniem neļauj vilkt 
rokassprādzes ar karoga attēlu, jo to uz-
skata par nacionālismu.

Arī Amerikā ir bijuši brīži, kad zī-
mēšanās ar karogu atzīta par nepieņe-
mamu, piemēram, Vjetnamas kara laikā. 
Kad sākas debates par nacionālismu, 
man ir vēlme tās virzīt pozitīvā gultnē 
un labāk runāt par patriotismu. Uzskatu, 
ka patriotisms nav bezierunu paklausība 
valstij. Tā ir kaut kādu noteiktu ideālu 
atbalstīšana, tomēr aktīva sabiedriskā 
darbība, kas vajadzības gadījumā nozī-
mē iejaukšanos sabiedriskajos procesos. 

Kad projekta aktivitātēs biju Ņūor-
leānā, biju ļoti pozitīvi pārsteigta par 
kopīgo vīziju, stratēģisko sadarbošanos, 
kas bija jūtama Ņūorleānas Uzņēmēj-
darbības nedēļas dalībnieku vidū. Ame-
rikas lielākajos laikrakstos Ņūorleāna 
raksturota kā biznesam draudzīgākā 
pilsēta ar augstiem attīstības rādītājiem 
un lielu potenciālu. Kā jūs to panācāt?

Šādas kustības sākas mazā grupā. 
Vecā mārketinga stratēģija, kuras lai-
kā es augu un kura vairs nedarbojas, 
neatzina saziņu. Tā bija manipulācija, 
kampaņas, ko izmantoja gan produktu 
tirdzniecībā, gan politikā.

Es parasti saku tā – nemēģini uz-
vārīt okeānu, t.  i., pārliecināt visus par 
savu taisnību, jo tas nenotiks. Parasti 
mūs saista tie cilvēki, kuriem ir spēcīga 
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Notikumi

pārliecība. Mēs ieklausāmies, pat tad, ja 
nepiekrītam šai pārliecībai, jo ir intere-
santi izprast, kāpēc kādam ir tik nelo-
kāmi uzskati. Un, ja tajā visā saskatāms 
kāds labums – atzinība vai panākumi, 
tad vēl jo labāk. Mēs pievēršam uzma-
nību pārliecinošām, interesantām, uni-
kālām un harismātiskām idejām, kā arī 
tādām, kas var sniegt mums labumu. 
Ņūorleānā mūsu uzdevums bija izprast, 
kas ir īsts, kā mēs to varam pasniegt. 
Svarīgākā bija spēja vienoties, ka mums 
ir vajadzīgas pārmaiņas. Pārmaiņas ne 
vienmēr ir gaidītas, bet, kad mēs ru-
nājam, ka ir jāuzlabo mūsu izglītības 
sistēma, jārosina ekonomikas attīstība, 
tad visi piekrīt. Tās pozitīvās frāzes, ko 
par mums var lasīt avīzēs pašlaik, ir tie-
ši tas, ko mēs viens otram savā domu-
biedru grupā teicām pirms 13  gadiem. 
Sākumā mēs bijām pieci, tagad – jau 
piecpadsmit.

Tātad vai atslēgas vārdi būtu „maza 
grupa” un „liels entuziasms”?

Sociālās pārmaiņas prasa laiku. 
Protams, arī biznesa rādītāji ir svarīgi: 
cik darbavietu ir iespējams radīt, kādi 
ekonomikas uzlabojumi ir gaidāmi. 
Mūsu pieredze rāda, ka efektīgi ir vei-
dot mazu grupu, iesaistot akadēmiķus, 
jauniešus, uzņēmējus un entuziastus. 
Pēc pieciem gadiem sabiedrībā pieaug 

uzticēšanās un sāk piedalīties tie, kas 
sākotnēji nebūtu to darījuši. Kā mār-
ketingā – jāpārliecinās, ka visi pārstāv 
kopīgu ideju. Mēs pozicionējām sevi 
kā pārmaiņu aģentus, kas palīdzēs no-
drošināt darbavietas tiem jauniešiem, 
kas atgriezīsies mājās. Runa ir par ātru 
un lēnu pieeju. Viens veids kā attīstīt 
ekonomiku ir piesaistīt ražotnes, tādus 
uzņēmumus kā „General Electrics” vai 
„Fiat” – tūkstošiem darbavietu un la-
bas algas. Izskatās kā perfekts risinā-
jums. Tomēr tam nepieciešami apstāk-
ļi un jāapzinās, ka tādā gadījumā mēs 
konkurējam ar vietām, kuras ir daudz 
labāk sagatavotas infrastruktūras un 
nodokļu politikas ziņā. Vēl jo vairāk, 
pastāv risks, ka būs jāiziet uz kompro-
misiem, kā rezultātā zaudēsim paši sevi, 
jo tie investori tieksies pēc kaut kādiem 
ekonomiskiem labumiem. Attīstot sa-
vus cilvēkresursus, varam būt droši, 
ka varēsim arī palikt pie savām vērtī-
bām – kultūras un tradīcijām. Jā, tas ir 
lēnāks process. Jaunieši pēc dabas ir ne-
pacietīgi, tāpēc viņiem ir jādot iespēja 
iesaistīties. Es biju Latgales aparātbūves 
centrā, tur ir tādas iespējas un inovāci-
jas! Jauniešiem ir jāzina, ka viņiem ir 
iespēja iesaistīties. 

Kādas, tavuprāt, ir nākotnes tenden-
ces uzņēmējdarbībā?

Menedžmenta speciālists Daniels 
Pinks savā grāmatā raksta, ka attīstās 
jauns laikmets – empātijas laikmets. 
Tas balstās uz spēju just līdzi, izprast 
cilvēkus un idejas. Šīs prasmes, kopā ar 
IT iemaņām būs noteicošais veiksmes 
faktors nākotnē. Notiks pārmaiņas trū-
kuma un bagātības jēdzienu izpratnē. Ja 
tagad nespēja iegādāties kaut kādu lietu 
tas man liek justies kā nabagam. Bet, ja 
es savu vērtību sistēmu pārslēdzu no vēl-
mes nopirkt uz vēlmi izbaudīt kultūru, 
sabiedrību un cilvēkus, tad es izeju ārpus 
šī nabadzības vai bagātības apburtā loka.

Kāda būtu marketinga guru Latgales 
reklāma?

Kādā bukletā par Latgali lasīju, ka jūs 
paši sevi pozicionējat kā sirsnīgākus un 
emocionālākus par pārējiem latviešiem. 
Tā jau ir tā empātija, ko iepriekš minēju, 
spēja saprast, izjust otru cilvēku, tas ir 
radošums un iespējas. Svarīgi ir spēt to 
savienot ar ekonomiskiem labumiem.

Amerikāņi uzskata, ka Eiropa ir za-
ļāka nekā ASV, t. i., atjaunojamo energo-
resursu ziņā utt. No tirgus viedokļa jūsu 
zaļais dzīvesveids noteikti ir priekšrocī-
ba. Rēzeknes Augstskolā mēs ar vienu 
uzņēmēju runājām par to, ka, piemē-
ram, jums ir bērzi un tos jūs izmantojat 
kokapstrādē, bet ne tikai – jūs ražojat arī 
bērzu sulu un gatavojat bērzu slotiņas. 
Es apskatījos internetā un atradu infor-
māciju, ka bērzu sulas ir ļoti veselīgas. Ja 
kāds te vēlas attīstīt šo produktu, es lab-
prāt sadarbotos un būtu jūsu ASV bizne-
sa partneris. Jūsu amatnieku darbi ir ļoti 
skaisti, tomēr, ja pārdot tos kā zīmola 
preci, tad būtu cits efekts. Story telling1  
ir ļoti būtiska pārdošanas sastāvdaļa. Jūs 
esat valsts ar īpašu vēsturi, kas var būt 
izmantota kā priekšrocība mārketingā. 
Klasiskais varoņa ceļojums – viņš ie-
kļūst nepatikšanās un tad tās uzveic. Arī 
Ņūorleānā mums ir šis stāsts – ciešanas, 
nepatikšanas, viesuļvētra, bet kaut kā 
taču jādzīvo tālāk, tad nu mēs cīnāmies. 
Bet tā nav tikai izdzīvošana, pamatva-
jadzību apmierināšana. Tas ir kaut kas 
vairāk. 

Vai Tu varētu uz šejieni pārvākties 
dzīvot? 

Jā, mūsu ģimenei daba ir liela vērtī-
ba. Protams, noderētu ērtāka vilcienu 
satiksme ar Rīgu. Ņemot vērā demogrā-
fisko situāciju Eiropā, nebūtu brīnums, 
ka uz šejieni būtu gatavi pārbraukt dau-
dzi Eiropas pensionāri skaistām un mie-
rīgām vecumdienām. 

..ja es savu vērtību sistēmu 
pārslēdzu no vēlmes nopirkt 

uz vēlmi izbaudīt kultūru, 
sabiedrību un cilvēkus, tad es 
izeju ārpus šī nabadzības vai 

bagātības apburtā loka.

1 Story telling (angļu val.) – zīmola leģendu 
veidošana.

Gadsimta 
notikums
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Gadsimta 
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vēstījums RēzekneS 
augStSkolaS jaunā 
inženieru fakultātes  
korpusa pamatakmenī

Kopš 1993.  gada viens no Rē-
zeknes atpazīstamākajiem zīmo-
liem ir Rēzeknes Augstskola (RA). 
Šī gada sākumā celtnieku rosība 
Atbrīvošanas alejā 115, RA pārval-
dītajā, 4,2  ha lielajā zemes gaba-
lā, piesaistījusi ne vien garāmgā-
jēju uzmanību. Uzsākts vērienīgs 
ERAF projekts „Rēzeknes Augst-
skolas jaunas Inženieru fakultātes, 
laboratoriju būvniecība un iekār-
tu iegāde”. Tā aktivitātēs plānots 
jau līdz 2014. gada martam uzcelt 
daudzfunkcionālu Inženieru un 
Ekonomikas un vadības fakultā-
šu ēku ar auditorijām un labora-
torijām, augstskolas bibliotēku, 
administratīvo korpusu, aktu zāli, 
ēdnīcu, izdevniecību un tehniskām 
telpām, arī labiekārtot visu terito-
riju ar nepieciešamajām autostāv-
vietām un gājēju celiņiem. Tā kā 

jauno ēku ceļ valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu zonā, būvob-
jekta apkārtnē ir īpaši padomāts 
par tādu koku saglabāšanu, kuru 
diametrs sasniedz pat 40 cm.

 Šobrīd jau ir iekārtots būvlau-
kums, notiek betonēšanas darbi 
un ārējās inženieru komunikācijas 
izbūve. Galvenais darbu izpildītājs 
SIA „RE&RE” ir viens no Latvijas 
vadošajiem būvuzņēmumiem, kas 
tāpat kā RA dibināts 1993. gadā. 

2013. gada 12. jūnijā svinīgā pa-
sākumā RA topošās Inženieru fa-
kultātes korpusa pamatos iemūrē-
ja kapsulu nākamajām paaudzēm 
ar vēstījumu un piemiņas priekš-
metiem, kā RA avīze „RA Dialogi”, 
viena lata monēta, ko sarūpēja RA 
rektors Edmunds Teirumnieks, 
mācību spēki, absolventi un citi 
klātesošie. Piemiņas vēstījumu 
parakstīja visi klātesošie.

Studentu pilsētas Rēzeknes 
lepnums daudzfunkcionālā Inže-
nieru un Ekonomikas un vadības 
fakultāšu ēka noteikti priecēs ar 

dizainu. Saskaņā ar projektu ēkas 
apdarē tiks izmantoti trīs materiā-
li: augstvērtīgas stiklojuma sistē-
mas un Latgales arhitektūrai rak-
sturīgais koks un betons. 

Rēzeknes Augstskolai kā Lat-
vijas tehnoloģisko universitāšu un 
augstskolu konsorcija dibinātā-
jam būtiski kļūt par vadošo inže-
nierzinātņu centru Austrumlatvijā 
un starptautiskas nozīmes inovā-
ciju centru, kur top jauni izgud-
rojumi, tiek izstrādāti patenti un 
prototipi, ko ievieš ražošanā. Jau-
najam RA korpusam jākļūst par 
veiksmes stāstu daudziem Lat-
gales un Latvijas jauniešiem, kuri 
nākotnē izvēlēsies studēt Rēzek-
nes Augstskolā.

Naaizmierssim, ka rēzeknis 
Augstškola byus taida, kaidi byu-
sim mes, par tū byusim vīnuoti 
dūmuos i dorbūs, turēsim pruo-
tā sovu miseju Latgolā i Latvejā 
i aplīcynuosim tū, ka mes asam i 
byusim regiona zynuotnis, izglei-
teibys i kulturys centrs. 

foto: Māris Justs
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S
aruna sanāca pusdienlaikā, kad 
ar draudzes prāvestu kopīgi ie-
turējām pusdienas ar auksto 
zupu. Attaisnojās latgaliešu sla-

vētā viesmīlība neatstāt karstumā cie-
miņus bez atvēsinoša cienasta. Aigars 
pārsteidza ar garīgās un laicīgās dzīves 
centienu veiksmīgu apvienojumu. Baz-
nīckunga atvērtība un pieejamība ir 
pārvērtusi ne tikai Pieniņu ticīgo drau-
dzi, bet arī Pieniņu ciemu. Aigars spēlē 
vietējā teātrī, ir uzrakstījis projektu un 
ar vietējo iedzīvotāju spēkiem atjaunojis 
Pieniņu klubu, organizē gadskārtu ie-
ražu pasākumus un koncertus. Sākumā 
gaidīto pāris desmitu apmeklētāju vietā 
tagad visiem interesentiem klubā nepie-
tiek vietas. Tad arī Aigars sapratis, ka cil-
vēki ir noilgojušies pēc pasākumiem un 
svētkiem savā Pieniņu draudzē uz vietas. 
It kā centrs ir Riebiņi, kur rīko daudzus 

pasākumus, bet pieniņieši saka, ka, pat 
ja ir autobuss aizbraukšanai, tā tomēr ir 
svešāka mala. Bet te, Pieniņos, kā citur 
Latgales laukos viens ar otru ir rados un 
priecājas par kopā būšanu. 

Ja Pieniņos ir saskaitīti 93  iedzī-
votāji, tad baznīcas bilancē ir daudz 
vairāk – četri simti ticīgo. Gadā Pieni-
ņu Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā 
salaulā 30  pārus, bet apbedī uz pusi 
mazāk. Kristīto bērniņu skaits tuvojas 
astoņiem desmitiem gadā, kas ir gan-
drīz tik, cik ciema iedzīvotāju. Kā vie-
nai neliela ciema baznīcai ir izdevies 
piesaistīt godu svinētājus?

Pirmajam pārim, kurš pie manis pre-
cējās, bija populārs kāzu fotogrāfs. Tā kā 
pati baznīca, ceremonija ar kori Pieniņu 
draudzē patika, slava aizgāja kā klusais 
telefons. Cilvēki sāka braukt laulāties, 
gatavoties laulībām. Ar pāriem kopīgi 

Ināra Groce
Foto:  Agnese Blumfelde-Surna

Dvēseli  
iedvesmo 
svētkiDaudzos godos kā aicināts viesis un pat godu vadītājs ir priesteris, 

mācītājs vai baznīckungs, kā nu kurš garīdznieku sauc un kurai reli-
ģiskai pārliecībai pieturas. Augusts ir kāzu laiks, pēc statistikas – lie-
lākā daļa laulību ceremoniju tiek rīkotas baznīcā. Viesojoties Preiļu 
novadā, mums ieteica noteikti satikties ar pazīstamu un visu mīlētu 
priesteri – aigaru bernānu no Pieniņu draudzes. Un tā karstā va-
saras pusdienlaikā devāmies uz Pieniņu Jēzus Sirds Romas katoļu 
baznīcu Riebiņu novadā. Neuzkrītošs dievnams, viens no jaunākajiem 
šajā pusē, sakoptā ezera krastā. Draudze lepojas ar digitālajām ēr-
ģelēm, kas uzskatāmas par retu novitāti. Telpu vēl pēc pirmās Komū-
nijas svētkiem rotāja baltas lentes un altāru ziedi. 

Viedoklis



9C E Ļ Š  U Z  L A t G A L I 



A U G U S T S / S E P T E M B R I S 201310 A12.LV

Viedoklis

meklējam laiku katehizācijai, skaidro-
jam, mācām ticības patiesības. Tās sa-
runas ir atvērtas un atraisītas, droši vien 
tas daudziem patīk. Šajās reizēs jau viņi 
paši atklāj sev ticības patiesības no jau-
na. Bērnībā vecmāmiņa vai vecāki ir pie-
spieduši gatavoties pirmajai komūnijai, 
tad iezubrās ticības mācību un ļoti ātri 
aizmirst, nav izpratnes.

Vēl man ir pārliecība, ka manā vārdā 
darbojas Dievs. Apzinot savus talantus 
un trūkumus, es to vēl vairāk saprotu, 
jo pēc dabas esmu ļoti kautrīgs, man ir 
grūti nodibināt kontaktu, atvērties un 
uzsākt sarunu. Patiesībā, lai uzņemtos 
iniciatīvu un aktīvi darbotos, man jā-
mēģina sevi pārlauzt. Un tas no manis 
daudz prasītu, bet viss notiek ar vieglo 
Dieva roku.

Divi cilvēki satiekas – tas ir ar Die-
va ziņu vai pašu roku darbs? Baznīc-
kungs laikam to visu laulājot redz. Vai 
ir iespējams pateikt, ka ir bijis Dieva 
pirksts?

Dažādi, tas ir ļoti dažādi. Paiet zi-
nāms laiks, kamēr mēs gatavojamies 
kāzām, un es tos cilvēkus iepazīstu. Tad 
var redzēt, ka daļai laulības ir formālas, 
to vajag un tāpēc to izdarīs. Ir ar interesi, 
ir ar mīlestības dzirksti. Ir pāri, kas no-

brieduši laulībām, jo daudzi bez laulības 
gadiem dzīvo kopā, viņiem ir nopietna 
attieksme, un pārdomātais lēmums jau ir 
pieņemts. 

Protams, ka dzirksti starp abiem var 
pamanīt uzreiz. Ir dažādas situācijas – ir 
pāri, kuriem svarīgi salaulāties, skaista 
ceremonija un – viss. Man ir tāda klusa 
cerība, ka saņemtās zināšanas viņiem 
dzīvē tomēr noder. 

Vai ir bijuši gadījumi, kad ir gribē-
jies atrunāt no laulībām?

Laulība ir kā aicinājums, kurš ir jā-
izvērtē un nopietni jāpārdomā. Baznīc-
kungam būtu jāaicina izvērtēt šo soli un 
pat nospēlēt tādu kā atrunātāja lomu, lai 
pārbaudītu mīlestību. Bet tomēr dzīvē 
notiek tā, ka pie baznīckunga piesakās, 
kad kāzu datums jau ir noteikts. 

Izsenis par ģimenes lielākajiem go-
diem tika uzskatītas kristības, kāzas un 
bēres, kurās tiekas visa lielā dzimta. 
Vai tā ir arī tagad un kas ir mainījies?

Tie ir cilvēka dzīves svarīgākie no-
tikumi. Bieži vien uz kristībām tagad ir 
pilna baznīca draugu un radu, pat vairāk 
nekā kāzās un tādus godus svin, pat krī-
ze nav iespaidojusi. Arī kāzas ir kļuvušas 
lielākas. Kā senākajās tradīcijās – radu 
un draugu pulkā. Vienīgi žēl, ka tas no-

tiek viesu mājās, varbūt jaunajam pārim 
mazāk rūpju, bet patiesībā godus svinēt 
dzimtas mājās būtu labāk.

Bēru godos gan ir sākušās būtiskas 
izmaiņas. Kādreiz atvadīties no aizgājēja 
nāca visi – radi, kaimiņi, aicināti vai ne-
aicināti. Vairākus vakarus pirms bērēm 
dziedāja psalmus. Jau manā bērnībā – ti-
kai vienu vakaru, tad vēl otrā rītā sanāca 
dziedāt. Tagad bēres notiek nelielā lokā, 
arī lielās bērēs nav vairāk bēru vakara, 
nav psalmu dziedāšanas. Vai arī tiek or-
ganizēts uz vienu stundiņu pēcpusdienā. 
Bēru ceremonija mainās Rietumu ietek-
mē, ātrāks ritms un steiga. Nāve ir tabu 
tēma, kas nevienam nepatīk. Psalmus arī 
nemāk dziedāt. Pati apbedīšana tāda – 
ka tik ātrāk zemes klēpī. Un miers! Visu 
izdara apbedīšanas uzņēmums. Ērti un 
vienkārši. Agrāk bija izvadīšana no mā-
jām, tad bēru ceremonija uz baznīcu, no 
baznīcas veda uz kapiem.

Ko godi nozīmē: vai enerģijas ap-
maiņu un saikni radu, draugu lokā?

Protams. Kāzās tradicionāli lasa 
evaņģēliju par to, kā Jēzus izdarīja pirmo 
brīnumu. Tas notika Galileja kalnā kāzu 
godos. Jēzus ar māti un mācekļiem bija 
aicināti, un, kā jau Dienvidos, kāzas svin 
viss miests vai pilsēta. Lielākais kauns un 
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negods jaunajam pārim, ja pēkšņi pie-
trūkst ēdamā vai dzeramā. Šo problēmu 
pamanīja Jēzus māte un teica, ka nav 
vīna. Jēzus iebilda, kāda gan viņam un 
viņai daļa gar to, ka nav vīna. Taču Mari-
ja neklausījās un teica kalpiem, lai dara, 
ko liks. Bija seši akmens trauki šķīstīša-
nās vajadzībām, ko kalpiem lika piepildīt 
ar ūdeni. Jēzus šo ūdeni pārvērta vīnā. 
Sanāk, ka Dievs rūpējas par laicīgām lie-
tām, lai netrūktu dzeramā. 

Viens no ekseģētiem1 skaidroja 
šādi – ka Dievs redz, cik cilvēks ir noil-
gojies pēc prieka, pēc sajūtām, kad visi ir 
kopā, kad ir aizmirsusies ikdiena, sma-
gais darbs, kad beidzot ir atpūta, svētki. 
Un te ir maza daļa Debesu valstības prie-
ka, ko cilvēks izjūt virs zemes.

Vai priekam var būt ierobežojumi? 
Cik daudz mums ir ļauts izjust, jo bie-
ži vien Baznīcas mācību saista ar upu-
ri, krusta nešanu, sāpēm, lai 
nopelnītu prieku. Vieglākais 
upuris ir 40 dienu gavēnis, kad 
no priekiem un pārliekas ēša-
nas ir jāatsakās, lai nopelnītu 
Lieldienu atlaidas. Lai būtu 
prieks, vai ir jādod kaut kas 
pretī? Varbūt darbs ir pretstats 
priekam, ja esi strādājis, tātad 
esi pelnījis prieku.

Var jau būt, ka kādreiz par lielu prie-
ku ir jābūt upuriem. Droši vien tā arī ir.

Kā cilvēks var kaut ko labu nopel-
nīt?

Vislielākais, ko var darīt, ir cilvēkmī-
lestības darbi. Tuvākajam jeb ikvienam. 
Ikviens – tāda ir beznosacījuma mīlestī-
ba. Laba darīšana.

Ja tu dari labu, tad nav jāuzdod jautā-
jums, vajag viņam to vai nevajag, novērtē 
vai nenovērtē. Jo Jēzus arī saka, ja tu dari 
labu bez nosacījumiem, tad tas arī ir labi. 
Un ikviens darbs ar sevis pilnveidošanu 
ir pats grūtākais. Ir cilvēki, kas ir varējuši 
vadīt veselus karapulkus un gūt uzvaras, 
bet ar sevi nav tikuši galā. Tas jau ir vis-
sarežģītākais – tikt galā ar sevi.

Tagad ir moderni meklēt dzīves 
jēgu, aizrauties ar ezoteriku, horosko-
piem, Latvijai svešākām Austrumu ti-
cībām. 

Man liekas – ir divas galējības. Vie-
ni vispār neko nedomā, tiem ir absolūti 
vienalga. Tie, kuri sāk domāt. Dīvaini, ka 
viņi nemeklē tradicionālā kultūras man-
tojumā vai saknēs. Kad cilvēkam piedāvā 
izskaidrot ticības patiesības, bieži viņš 
atbild, ka nevajag, jo jau tāpat visu zinot. 
Tiklīdz kāds sāk runāt par reinkarnāciju, 
karmu vai čakrām, tad klausās un iesais-
tās jaunajā, cerot, ka tiks atklāti nezināmi 

pasaules noslēpumi. Paradokss, ka cilvē-
ki uz to uzķeras. Mūsdienās modernā re-
liģija tiek piedāvāta patērētājsabiedrībai. 
Cilvēks ienāk kā lielveikalā un paņem no 
plaukta, ko grib, tā arī pasniedz reliģiju 
kā preci un piedāvā ļoti plašu klāstu, lai 
var izvēlēties, ko gribi – vai Kristu, vai 
Budu, vai reinkarnāciju. Citi atkal skatās 
šauri – tikai kaut ko vienu, pārējo – attu-
rīgi.

Vai reliģija nav prece mūsdienu sa-
biedrībā?

Es domāju – nē. Kāds to mēģina un 
patērētāja domāšana tiek ievazāta, tas 
parādās cilvēku attieksmē. Kaut vai tas, 
ka cilvēki par Dievu atceras, kad ir vaja-
dzīgas sajūtas – Ziemassvētku dziesmi-
ņa, skuju smarža un piparkūka vai brau-
ciens uz baznīcu. Otrs gadījums tad, kad 
ir problēmas, kad ļoti vajag kaut ko. Tad 
Dievam prasa dot.

Kad Dievs uzklausa, ja nāk pastāvī-
gi uz baznīcu vai arī ja – tikai Ziemas-
svētkos?

Tai saiknei ir jābūt pastāvīgai. Es to 
parasti salīdzinu ar draudzību. Var dzī-
vot Pieniņos, es pat zinu šos cilvēkus, 
kuri dzīvo aiz meža, vienreiz gadā viņus 
satieku veikalā, sasveicināmies un – viss. 
Es viņu ikdienu nezinu, viņi arī par mani 
neinteresējas. Bet ir cilvēki, kurus satieku 
biežāk, aprunājamies, kā iet, tiekamies 
ikdienā un svētku reizēs, draudzējamies, 
es viņus pazīstu daudz labāk. 

Tāpat attiecībās ar Dievu, var atnākt 
gadā reizi un pateikt „Čau!”. Daudzi tā 
dzīvo: es Dievam netraucēju un lai viņš 
man netraucē. Vienu reizi gadā sasveici-
nāmies, bet saiknes nav. 

Par Dievu var ļoti gudri runāt un teo-
loģiskus traktātus lasīt, bet katram cilvē-
kam pieredze iegūstama ļoti individuāli. 
Dievs atklājas ļoti personiski, caur garīgo 
dzīvi un attiecībām: jo vairāk tuvojas, 
lūdzas, meklē Dievu un par to domā, 
iepazīst caur Svētajiem Rakstiem un li-
turģiju, jo Dievs cilvēkam vairāk atklājas. 
Ja nav personiskā kontakta un pieredzes, 
runāt var skaisti un gudri. Neviens nav 
spiests iet uz baznīcu, bet tie, kuri nāk, 
to arī novērtē. Viņi arī zina, ko baznīca 
viņiem dod. Tie, kas nenāk, to arī nezi-

na. Dieva ceļi ir ļoti dažādi un neizdi-
bināmi, un Dieva pedagoģija uz katru 
cilvēku darbojas individuāli. Katram cil-
vēkam viņa pieredze un viņa ceļš, kā viņš 
atnāk pie Dieva uz baznīcu, ir atšķirīgs. 
Kādam nozīmīga loma ir baznīckun-
ga padomam un mācībai, bet cits atrod 
pats savos meklējumos pēc patiesības. 
Vēl kādam ir nozīmīgas tradīcijas un arī 
saknes. Latgalē ir bijušas lielas un ticībā 
stipras ģimenes, cilvēks šādā garā audzi-
nāts, citādu attieksmi nevar iedomāties.

Jāmeklē pašam sevī, citur nekas nav 
atrodams, jo neviens neslēpjas. Vienkār-
ši jābūt atvērtam. 

Mana mīļākā ir baznīca, kurā es biju 
kristīts – Bērzgales baznīca pie Aglonas. 
300 gadus veca koka baznīca. Es tur va-
dīju savu pirmo misi. Tur bijusi mana 
bērnība pie vecmāmiņas, pats esmu dzi-
mis Aglonā. Pasienes baznīca ir mana 

otrā mīlestība, tur ir tāda sajūta, 
ka gribētu tur palikt. Es pat se-
mināra gados domāju par Pa-
sieni, un tā bija Dieva dāvana, 
ka mani tur nozīmēja kalpot 
(pirms Pieniņu draudzes Aigars 
kalpoja Pasienes–Zilupes katoļu 
draudzē). 

Priesteris Aigars izrāda sa-
glabātos un restaurētos krus-

tus un Kristus tēlus. Jau ir ideja veidot 
Sakrālās mākslas muzeju. Ir savāktas 
baznīcas tekstilijas, liturģiskie apģērbi, 
senie tērpi un altārsegas dažādās rok-
darbu tehnikās – rišeljē, izšūtas, ar ie-
locēm u. tml. Muzeju speciālisti pat no 
Rundāles pils esot teikuši, ka par tādām 
lietām varot apskaust.

Pirms atstājam Pieniņu draudzes 
māju, Aigars nolasa mūka Antona Grī-
na rakstīto, jo tas pilnīgāk izsaka arī 
paša domas: „Svētki ir viens no mūsu 
dvēselei raksturīgākajiem izpausmes 
veidiem. Mēs svinam svētkus, lai pār-
veidotu mūsu dzīvi, un kaut kas no-
zīmīgs sakustas mūsu dvēselēs. Svētki 
mūs nostāda dzīves briesmu un risku 
priekšā, piedāvājot atdzimšanas veidu, 
tā ir kā dziedināšana. Ir veselīgi aiz-
mirst savu dvēseli un ķermeni svētku 
ritmā. Daudzie svētki veido liturģiskā 
laika ritmu, to izsakot katru reizi jaunā 
veidā… Tas ir aicinājums uzdrošināties 
dzīvi sākt no jauna. Tas ir apsolījums, 
ka ķēdes, kas mūs padara nebrīvus un 
ierobežotus, var krist. Mūsu ievainotā 
dvēsele tiek dziedināta, ja pilnībā aiz-
mirstamies svētku dinamikā..” 

1 Ekseģēts – teologs, kas skaidro un interpre-
tē Bībeli.

Tā ir mūsu nelaime, ka mēs ļoti 
bieži neanalizējam, vai tas būs 
īstais, kas mums nesīs laimi.



atrast savējo
Kad tikko atradu recepti un uzcepu 

maizi, šķita, ka jau māku. Tomēr tagad, 
pēc diviem gadiem, saprotu, ka tikai 
tagad es kaut ko māku, bet tik un tā 
nedaru to profesionāli. Kā jebkurā pro-
fesijā – jo vairāk zini, jo vairāk saproti, 
ka neko nezini. 

Ja tev ir sakoptas mājas, izauguši 
bērni, tad reiz tu saraksti visu, ko pro-
ti, un mēģini noskaidrot, ar ko tad īsti 
vēlētos nodarboties. Man bija gan šū-
šana, gan siltumnīcas un dārzi, tomēr 
ēst gatavošana nebija pirmajā vietā. 
Pēc savu bērnu dzimšanas dienām bie-
ži saņēmu īsziņas: „Paldies par kūku!” 
vai „Ļoti garšoja salāti!” Tā nu „aizgā-

ja” kūkas un tortes. Braucu uz Rīgu un 
teicu, ka man ir māja, pirts un ir ide-
ja par kūkām. Mani atbalstīja, bet tei-
ca, ka Aglonā jau ir maizes muzejs un 
nevajagot atkārtoties, jāmeklē kaut kas 
savs. Ieteica vākt receptes. Tad es ņēmu 
vecos žurnālus, griezu ārā tortu recep-
tes, pa vidu arī maize gadījās. Es maizes 
recepti tā intuitīvi pieliku klāt. Tortu 
cepšanai mājās ir pārāk augstas higi-
ēnas prasības, nepieciešami vairāki le-
dusskapji, tas ļoti sadārdzina gala pro-
duktu. Pajautāju par maizi Pārtikas un 
veterinārajā dienestā, tur man atbildē-
ja, ka maizei neko īpašu nevajag. Kas ir 
maize? Milti, ūdens, ieraugs un – viss. 
Tortes šad tad sev un draugiem uzcepu. 

Parasti saku tā: „Ja tas nav tavs, ne-

vajag to darīt!” Man tas ir dabiski, ka, 
ejot pa taciņu gar puķu dobēm un ie-
raugot nezāli, es apstāšos un izraušu. 
Ja kas nav dots, tad nevajag to darīt un 
sevi piespiest. Dzīvē svarīgi ir atrast 
sevi, savu pareizo darbu. Ja tu to atrodi, 
tad ir labi, ja ne – tad visu mūžu ir grū-
ti. Jāsaraksta divos stabiņos: kas tev pa-
tīk, ko gribētu un ko nekādā gadījumā 
negribētu. Pat ja ar to pietiekoši nevar 
nopelnīt. Ir jāatrod darbs, bet vakaros 
jādara patīkamais. Nekādā gadījumā 
to nedrīkst atmest. Ja tev nepatīk tavs 
darbs, bet patīk fotografēt, tad dari to 
pēc darba. Protams, nauda ir jāpelna, 
tomēr arī jādzīvo, rodot piepildījumu. 
Tā kā vīrietis pēc zvejas vai medībām 
pārnāk izlādējies un laimīgs, jo nav 
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Tradīcijas

Ināra Groce
autoReS Foto

Godu svinēšana nav iedomājama bez saimnieces un maizes. Maize mūsu 
kultūrā ir simbols cilvēka mūžam un mūža godiem – maize ir tas, kas 
mūs sagaida un pavada. Agrāk šūpuļa bērniem deva maizes māneklīti, 
arī, pēdējā gaitā pavadot, ielika maizi. Maizi ēd gan nabags, gan bagā-
tais. Latgalē zina daudzas maizes cepējas, bet labākās kāzu tortes gatavo 
aina barsukova no Malnavas pagasta. Saimniecības „Dzīles” maize tiek 
piedāvāta vietējos zaļajos tirdziņos. Pati saimniece ir saņēmusi daudzas 
atzinības, arī Rožu ordeņa diplomu par vietējās identitātes produktu, par 
jaunas garšas un senču gudrības apvienojumu dabīgi ceptā maizē. Saru-
na ar uzņēmīgu mājražotāju par dzīves garšu laukos.

Kā izvilināt 
maizes 
smaidu
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svarīgi, cik nozvejojis vai nomedījis, bet 
tas, ka ir bijis. Jebkurā vecumā jādara 
patīkamais. Kad zināsi, kas tev patīk un 
ko tu vari, pats un tava otra puse kļūsiet 
laimīgāki. 

godu receptes
Goda saimnieču konkursā par savu 

kāzu torti dabūju pirmo vietu. Tā bija 
divstāvīga torte ar baltām rozītēm. Die-
toloģe Lolita Neimane teica, ka novēr-
tēšanai tikai pacienāšoties no kolēģes 
gabaliņa, savu gan neņemšot, jo esot jau 
paēdusi, tomēr nogaršojusi teica: „Ja jūs 
man iesaiņosiet, es ņemšu līdzi.” Šī re-
cepte nāk no mana vīra tantes. Tante to 
kādreiz iedeva vīra māsai un teica to ne-
kam nedot, sargāt. Torti gatavo no lauku 
olām, saldā krējuma, mazliet biezpiena 
un citrona. Saliec vienkāršas lietas kopā, 
un.. lieta aiziet. Kad pirmo reizi cepu 
baltmaizi, tas šķita ļoti sarežģīti. Trīs 
vai četras reizes tā īsti nesanāca. Tomēr 

tagad, liekas, nav nekā vienkāršāka par 
šo baltmaizi. Tāpat arī ar to torti. Lauku 
olas ir vietējās, tomēr saldais krējums un 
biezpiens ir no veikala. Katra saimniece 
zina, ka lauku biezpiens katrreiz ir savā-
dāks – reizēm salds un garšīgs, citreiz 
sauss. Sākumā taisu, kā teikts receptē. 
Ja recepti radījis kārtīgs mākslinieks, to 
nevajag sajaukt. Varbūt var nesaprast, 
kāpēc rakstīts 3  grami sāls, bet ieliekot 
saproti tā jēgu. Ar maizi sākumā visu 
darīju pēc receptes, pēc tam – pēc izjū-
tas improvizējot. Kad raudzē maizi, viss 
ir ļoti atkarīgs no apstākļiem: vasarā 
speķa pīrādziņu mīklu nevar savaldīt, lai 
izveidotu apaļu pīrāgu, jo nepārtraukti 
aug; taču ziemā, kad virtuvē nav īsti silts, 
mīkla guļ un it kā saka: „Tev nepatīk 
aukstums un man arī nepatīk, mēs abas 
pagaidīsim, kad sasilsim, un tad strādā-
sim.” (Smejas.) Maizei patīk siltums. Ir 
tādas, kurām vajadzīgs aukstums. Tām, 
kuras ilgāk rūgst, ir savādāka garša – da-
bīgs skābums. 

Savs zīmols
Grozs ir mana atpazīstamības zīme. 

Tāds uz rokas uzliekams ar baltām pu-
ķēm un dzeltenu malu. Ar to tūristi bil-
dējas. Sākumā bija divi itāliešu grozi, ko 
man draugi no Maskavas atveda, tad es 
nopirku šo. Parasti krievu tūristus sagai-
du, turot rokās grozu, kur iekšā sālsmai-
ze – nelieli saldi kēksiņi ar jūras sāli pa 
virsu. Šī ir „Dzīļu” maize, tai ir aplieci-
nājums no Latvijas Lauku foruma, ka tā 
ir tāda kā Kārsavas atpazīstamības zīme. 
Maizē ir dzērveņu ievārījums, rozīnes 
un linsēklas.

nelatgaliskais Filadelfijas 
siers jeb nepalikt pagātnē

Ar saulē kaltētiem tomātiem, ba-
ziliku, timiānu un rozmarīnu – tāda ir 
mūsu ģimenes mīļākā maizes recepte. 
Latgales kāzu torte pēc visiem agrāko 
laiku kanoniem ir kliņģeris. Biju aizdo-

Mums nav jābūt tikai 
latgaliešiem. Arī speķim 

lieku klāt ķiploku, 
rozmarīnu un timiānu.

Tradīcijas
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mājusies, kāda tad ir tagadējā Latgales 
kāzu torte: ar gulbīšiem, gredzeniem...? 
Vai tādai tipiskajai tortei vispār ir jābūt? 
Tāpat kā ar to šmakovku, kas vienkāršāk 
saucama par samagonku. Vai tā mums 
vispār ir vajadzīga? Nu kaut kādā ziņā jā, 
bet ne tā, ka tas „skrien” mums pa priek-
šu. Kad atbrauc tūristi, saku, ka šajā 
mājā šmakovkas nebūs, bet būs maize ar 
pienu, tēja, sālīts speķis, mājas siers, ko 
man atved zemnieki. Agrāk, kad sabrau-
ca viesi, skrēju uz veikalu pēc desas un 
Krievijas siera. Bet tad redzēju, ka ir no-
ēsts viss, tikai tā desa ar sieru palikusi. 
Tad saproti, ka to vispār uz galda neva-
jag likt. To var dabūt jebkurā vietā. Uz šo 
brīdi man ir topā vistu aknu pastēte ar 
konjaku vai portvīnu iekšā, sablenderēta 
un izcepta. Piedāvāju arī vietējos māju 
vīnus degustācijai. Lauku siers, speķis 
un kāda sezonas kūka – rabarberu, mel-
leņu, jāņogu  vai upeņu. Visiem garšo 
kēkss ar mellenēm, pa virsu ar philadel-
phia sieru.
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Mums nav jābūt tikai latgaliešiem. 
Arī speķim lieku klāt ķiploku, rozmarīnu 
un timiānu. Nu nevar bez tā. Patīk visu 
jaukt un miksēt. Neaizmirst saknes un 
nepalikt pagātnē – tāda ir mana filozo-
fija. Man tagad būvē īstu malkas maizes 
krāsni, kur es cepšu rudzu, saldskābo un 
baltmaizi. Tomēr es jau esmu iedomā-
jusies, ka tur taču varēs izcept arī picu 
un daudz ko citu. Tur varēs salikt dažā-
du gaļu podiņos un sautēt. Tai maizes 
krāsnij nav jākalpo tikai kā maizes krās-
nij. Mana vecmamma krāsnī gatavoja 
draņnikus – rīvētus kartupeļus, kam pa 
virsu lika krējumu. Nebija nekā garšīgā-
ka. Ar ko atšķiras malkas cepeškrāsns no 
citām? Manuprāt, ar maizes garozu. Īstā 
maizes krāsnī izveidojas bieza, cieta un 
kraukšķīga garoza. 

Un tā garoza plaisā, un – jo vairāk 
cenšos, jo vairāk plaisā. Vienreiz piece-
pu daudz maizes un devos uz gadatirgu. 
Tā sanāca saplaisājusi, bet jāved vien 
bija. Kādai sievietei teicu, ka, lūk, sa-
plaisājusi, bet viņa man atbildēja: „Īstai 
saimniecei maizīte vienmēr smaida.” Ta-
gad par to „nekompleksoju”. Galvenais, 
lai ir garšīga. 

godu saimnieces gods
Esmu no Kārsavas, mans vīrs – no 

Zeļčevas. Atnācām dzīvot uz Malnavu. 
Man ir gods 29 gadus būt par Jāņa sievu 
un klāt galdus. Krievu laikos, kad nāca 
ciemiņi, vajadzēja uzburt no nekā. Latga-
lē nāk daudz ciemiņu: brāļi, māsas ar ģi-
menēm un bērniem un vēl kāds draugs. 
Mazāk par 20 ciemiņiem mājās nekad 
nav bijis. Kad nāk jebkura dzimšanas 
diena vai citi svētki, tad zini, ka būs jāpa-
baro apmēram 20 cilvēku. Mūsu ģimenē 
vienmēr klāj bagātīgus galdus. 

Svētki un godi tā ir ģimenes izjūta. Jo 
vecāka kļūstu, jo dziļāka ir mana pārliecī-
ba, ka cilvēkam ir jābūt ar saknēm. Viņam 
ir jāzina, no kurienes viņš nāk. Kā koks 
viņš ir ielaidis saknes, tad aug stumbrs, 
zari un lapas. Tās saknes ir jāatceras, jā-
pabaro ar lapām un ziediem. Senči jāat-
ceras, kaut vai vienkārši tāpat. Man pašai 
nepatīk ne kapi, ne kapusvētki, bet es eju, 
jo zinu, ka man tas jādara. Saviem bēr-
niem es nelieku iet tagad, bet saku, ka 
tad, kad manis nebūs, viņiem būs jāiet. 

Tu zini, ka Tev ir savējie, pie kuriem 
Tu vari atgriezties rast patvērumu. Ja nav 
saimes, tad ir tukšums. Ir labi, kaut kur 
dziļi iekšā apzināties, ka ir mājas. Kat-
ram cilvēkam ir jābūt savām mājām – vai 
pie ezera, vai lielāka vai mazāka ceļa, vai 
meža ielokā, vai pelēkajās sērijveida „sēr-

kociņkastītēs”, bet tai vietai, ko saukt par 
savu, ir jābūt.

Maize, Malnava un kāzu 
tradīcijas

Pagānu laikos sirotāji nozaga līgavas, 
tad tās mājās vairs netika. Vēlāk jau līga-
vas izpirka. Atbrauca pie mātes, prasīja, 
vai meita prot, piemēram, maizi cept, 
aust, šūt. Ņēma līdzi pie sevis uz mājām, 
bet, ja izrādījās, ka neko no solītā neprot, 
tad veda atpakaļ pie mammas, lai vēl pa-
māca un atved, kad būs iemācīta. Tā arī 
tagad jaunie dzīvo, kā pirms kristietības 
laikiem – sākumā izmēģinot. 

Malnava ir maiznieku pagasts. No-
saukums ir cēlies no vārda „malt’’. Brau-
ca kungi pie zemniekiem un jautāja pēc 
graudiem: „,Malt ir?”, iebrauca nabadzī-
gās mājas, tur atbild, ka „malt nav”, tā nu 
izveidojās vietas nosaukums Malnava. Te 
nav izteikta ne podniecība, ne pinumi, 
visi audzē graudus. Es parasti saku, pie 
mums meklē otru pusīti caur maizi. 

Kad cep maizi, vienā galā pieliec cu-
kuru, citā – ķimenes. Eksperimentējot 
sapratīsi, ka gribi maizīti vairāk ar cuku-
ru. Cits atkal visu mūžu atzīst tikai ru-
dzu maizi. Neiet ne pa labi, ne pa kreisi. 
Viens otrs jūsmo par saldskābmaizi. Ie-
raugot baltmaizi, aiziet pie tās, tad satiek 
kādu ar rozīnīti. Tad ierauga Vidusjūras 
maizi, kāpēc to nepamēģināt?! Tā var li-
dināties kā tauriņš, citreiz atgriezties pie 
savas saldskābās, citreiz tā arī lidot pie 
nākamās, nekad nav gatavs ņemt īstu sie-
vu. Un ir dabīgais ieraugs, tās ir visas vec-
meitas un vecpuiši, kas visu mūžu rūgst 
un nekad nav gatavi, bet neapmierināti. 
Tāds nu stāsts par Malnavu un par Mal-
navas maizi. (Smejas.) 

Es tagad jūtos kā īsta malnaviete. 
Pati esmu augusi Kārsavā. Bērnībā teicu, 
ka Malnavā nekā nav, bet tagad es do-
māju savādāk. Te ir bijusi Šadursku no 
Hilzenu dzimtas muiža. Te ir vieta, no 
kuras ir kaut kas cēlies un audzis. Kār-
sava attīstījusies, pateicoties Malnavas 
Šadurskim. Viņš uzcēla pirmo baznīcu. 
Pa ceļiem, kas mums garām iet, brauku-
si gan Katrīna II, gan Pēteris I. Malnavā 
ļoti senas tradīcijas ir vīndarīšanai. Kad 
vēl gāju skolā, atceros, ka bija izlejamais 
ābolu vīns. Bija krogs ar nosaukumu 
„Babskije sļozi”. 

nenaudīgs bizness
Maizes cepšana noteikti nav ienesī-

gākais bizness. Ja rudzu miltu kilograms 

Uzņēmīgie

maksā 38  santīmus un maizes kukulis 
(sver mazāk nekā kilograms) lielveikalā 
reizēm maksā gandrīz tikpat, tad gribas 
jautāt, no kā tas ir gatavots un kādā vei-
dā sanāk ierēķināt grāmatveža, šofera, 
direktora un visas „Hanzas maiznieka” 
mašinērijas, vēl veikala daļu. Ko liek 
miltos un maizē, ja maize var maksāt 
mazāk nekā kilograms miltu? Mana ru-
dzu maize maksā 2 latus kilogramā, bet 
es lieku klāt vēl brūkleņu ievārījumu, 
lai nav tikai ūdens un milti. Milti no 
vietējiem zemniekiem izmaksā daudz 
dārgāk. Ja dzīvotu pie Rīgas, tad varētu. 
Bioloģiskie milti izmaksā ļoti dārgi, tas 
sadārdzinātu maizi vēl vairāk. 
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Arī bērni atradīs 
laiku apciemot 

mammu, ja zinās, 
ka mamma gaida, 
saklājusi svētku 

galdu. 

Mājās cepta maize nekad nebūs lēta. 
Nepareizs uzskats ir, ka Latgalē viss ir 
lēts. Vienīgais, par ko mēs nemaksājam, 
tagad ir gaiss. Pārējais nekas Latgalē nav 
lētāks kā citur. Algas ir mazākas. Un tā-
pēc cilvēki pērk ķieģelīti par 42  santī-
miem, nevis maizi par latu. 

Divus gadus pēc kārtas es biju Rīgā 
„Balttour” izstādē. Pirmo reizi, pārdodot 
maizi, man neprasīja, cik tā maksā. Vien-
kārši izvēlējās un pirka. Šogad prasīja, 
cik maksā. Arī Rīgā nešķiežas ar naudu. 
Viss paliek dārgāks, tikai algas nepalieli-
nās. Mums ir minimālās algas, bet cenas 
kā Eiropā. Laukos gan mēs izdzīvosim. 
Zemnieks izaudzēs graudus, samals, iz-

ceps maizi. Kaimiņiene – kaut ko citu. 
Taisīsim barteru – man maize, tev gaļa, 
tam sviests. 

Jā, labums ir tāds, ka esmu nodarbi-
nāta, ka visu laiku izglītojos, mācos, lasu, 
domāju. Es nesēžu uz vietas, pat ja nav 
daudz ienākumu, es attīstos, domāju, kā 
darīt labāk. Un man palīdz citi cilvēki. 
Piemēram, braucienam uz „Balttour” 
man palīdzēja uztaisīt bukletus. 

godu vērtības
Kādreiz bērnībā, kad mammas nebija 

mājās, mēs ar draudzeni izvilkām labā-
kos traukus un uzklājām galdu, sagata-

vojām kaut kādus salātus. Tagad savā ģi-
menē man patīk svētkos izbaudīt labāko, 
kas ir. Es velku labāko kleitu un kurpes. 
Klāju skaistu galdautu un traukus. Arī 
bērni pie balta galdauta uzvedas savādāk. 
Ja bērnam sanāks šmuce, viņu var pat 
nelamāt, jo viņš pats atcerēsies un pleķis 
atmiņā vienmēr atgādinās par to, ka pie 
galda jāuzvedas pieklājīgi. 

Ikdienā vari skriet, bet svētkus ir jā-
svin. Svētku sajūtu neviens neatnesīs uz 
mājām, ja pats to neradīsi. Manuprāt, 
sievietei mājās ir jārada svētku sajūta. 
Arī bērni atradīs laiku apciemot mam-
mu, ja zinās, ka mamma gaida, saklājusi 
svētku galdu. 
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Reportāža

Siers
ar mājas

garšu
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Svetlana Zaiceva
Foto: Personiskais arhīvs

Sestdienas rītā Viļānu tirgū valda rosība. Mākoņi mijas ar sauli, laiku pa lai-
kam dzirdams kāds putns. Bet vietējie mājražotāji piedāvā pircējiem agri 
izslaukto pienu, svaigu biezpienu un krējumu, kā arī dažādus sierus. Rindā 
pēc ilgas Ūsānes sietā siera gaida prāvs pulciņš samiegojušos pircēju. In-
teresējos pie kādas no pircējām, kādēļ viņa izvēlas Ilgas piedāvāto sieru, ja 
turpat blakus ir lielveikals, kur ir gana plaša sieru izvēle? Atbilde ir skaidra 
un nepārprotama: mājas siers garšo labāk par veikalā pirkto. Kundzes labā-
kajos gados ar interesi nopēta mani no galvas līdz kājām un turpina sarunas 
par dzīvi mazpilsētā. Nogaidu, kamēr pircēji izklīst, un dodos iztaujāt Ilgu par 
siera siešanu, lauku dzīves labumiem un godu mielastiem, kas viņai, čaklai 
saimniecei, dod gandarījumu.

juMS, lŪdzu, ātRo vai 
biezpiena SieRu?

Siera siešanai pievērsos pirms pie-
ciem gadiem, kad sākās krīze. Man ir lie-
la ģimene – vīrs un četri bērni, līdz ar to 
krīzes dēļ bija jāmeklē papildu ienākumu 
avots. Nāku no Riebiņu novada Maltas 
Trūpiem. Vienmēr ar vīru esam turējuši 
govis, taču piena iepirkuma cenas bija tik 
zemas, ka ar to nevarējām uzturēt ģime-
ni. Bērni paaugās, sāka runāt par studi-
jām augstskolās. Tā arī radās ideja par 
jaunu „biznesu”. 

Siera siešanu mācījos gan no vīra-
mātes, gan draudzenes, kas man ierādīja 
gatavot tā dēvētos ātros sierus. Vīramātei 
gan ir jāpateicas par īstu latviska siera vā-
rīšanas recepti pēc senču tradīcjām. Tas 
ir tā dēvētais biezpiena siers. Tā pamat-
sastāvu veido biezpiens un olas. Tas var 
būt tikai divu veidu: ar ķimenēm vai vis-
pār bez piedevām. 

Ar ātrajiem sieriem, protams, ir vieg-
lāk – tiem ir viena bāze un dažādas pie-
devas, sākot ar ķimenēm un beidzot ar 
žāvētiem augļiem. Var pievienot arī dil-
les, ķiplokus vai magoņu sēklas. Pircēji 
izvēlas dažādus sierus, jo cilvēku gaumes 
atšķiras. Man pašai vislabāk garšo „vec-
māmiņu” biezpiena siers bez ķimenēm, 
bet pārējie ģimenes locekļi dod priekšro-
ku ātrajiem sieriem. 

Ja gribas iemēģināt roku siera sie-
šanā, tad labāk ir sākt ar ātro sieru. Re-
cepte nav sarežģīta: ir jāņem apmēram 
10  litrus piena – skatoties, cik lielu sie-
ra gabalu vēlamies pagatavot. Vislabāk, 
protams, derēs pavisam svaigs, tikko iz-
slaukts piens. Pienu liekam uz uguns un 
uzkarsējam līdz 80  grādiem. Ja tempe-

ratūra būs mazāka par 80 grādiem, siers 
diemžēl nesanāks. Tad pievienojam skā-
bi – var izmantot jebkādas skābās sulas, 
citronskābi vai arī etiķi. Tad nogaidām, 
kamēr piens pārvēršas tādās kā baltās 
pārslās, pārliekam šo masu marlē un no-
tecinām sūkalas. Tad uzreiz pievienojam 
izvēlētās garšvielas un novietojam sieru 
zem sloga. Apkaisīt sieru ar garšvielām 
var arī pēc noslogošanas – tas atkarīgs 
no vēlmēm un gaumes.

Protams, siera siešana veido tikai 
daļu no ienākumiem, jo cilvēku pirkt-
spēja Viļānos arī nav tik liela, lai piegā-
dātu produkciju lielākos daudzumos. Es 
personīgi vedu sieru uz Viļānu zaļo tir-
dziņu tikai reizi nedēļā, jo daudz laika 
aizņem arī ikdienas rūpes saimniecībā, 
ko pašlaik veido divdesmit govis. Lielāko 
daļu piena nododam „Preiļu sieram”.

katRoS godoS –  
aR atbildību

Gatavot ēst man iemācīja dzīve, jo 
apprecoties vēl neko īsti nemācēju. Arī 
vīrs un bērni ik dienu vēlas kaut ko gar-
šīgu – neēdīsi taču katrā ēdienreizē kot-
letes. Tāpat svinam dzimšanas dienas. 
Vienmēr ir gribējies izmēģināt kādu jau-
nu recepti, kas noskatīta radu un paziņu 
godos.

Pārsvarā mielastus godu galdiem pa-
sūta paziņas. Pavisam svešiem cilvēkiem 
par saimnieci godiem vēl ne reizi nees-
mu bijusi. Jāteic, ka pašlaik godu galdu 
klāšanai tikpat kā neatliek laika. Ja to-
mēr ko uzņemos, tad gribas visu izdarīt 
tā, lai būtu prieks gan citiem, gan pašai. 
Lai cilvēkiem garšotu. Es uzskatu, ka ne 
tikai vīriešiem mīlestība iet caur vēderu. 

Sievietes arī prot novērtēt garšīgu ēdienu 
un skaisti uzklātu galdu, tāpēc godi, pir-
mām kārtām, ir atbildība. Viesu namos 
cenšas gūt pēc iespējas lielāku peļņu, tā-
pēc mielastu gatavo tikpat kā bez gaļas. 
Laukos, protams, tā godu ēdienkārte ir 
tradicionāla – ar daudz gaļas ēdieniem 
no pašu audzētiem lopiem. Es uzskatu, 
ka īsti garšīgus ēdienus no veikalā pirk-
tās gaļas nemaz nevar sataisīt, jo pati gaļa 
ir citāda.

Godos ļoti iecienītas ir gaļas 
ruletes: no teļa vai cūkas ribi-
ņu daļas noņem plānu un platu 
gaļas kārtu. Sapiparo, apsāla un 
pievieno citas garšvielas pēc savas 
gaumes. Tad veido pildījumu no  
maltās gaļas. Ruletēs var pievie-
not arī rīvētu burkānu, olu, papri-
ku. Pašlaik modē ir pievienot arī 
olīvas. Ja ir vēlme, var pievienot 
ķimenes. Tad ruleti cieši satin un 
liek speciālā maisā, kādu var no-
pirkt veikalos, pēc tam liek katlā 
un vāra 1,5–2  stundas. Pēc iz-
ņemšanas no katla ruleti liek zem 
sloga. Slogam noteikti ir jābūt 
smagam, lai rulete iegūst skaistu 
formu. Kad rulete ir atdzisusi, to 
ieliekam ledusskapī. 

Pikantu ēdienu cienītājiem var 
piedāvāt šādus salātus: kubiņos 
sagriežam tomātus un gurķus, 
tieši tāpat sagriežam žāvētu vis-
tas gaļu, papriku un sieru. Var iz-
mantot mājas sieru vai arī Preiļu 
Čedaras sieru. Visu sajaucam ar 
Provansas majonēzi.  
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Skaidrīte Baltace
Foto: Personiskais arhīvs

Spēlējam paši 
savu dzīvi

Dzeltenie rapšu lauki Latvijas–Krievijas pierobežā jau pārziedējuši, bet pavasara un vasaras 
plaukuma atmiņas par dažām siltuma un labestības piepildītām pēcpusdienām kopā ar Balti-
navas dramatisko kolektīvu „Palādas” (‘pūces’) sildīs arī tad, kad vasara pārkāps rudens krāš-
ņuma slieksni. Latvijas televīzija Dziesmu svētku gaidās šopavasar veidoja pozitīvo emociju rai-
dījumu „Lai top!”, kurā kopā ar svētku kolektīviem priekšnesumus veidoja sabiedrībā zināmi 
cilvēki – dziedot korī, dejojot tautas dejas, muzicējot orķestrī, arī spēlējot teātri.

Latgali šajā raidījumā pārstāvēja 
Baltinavas „Palādas” un mūziķis Andris 
Baltacis. Kopā ar LTV filmēšanas grupu 
viesojāmies Baltinavā un kādā brīvākā 
brīdī pie kafijas aprunājāmies arī ar teāt-
ra kopas dvēseli, Baltinavas vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāju 
Anitu Ločmeli.

Ar pseidonīmu Danskovīte, kas allaž 
atgādina viņas dzimto Dansku ciemu, 
Anita Ločmele plašākai sabiedrībai kļuva 
zināma un arīdzan mediju popularitāti 
iemantoja pēc Latvijas Nacionālajā teātrī 
režisora Valda Lūriņa iestudētās izrādes 
„Latgola.lv”, kas tapusi pēc Anitas rakstī-
tās lugas „Ontans i Anne” un nu jau no-
dēvēta par „kases grāvēju”. Sākums šim 
stāstam meklējams 1999. gadā.

Baltinavā teātri spēlējuši jau izsenis. 
Skolotājas darbā Anita pētījusi, ko balti-
navieši iestudējuši, kurp braukuši viesiz-
rādēs. Tagad Baltinavā teātri spēlē atkal, 
ne tik vien pašu priekam, bet arī tamdēļ, 
lai pierādītu, ka var to izdarīt un parādīt 
Latgali arī pārnovados. „Pamēģinājām 
Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”. 
Skatījāmies televīzijas ierakstu, mēģinā-
jām tēlot tā, kā profesionāli aktieri, bet 
mūsu izrādē viss notika citādi. Sieviešu 
teātra spēlētgribētāju pulkā bija vairāk, 
tādēļ pēc tam tapa arī Annas Brigaderes 
„Čaukstenes”. Citas lugas nevarēju atrast, 
uzrakstīju pati,” stāsta Anita. Tagad vi-
ņas „Ontans i Anne” dzīvojas ne vien pa 

Latgales, Zemgales un Vidzemes tautas 
namu skatuvēm, bet arī Nacionālajā te-
ātrī.

Tas ir stāsts par pašiem baltinavie-
šiem, par latgaliešiem, arī par latviešiem. 
Annes, Ontona, Mares, Pītera, Geņuka   
tēlu prototipus var sastapt teju katrā lau-
ku ciemā. Izrāde iemantojusi skatītāju 
mīlestību un viņi arvien lūdz „Ontana i 
Annes” turpinājumu, paši rosinot idejas, 
par ko vēl varētu rakstīt. 

„Lugai ir astoņas daļas. Jau pie sestās 
daļas gribējām pielikt punktu, bet tad 
laikraksta „Vaduguns” jubilejai par godu 
sižets radās pats no sevis. Devītai daļai 
vajag laiku, bet tā būs,” sola Anita Loč-
mele. 

Baltinavieši brauc rādīt savu teātri 
visā Latvijā. Kur atsaucīgāki skatītāji? 
Vidzemē, Zemgalē, vai ikvienā pilsētā 
gar Daugavu. Tur uz izrādēm nākot gal-
venokārt latgalieši. Bet arī latvieši, kam 
nav sakņu Latgalē un kuri nemaz nezi-
na latgaliešu valodu, kļūst par īsteniem 
Baltinavas teātra faniem. Arī pēc Latvi-
jas televīzijas raidījuma „Lai top!” Anitai 
zvanījuši daudzi skatītāji, jautājot par nā-
kamajām viesizrādēm. 

„Stresa pirms izrādes nav, jo tēlojam 
savu dzīvi. Pēdējo reizi tādu satraukumu 
izjutām 2004. gadā pirms „Gada izrādes” 
(toreiz Latvijas amatierteātru skatē ie-
gūts Gada labākās izrādes tituls), bet tad 
tā barjera ir kaut kur pazudusi. 

Par to, ka Anitas luga iestudēta Na-
cionālajā teātrī ir prieks ne viņai vien un 
teātra un latgaliskuma cienītājiem. Īpašs 
aizkustinājums par to ir Anitas mam-
mai, kura, visu mūžu smagi strādādama 
lauku darbus, spēja rast laiku arī Dansku 
ciema bērniem, mācīja viņiem dziedāt, 
dejot un arīdzan teātri spēlēt. „Viņa to 
spēja! Mamma man nekad nedeva lomu, 
lai gan gribēju spēlēt. Tobrīd citiem tika 
labākais,” atceras Anita. 

Arī tagad Baltinavas teātra kopā „Pa-
lādas” ir ne vien pieaugušie aktieri, bet 
arī četri bērni. Teātri spēlē ikdienā no-
pietni cilvēki – skolas direktors Imants 
Slišāns, kas līdz ar skatuves ietērpu pār-
top šķiet pilnīgi citā cilvēkā, ir arī skolo-
tāji, bērnudārza audzinātāji, lauku uzņē-
mēji, pārdevēji un pat muitnieks.

„Manuprāt, sabiedrība nogurusi no 
„augstām” un filozofiskām lietām. Ik-
dienā esam kā vāveres ritenī, bet būtu 
jāiemācās paskatīties uz sevi no malas un 
varbūt arī pasmieties par sevi. Smejoties 
cilvēks atbrīvojas. Atbrīvojas no uzmācī-
gās informācijas par naudu, kredītiem, 
dzīvei izvirzītajām prasībām, kurām ne-
varam tikt līdzi... Arī pieticība jāiemā-
cās,” uzskata Anita. 

Baltinavas teātra kopas ļaudīm arī 
klājas dažādi – te priecīgāks, te skum-
jāks notikums, bet, kopā sanākot un pa-
smejoties, paliek vieglāk. „Spēlējam paši 
savu dzīvi, kaut ko pozitīvu un labu!”  
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Dzimtas

No Zvejsalu ciema ir nākuši vairāk 
un mazāk pazīstami Zvejsalnieki – ju-
rists, katoļu garīdznieks, Saeimas de-
putāts gleznotājs, zemnieks, arhitekts. 
Tomēr vakara sarunās ciemā sanākušie 
vairāk spriež par māku brūvēt alu, uz-
ņemt ciemiņus un vienkārši dzīvojot 
priecāties par dzīvi.

labsirdīgais vagars
Zvejsalnieku dzimtai Staņislavs ir 

izveidojis dzimtas koku, un tad jau var 
iezīmēt arī ciema vēsturi ne tikai arheo-
loģes Ilzes Lozes neolīta pētījumos par 
dzintara apstrādi tuvajā Ideņā un augsti 
attīstītām ciltīm Zvejsalu apmetnēs, bet 
uzzināt par mūsdienām tuvāku laiku.

Zvejsalu sādžas pirmais zināmais ie-
mītnieks ir bijis Osips Zvejsalnieks. Viņš 
un arī viņa tēvs ir bijuši muižas vagari. 

Juris – negants un niks, bet Osips – pē-
dējais muižas vagars līdz pat dzimtbūša-
nas atcelšanai (1861) – labsirdīgs. 

Kad nebijis kunga klāt, tad viņš sitis 
ar pletni pa solu, bet zemniekam licis 
kliegt, lai muižkungs dzirdētu. 

Osips arī stādījis vecākos Zvejsa-
lu ozolus pie savām mājām. Tad Osips 
apprecējis muižā satikto polieti Annu. 
Bijusi istabene kā Blaumaņa Kristīne, 
tikai 19. gadsimta sākumā, nevis beigās. 
Latviešu Kristīnes muižās vēl nekalpoja, 
strādāja smagākus darbus kūtīs. Istabe-
nes smalkākiem darbiem – uzkopt ista-
bas, klāt galdus – muižās ieveda no Po-
lijas. Tās bija nabadzīgākās meitenes. Tā 
Osips un Anna iepazinās. Viņiem pie-
dzima trīs bērni – Gunigunda, Antons 
un Francis, kas kļuva par vecvecākiem 
tagad Zvejsalās dzīvojošajiem Zvejsal-
niekiem. 

Ināra Groce
Foto:  Agnese Blumfelde-Surna

Zvejsalu 
skaņu 
gleznas

zvejsalu ciems ir bijis apdzīvots jau neolīta laikmetā, par to liecina senās 
zvejnieku cilšu apmetnes. Gadsimtu gaitā ciemā ir uzbūvētas trīs mājas, ku-
ras tuvu sākotnējam izskatam ir saglabājušās līdz mūsdienām. Tagad zaļā 
Zvejsalu māja gaida mantiniekus, Zvejsolys un Irbes iedzīvotāji sevi dēvē par 
vasarniekiem. Tomēr Zvejsalas nav aizmirsts dabas un cilvēku nostūris. Brīv-
dienās te uzdzirkstī kaislības, vēsturiskas diskusijas, pat plenēri. Un jaunie 
mākslinieki ir izveidojuši  pieminekli Karpai, kuru nosacīti varētu dēvēt par 
Nagļu pagasta lielākās saimniecības nozares – zivsaimniecības – simbolu.

zvejsalu sala
Zvejsalām tuvu ir Malta, tā ietek 

Lubānā. Pirms Lubāna uzpludinā-
šanas esot bijusi liela upe. Pavasara 
pali Zvejsalas tad nošķīra no visām 
apdzīvotajām vietām, ūdens ap-
stājās tikai metru no Zvejsolu mā-
jas klāva stūra. Antons un Osvalds 
Zvejsalnieki pavasaros uz skolu 
devās ar laivu. „Mātei vajadzēja 
sagaidīt un pavadīt laivu. Trīs kilo-
metrus pa ūdeni, kad paaugāmies, 
paši braucām ar laivu. Nagļos bija 
septiņgadīgā skola. Toreiz apkār-
tnē daudz bija četrgadīgo skolu: 
Ideņā, Bļodānos, Kurpeniekos. Tad 
visi no četrgadīgajām sanāca liela-
jā centrā – Nagļos. Mazo skolu sen 
jau nav, bet tagad pat Nagļos skolas 
vairs nav,” Osvalds stāsta.
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kara un mežabrāļu laiki
„Nebija viegla dzīve kara un pēckara 

gados, kad es biju mazs puika. Man bija 
piekodināts, ka svešajiem neko nedrīkst 
stāstīt, bet, ja kaut ko prasa, tad vajag 
raudāt. 

Bērnībā vācu laikā partizāni gāja 
ciemos, bet pēc tam mežabrāļi. Meža-
brāļi jau sākumā patika, tie bija radi un 
draugi, radinieku bija pilns mežs. Gaidīja 
amerikāņus un atbrīvošanu. Tā kā pa-
domju vara ievilkās, mežabrāļi pamazām 
degradējās un beigās nodarbojās tikai ar 
laupīšanu. Ja dzīvo mežā, cik tad ilgi vari 
būt normāls bez cilvēku sabiedrības?

Laukos degvīna nebija, naudas arī 
nebija, lai nopirktu, tāpēc brūvēja alu. 
Ciemos bieži nāca onkulis Jāzeps no 
Nagļiem, katru dienu dzēra alu un stās-
tīja kauju stāstus. Pirms tam es jau istabā 

noslēpos, lai pieaugušie nepamana un 
nesūta gulēt. Ļoti gribējās par kara noti-
kumiem dzirdēt. 

 Jāzeps Sperga Pirmajā pasaules 
karā bija cīnījies frontē kā cara armijas 
virsnieks. Nāves salā nokļuvis kā „zaļš” 
virsnieks, tikko karaskolu beidzis. Pēter-
burgā bija Ļeņinu redzējis, Trocki klausī-
jies. Viņš pārbēga no Pēterburgas, tiklīdz 
Latvijā nodibinājās Nacionālā armija. 
1918. gadā slēpās Zvejsalu rijā. Sarkanie 
strēlnieki dzīvoja Osipa istabā, bet onku-
lis Jāzeps slēpās rijā. Neviens nemeklēja, 
bet, ja izietu pagalmā, viņu būtu arestē-
juši. Viņš pēc tam aizgāja dienēt Nacio-
nālajā armijā. Beidzot kļuva robežsargs, 
komandēja robežas iecirkni blakus Mas-
ļeņņikiem. Padomju laikā, pēc atgrieša-
nās no izsūtījuma strādāja Nagļu feldše-
ru punktā.” 

dzirdēt krāsas
„Zīmēt sāku jau pamatskolā. Te bija 

iekūlies viens mērnieks, parādīja man, 
kā jāzīmē ar krāsām. Man no māsīcām 
bija palikušas. Pirmā zīmēšanas skolo-
tāja bija Jāņa Rapšas māte. Nu, lūk, viņa 
man arī ielika amatu rokās. 

Pēc tam biju nopietni ar sportu 
aizrāvies, bet, paldies Dievam, gadījās 
nopietna trauma, un tam bija jāpie-
liek punkts. Māksla labāka par sportu. 
Sportā es nebūtu zvaigzne, iznāktu tāds 
gana slikts treneris. 

Mākslinieki tagad mazāk glezno ar 
krāsu. Jo krāsa ir kā skaņa. Ja Dieviņš 
ir devis spēju izšķirt un saskaņot, tad 
var gleznot ar krāsām. Nav svarīgs lite-
rārais sižets. Kā komponists ar skaņām, 
tā mākslinieks ar krāsu. Man to spēju 
Dievs ir iedevis, es dzirdu krāsu. Kā 

gleznas Kāzas Latgalē 
fragments
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skan krāsa, tā – viena pret otru. Kā skan 
mūzika. Vajag ausis, lai dzirdētu mūzi-
ku. Visi jau vienādi nedzird, daļa neko 
nedzird. Tā arī krāsās – daļa neredz. Ja 
sarkanu no zaļa atšķir, tad tas vēl nelie-
cina, ka viņam ir muzikāla krāsu dzirde. 

Tāpat ar gleznošanu, ja krāsu nedzir-
di, tad nedzirdi. Iemācīt nevar, var iemā-
cīt kompozīciju, bet pašu krāsas dvēseli 
iemācīt nevar.”

gleznotāji latvijā un 
latgalē

„Nav nekā tāda, kas noteiktu, ka 
gleznotājs un darbs ir no Latvijas. Es 
nevaru neko tādu saskatīt. Šie mākslas 
darbi varētu būt no jebkuras citas vietas. 
Kā dabūt latvisko? Ar baznīcu torņiem 
nepietiks. Mokies visu dzīvi un nezini, 
izdosies vai ne. Šis tas ir izdevies. Ir bijis 
zaļais periods – Latgales istabas, kurš ir 
redzējis – atpazīst. Pēc laika izvērtējot, 
var redzēt, ka kaut kas tomēr ir izdevies. 

Latvijas glezniecības skolas kā tādas 
nav vispār vai arī ir vēl mazā aizmetnī. 
Var jau kaut ko savākt, bet tur būs vairāk 
aizgūtā no pasaules, kas nav pārstrādāts. 
Piemēram, tas pats aizgūtais Lietuvas 
ekspresionisms jau ir pārstrādāts, „pār-
gremots”. Mūsējiem tā arī palicis. Nav 

Osvalda Zvejsalnieka vecāki Jāzeps  
un Brigita. Zemnieks un mājsaimniece.
Vecāki atmiņās ir palikuši kā gaiši un 
strādīgi cilvēki. 

Dzimtas

topošā Zvejsalu  
mākslas galerija

osvalda Zvejsalnieka 
tēva mājas
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vienojoša koncepta, lai pateiktu, ka 
šī ir Latvijas glezniecība. Es to nevaru 
noformulēt. Vilhelms Purvītis latviskās 
ainavas tipu ir radījis. Var patikt vai ne-
atpatikt, bet var atpazīt. 

Es domāju, ka tieši Latgales māks-
lai ir vairāk iezīmju nekā kopējai Lat-
vijas glezniecībai. Protams, pateicoties 
F. Varslavānam. Viņš nav radījis nacio-
nālo skolu, bet pats bijis ļoti talantīgs 
cilvēks. Nenoliedzami V. Kalvāns ir bijis 
talantīgs. Viņam vienkārši tās dzīves ri-
tums bija tāds: kara laiks, pēckara situā-
cija. Viņš nevarēja iekonstruēties iekšā. 
Gleznoja daudz studiju un ainavu, bet 
pēckara periodā neradīja lielākus dar-
bus. Ne jau formātā, bet konceptuāli at-
lasītus, izstrādātus ar prātu vai ar sirdi. 
To var redzēt uzreiz. 

Ja valstij ir nacionālas intereses, tad 
tās ir jānodrošina. Tirgū būs čigānu 
ansamblis, šlāgeris, bet tur taču sim-
fonijas un romānus nerakstīs. Kur tas 
redzēts! Bet vajag kaut kādu sistēmu, 
kas to finansē ārpus tirgus. Fondus jau 

var atjaunot arī šodien, jo fondiem bija 
nodokļu atlaides. Veidoja Nacionālo 
krājumu, uzturēja radošos namus un 
finansēja izstāžu darbību. Bija Mākslas 
fonds, arī mūzikas un literatūras.”

zvejsalu mākslas 
galerija

Būtu labi, ja Zvejsalās varētu izvei-
dot Mākslas galeriju, arī savu latgalie-
šu literatūras bibliotēku šurp pārvestu. 
Zvejsolu mājās. Ja Nagļos būtu tāda 
bibliotēka, tad tas būtu notikums. Vēl 
nelielu izstāžu zālīti.. Būtu skaisti un 
man patiktu.. Te var dzīvot, tikai viena 
lieta, te vajag spēku. Ideja, ka te pavadī-
šu vecumdienas, ir skaista, bet, kā būs, 
to neviens nezina. Te vajag spēt braukt 
ar mašīnu, visu sagādāt, malku gatavot, 
kaut arī ūdensvads ir, bet spēku vajag. 
Pilsētā uz aptieku aizklibot ir vieglāk 
nekā no šejienes. Laukos vajag stiprus 
cilvēkus, tomēr  negribas, lai Zvejsalas 
paliktu tukšas.

latviešu senie karaļi  
un sapņi

Osvalds Zvejsalnieks ir pētījis kara-
ļa Mindauga liecības un atbalsta baltu 
vienības ideju: „Lietuvietis Mindaugs 
un latviete Marta ir vienīgie īsti leģi-
mitīvie karaļi ar pāvesta svētību kronē-
ti, tas nav nekāds karalis Brusubārda. 
11.  gadsimtā jau nevarēja nodalīt, kur 
ir Lietuva un kur – Latvija. Tās bija 
baltu ciltis, kas dzīvoja un viena otru 
saprata, runāja vienā valodā vai dia-
lektos. Mindaugs ir tik pat piederīgs kā 
lietuviešiem, tā arī latviešiem, jo apvie-
noja baltu ciltis, cik nu paguva 10 gadu 
valdīšanas laikā. Ja viņš būtu tā turpi-
nājis, mums varbūt būtu spēcīga valsts, 
Latvijas liktenis ne ar ko neatšķirtos no 
Vācijas vai Francijas likteņa. Nebūtu 
gadsimtu dzimtcilvēku, man liekas, tā 
Mindaugs ir viens no tiem, kuru va-
jag pieminēt un likt pieminekļus. Viņš 
ir mēģinājis veidot valsti uz etniskiem 
principiem, Vītauta valsts pletās no 

osvalds Zvejsalnieks 
dzimtas mājās Zvejsolās

Tāpat ar gleznošanu, 
ja krāsu nedzirdi, tad 

nedzirdi. Iemācīt nevar, 
var iemācīt kompozīciju, 
bet pašu krāsas dvēseli 

iemācīt nevar.
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jūras līdz jūrai, bet paši lietuvieši bija 
minoritāte. Mindaugs apvienoja apkār-
tējās ciltis.” 

dzīves skaistums
„Vai kāds noformulējis, kas ir dzīves 

skaistums? Atzīstoties kā grēksūdzē –
glezniecība, jaunībā – medības. Medību 
process ir ārkārtīgi skaists. To nedara, 
lai tikai kotleti dabūtu. Tie agrie  rīti, 
meža mošanās, putnu lidojums, dzinēj-
suņi, dzīšana –  tas viss skaista nodarbe. 

Un bērni! Ja ir, tas ir liels dzīves 
skaistums. Laikam tikai prieks. Jaunībā 
tādas lietas nenovērtē, tas notiek intuitī-
vi, viss jau nāk ar gadiem. Visiem darba 
cilvēkiem dzīve paiet darbā.” 

Medību godi
Kā lielākos godus Zvejsalās Osvalds 

Zvejsalnieks atceras pīļu medību sezo-
nas atklāšanu:  „Katru gadu sabrauca 
draugu draugi, viss bija pilns ar mašī-
nām un ļaudīm. Speciāli godiem Alberts 
un Jāzeps brūvēja alu. Pīļu bija daudz 

gan Lubānā, gan dīķos. Tradicionāli tas 
notika pirmajā augusta sestdienā, un 
svētki bija grandiozi. Atbrauca jau die-
nu pirms, atzīmēja un tad no rīta visi 
devās uz ezeru. Pīļu sezonas atklāšana 
parasti notika pulksten 16.00, tad šāva 
līdz vēlai naktij, daži vēl palika uz rīta 
pārlidojumu, daži brauca ārā un gulē-
ja ezera malā. Zvejsalās atgriezās otrās 
dienas vakarā. Pīles gatavoja dažādi: citi 
sautēja, es parasti, pildītu ar skābiem 
āboliem, liku cepeškrāsnī ar kartupe-
ļiem apkārt.”

godi – dzimtas 
salidojums

Osvalds stāsta par lielākajiem dzim-
tas godiem – dzimtas salidojumu. Tika 
aicināti visi zināmie Zvejsalnieki, spe-
ciāli dzimtas godiem tika izgatavots 
Zvejsalu karogs.  Ieradās vairāk kā simts 
cilvēku un trīs dienas svinēja, pat jau-
nībā tādas balles neesot bijis. Bija do-
māts tikties ik pēc pieciem gadiem, bet 
skumjie notikumi – Ēvalda, Antona un 
Alberta bēres – šo procesu apstādināja.

Alberts Zvejsalnieks
Zvejsalu mājas saimnieks Alberts nodzīvoja 
līdz 83 gadu vecumam. Izcils alus meistars. 
Mājai ir bijusi labestīgas un viesmīlīgas 
sētas gods, te visi brauca, visiem pietika 
vietas, ēdamā  un dzeramā. Alberts strādāja 
zivsaimniecībā par kadru daļas priekšnieku, 
pēc tam,  kad viss  sabruka, aizgāja pensijā 
un dzīvoja Zvejsalās. 

Boļeslavs Zvejsalnieks bija  
katoļu garīdznieks.
Esot iemīlējies un izveidojis ģimeni,  
tāpēc atteicies no priesterības. 

Dzimtas

Koktēlnieku plenēra  
veidotais piemineklis karpai
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Rīdzinieki atgriežas
Guntars Zvejsalnieks Zvejsalu Irbes 

atjaunoja pirms 10  gadiem. Līdz tam 
bija pārliecināts rīdzinieks, bet kaut kas 
atveda uz vectēva mājām.  Pārdoto māju 
Guntars atpirka no mantiniekiem. „Es 
jau šeit nedzīvoju, tā sagadījās, ka radi 
dzīvoja šeit. Sākām braukt, makšķerēt. 
Māja bija nepieskatīta, pamesta, tas iero-
sināja, pavilka kā aiz diedziņa. Sākumā 
likās, ka pietiks tikai durvis nomainīt…. 
Mājai vairāk kā simts gadu vēsture, žēl 
bija nojaukt, kaut arī baļķi vairs nebija 
labi. Lipinājām kopā, tāda nu māja sa-
nāca. Niedres jumtam lika vietējie. No 
Īdeņas. Māka to darīt īsti nav saglabāta, 
viens zināja un pārējie mācījās. Tas bija 

ilgs process, jo par meis-
taru jau uzreiz nekļūst. 
Ilgi mainījās, tad izkris-

talizējās pārītis darītāju. 
Te jau nevar sarunāt ne ter-

miņu, ne ko citu. Bija sarež-
ģīti saprast, kā tas notiek. No 

pavasara līdz rudenim būvēja 
jumtu.” 

Protams, ka nostūris. Kāpēc 
no Rīgas būtu jābrauc uz neno-

stūri? Te tomēr radi apkārt dzīvo. Vairāki 
Zvejsalnieku zari – brālēni, pusbrālēni – 
Muižā, Tīrumniekos. Kamēr apceļo visus, 
apciemo, paiet gandrīz vai pāris dienas. 

Liekas, ka klusumu atbrauksi iz-
baudīt, bet sanāk otrādi. Te ir tik daudz 
putnu, kas kliedz, čivina, pogo, īpaši pa-
vasaros un rudeņos. Ziemā arī braucu – 
zvejā, medībās.

latgales naudas 
ekvivalents

„Par naudu te grūti kaut ko iegādāties 
un sarunāt. Te citādi ekvivalenti. Nav tā, 
ka kaut ko izdara un tu iedot desmitnie-

ku. Naudu neņem, un tad nesaproti, kas ir 
jādod pretim. Sarežģīti saprast, kurā brīdī 
kāds palīdz, kurā brīdī par naudu dara. 
Latgalē ir tradīcija iet talkā, tāpēc viens 
otram kaut ko palīdz. Tas pavisam savā-
dāk nekā Rīgā. 

Latgales ekvivalents – tev arī jāaiziet 
palīdzēt. Grūti pateikt – kaut kas labs jā-
izdara, kaut kad jāpalīdz. Gadi pagāja, 
kamēr sapratu, kurā brīdī kādam naudu, 
kurā – palīgā jāiet. Tagad skaidrs – par ko 
un kāpēc. Acīmredzot tās ir senās latgalie-
šu tradīcijas. Citas vērtības, jo nauda sav-
starpēji apgrozās diezgan maz. 

Tagad tikai dzīvot, laba daudz neva-
jag. Pirtiņa, māja, baļļa, dārzs. Dīķis ar 
zivīm, kad vajag ēst, tad iemet makšķeri – 
karpas, līdakas, karūsas. Puiši atved no 
ezera, kam ir tīklu licences. Dzīve te tāda 
vienkārša. Citi brīnās, ka esmu atvaļinā-
jumā te. Ko darīsi? – Braukšu uz Latgali, 
kāpēc...? Pilsētu tūrisms jau ir apnicis, viss 
ir izbraukts. 

No pašiem atkarīgs, kādi būsim, un 
nav būtiski, cik mūsu ir. Galvenais – kā un 
ko grib izdarīt. Eiropa gan nekur nav vai-
nīga, tikai paši. 

guntars Zvejsalnieks 
pie atjaunotajām  

vectēva mājām „Irbes”

Zvejsolu karogs,
izveidots par godu 
dzimtas saietam
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Mūsējie TUR

Berlīniete un 
rēzekniete  

Iveta Apkalna
Latgaliešu ceļi aizvijušies tālu plašajā pasaulē. Viena no pasaules 
mūziķu sabiedrībā pazīstamākajām rēzeknietēm, ērģelniece iveta 
apkalna pavisam nesen apmeklēja Latgali, lai līdzās dalībai festivā-
lā „Latgales ērģeļu dienas” muzicētu visai Latvijai nozīmīgā pasāku-
mā – Latgales vēstniecības „GORS” (SIA „Austrumlatvijas koncert-
zāle”) atklāšanas koncertā. 
Jau vairāk kā septiņus gadus Iveta ar ģimeni dzīvo Vācijā, domās un 
darbos nezaudējot saikni ar dzimto pusi, paturot Latvijas sajūtu sirdī. 

Marija Lāce
Foto: Māris Justs, Ināra Groce

I
vetas viesmīlīgajā mājā Berlīnē cie-
mojos skaistā, bet aukstā pavasara 
rītā. Runājamies, dzeram zaļo tēju 
un ēdam kūkas no netālās Marlēnas 

Dītrihas kafejnīcas. Todien Iveta ir mājās 
viena pati. Vīrs Jenss, skaņu režisors un 
producents, atrodas darba komandēju-
mā Ķelnē, bērni – Pauls (5 gadi) un Ma-
rija (2 gadi) ir bērnudārzā. 

Ivetas mājīgajā un plašajā dzīvoklī ir 
daudz lietu, kas norāda uz šī nama ie-
mītnieku profesijām. Ir istaba, kurā atro-
das Ivetas digitālās ērģeles, ir telpa, kurā 
Jenss apstrādā skaņu ierakstus, ir dīvaina 
tabula, kurā ar dažādu krāsu aplīšiem at-
zīmēti abu mūziķu koncertu un ierakstu 
grafiki. Retas ir tās reizes, kad Ivetas un 
Jensa radošie braucieni sakrīt vietā un 
laikā. Droši vien tāpēc kopā būšanas lai-
me un ģimeniskuma sajūta ir tā, par ko 
mēs runājam visvairāk.

Jautājot par Ivetas izjūtām Berlīnē, 
viņa saka: „Man te ļoti patīk. Esmu bi-
jusi daudzās pasaules pilsētās, tāpēc varu 
apgalvot, ka Berlīne ir ļoti draudzīga un 

objektīva pret cilvēkiem. Vienalga, vai 
esi ieradies uz dienu, nedēļu vai gadu – 
sajūties omulīgi. Esmu pati to piedzīvo-
jusi un līdzīgas domas dzirdējusi arī no 
citiem cilvēkiem. Varbūt tāpēc daudzi 
mūziķi, kuriem ir iespēja dzīvot jebku-
rā pasaules vietā, grib vienu miteklīti arī 
Berlīnē. Domāju, viņus piesaista Berlīnes 
atvērtība, daudzās iespējas un tas, ka šeit 
nav jūtams milzīgi ātrais citu lielpilsētu 
dzīves temps. Man kā ģimeniskam cilvē-
kam ir svarīgi arī tas, vai es šajā pilsētā 
jūtos labi kā mamma. Berlīne ir ļoti labi 
pielāgota mammu un ģimenes vajadzī-
bām, ļoti draudzīga bērniem: pieejami 
bērnudārzi un citi bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumi. Ne Ķelnē, ne Hamburgā, 
ne Minhenē nav tik daudz bērnu lauku-
mu kā Berlīnē. Pilsēta sastāv no vairā-
kām daļām, kurām katrai ir savs centrs, 
iepirkšanās ielas. Aizejot tikai dažus 
metrus tālāk, var nokļūt zaļā teritorijā 
un justies kā Balvos vai kā Rēzeknē. Arī 
netālu no manas mājas atrodas „Lauku 
sēta” ar govīm, cūkām, ponijiem, zir-

giem un aitām. Tas man šeit arī patīk – 
atkarībā no vēlmēm vienmēr var atrast 
kādu omulīgu stūrīti un justies labi.”

Iveta atzīst, ka pat, neskatoties uz 
savu berlīnietes statusu, viņa vēl nav 
redzējusi un apmeklējusi visas Berlīnes 
kultūras un izklaides vietas. „Tas laikam 
ir bieži sastopams fenomens – cilvēks, 
kurš dzīvo pilsētā, kur viss ir, nereti to 
nenovērtē un neizmanto sniegtās iespē-
jas. Tāpēc ir labi, ja atbrauc draugi,” Iveta 
smejas, „ar tiem var izstaigāt koncertus 
un teātrus, muzejus.”

Kad jautāju, kādas ir lielpilsētas 
mākslinieces izjūtas, atgriežoties savā 
dzimtajā mazpilsētā, Iveta atzīst, ka ne-
daudz egoistiski gribētu, lai Rēzekne 
vienmēr paliktu tāda, kāda tā bija viņas 
bērnības laikos. Tomēr, redzot milzī-
gās pārmaiņas Rēzeknē, viņa neslēpj 
savu prieku un sajūsmu. Pat pārdrošā-
kajos sapņos viņa nespēja iedomāties, 
ka kādreiz varēs spēlēt pasaules līmeņa 
koncertzālē, kas atrodas viņas dzimtajā 
pilsētā.
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rēzeknes koncertzāles atklāšanas koncertā, 
2013. gada 30. maijā
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Mūsējie

Runājot par Latvijas izjūtu Berlīnē, 
Iveta atzīst, ka kā citi aizbraucēji cen-
šas, lai mājas iekārtojumā būtu kaut 
kas tāds, kas atgādina Latviju. Savukārt 
viņas Rīgas dzīvoklī nav fotogrāfiju no 
Rīgas jūrmalas, bet kādas mīļlietiņas no 
Vācijas – Berlīnes.

Kad jautāju, kur tad ir viņas mājas, 
Iveta saka: „Tagad jau laikam šeit – Ber-
līnē. Lai gan dzejiski runājot, katram cil-
vēkam mājas ir viņa paša sirdī. Arī tur, 
kur viņš labi jūtas. Kaut dažas dienas 
vai nedēļas. Es, piemēram, koncertējot 
un apmetoties viesnīcās, bieži vien mē-
beles pārkārtoju tā, kā man ir ērtāk, lai 
justos labi. Par laimi, lielākoties tas tiek 
akceptēts. Bet vispār māju sajūta man 
lielākoties saistās ar ģimeni un bērniem. 
Ja man jautā, kur dzīvoju, es saku – Ber-
līnē un Rīgā. Arī bērni uz jautājumu, vai 
viņi brauc uz Latviju tāpēc, lai apmeklē-
tu omīti, atbild, ka viņi brauc uz mājām. 
Es priecājos, ka viņos ir šīs divu māju 
sajūtas. Vēlos, lai bērniem būtu arī du-
bultpilsonība. Pati esmu Latvijas pilsone 
un motivācijas šajā ziņā kaut ko mainīt 
man nav. Izņēmums ir neērtības ar Lat-
vijā tulkotajiem uzvārdiem, kā arī to, ka 
Latvijas pasē netiek rakstīts mākslinie-
ka vārds vai pseidonīms. Šī iemesla dēļ 
man ir gadījušās daudzas neērtas situā-
cijas lidostās, rezervējot biļetes. (Ivetas 
laulību uzvārds ir Šūnemane, bet māks-
linieces vārds – Iveta Apkalna. – M.  L.) 
Savās koncertu programmās es vien-
mēr lūdzu ierakstīt ne vien to, ka esmu 
no Latvijas, bet arī to, ka esmu dzimusi 
Rēzeknē. Katrā ziņā mākslinieka valsts 
piederības noteikšana diezgan bieži ir 
visai dīvaina. Ko lai raksta programmi-
ņās pie tepat netālu Berlīnē dzīvojoša 
diriģenta Daniela Barenboima uzvārda? 
Viņam ir Argentīnas pase, mājas Izra-
ēlā, Vācijā un citur pasaulē. Katrā ziņā 
es šo ierakstu „Latvija. Rezekne” vai 
„Riga. Berlin” savos biogrāfijas materiā-
los nevēlos pazaudēt. Uzskatu, ka tās ir 
lietas, ko nevar mainīt. Tāpat kā mātes 
valodu.”

Kad jautāju, kā viņas vīrs, dzimis 
rietumberlīnietis, to pieņem, Iveta at-
bild, ka valodas jautājumos viņi abi ir 
ļoti vienoti un toleranti. Lai arī, iepa-
zīstoties ar Jensu, Ivetas vācu valodas 
zināšanas bija labas, nākamais vīrs, to-
brīd vēl līgavainis, vēlējās, lai viņi abi 
sarunājas angliski. Tas bijis godīgi pret 
Ivetu, kurai vācu valoda nav dzimtā va-
loda. Arī bildinājums Ivetai tika pateikts 
latviešu valodā un, jāsaka – šobrīd Jenss 
latviski sazinās diezgan labi. Zinot, cik 
sarežģīta ir lielo nāciju attieksme pret 

mazāku tautu valodām, tas nudien nav 
pašsaprotami un ir ļoti apsveicams 
fakts. Iveta piebilst: „Arī Berlīnē ir 
daudzas ģimenes, kurās gan tētis, gan 
mamma ir latvieši, bet bērns latviski 
nerunā. Tas man liekas nesaprotami un 
nepieļaujami. Maniem bērniem nepa-
stāv variants – nezināt mātes valodu, jo 
es esmu latviete. Ceru, ka ar laiku viņi 
varēs šajā valodā arī skaisti rakstīt. Mei-
tiņai pašlaik ir krāsaino bilžu grāmatu 
periods. Lai arī to teksts ir vācu valodā, 
es viņai tās „lasu” latviski. Man ir liels 
prieks, ka dēls citu bērnu klātbūtnē jū-
tas ērti, runājoties ar mani latviešu va-
lodā. Šī pārslēgšanās pagaidām ir vieg-
la un pašsaprotama. Protams, nezinu, 
kā būs skolā un tīņa gados. Bērni ir arī 
mani labākie palīgi un tulki saziņā ar 
omītēm. Viņi rada daudzus interesantus 
jaunvārdus. Savā starpā bērni sarunājas 
gan latviski, gan vāciski. Pauliņš Latvijā 
iemācās arī krievu vārdus. Es būtu ļoti 
priecīga, ja viņš sāktu runāt arī krievu 
valodā.” 

Iveta piebilst, ka tieši Jenss viņu pa-
mudināja neatteikties no dzīvesvietas 
Latvijā. „Mīlot savu tuvāko cilvēku, ir 
jācenšas, lai viņam ir labi. Tomēr kaut 
kādā brīdī tu sāc pragmatiski rēķināt. 
Vai nav izdevīgāk, atbraucot uz Rīgu 
apmesties viesnīcā, nevis katru mēnesi 
maksāt īri par dzīvokli Rīgā? Tomēr šajā 
ziņā vīrs nerīkojas kā tipisks vācietis, 
kurš domā, ka šajā pozīcijā var ekono-
mēt. Man ir ļoti paveicies.”

Jautājot, cik bieži Ivetai izdodas at-
braukt uz savām otrajām mājām, viņa 
atzīst, ka Latvijā ierodas vismaz reizi 
divos mēnešos. „Ja nav iemesla, es to 
izdomāju. Nebraucu tikai koncertēt vai 
apciemot mammu, es braucu uz Latvi-
jas mājām. Ar mammu runājamies un 
tiekamies ļoti bieži. Domāju, pat biežāk 
nekā to dara tuvinieki, dzīvojot vienā 
pilsētā. Abpusēji nepietiekoša komu-
nikācija ir omītei un mazbērniem. Par 
laimi, mana mamma (J. Ivanova Rēzek-
nes mūzikas vidusskolas klavierspēles 
skolotāja Ilga Viļuma. – M. L.) savu ie-
spēju robežās nekad neatsaka, ja lūdzu 
palīdzību. Jensa mamma gan nav tipiska 
omīte – mazbērnu pieskatītāja. Savos 
72 gados viņa ir ļoti aktīva – apgūst čel-
la spēli, vairākas reizes nedēļā apmeklē 
Berlīnes filharmoniju. Ja viņai ir kāršu 
vakars ar draudzenēm, bērnu pieskatī-
tāja jāmeklē citur. Domāju, ka tipiskas 
Latvijas omītes saplānota kino vakara 
vietā vajadzības gadījumā kā prioritāti 
izvēlēsies mazbērnus. Mūsu vācu omītei 
tā nav. Ja viņai ir ieplānots kino vakars, 

man ir jārēķinās ar viņas plāniem, maz-
bērni tos neizjauc. Viņai ir kalendārs, 
kurā viss ir sarakstīts. Šeit Vācijā bērns 
ir vecāku „bizness”. Bērns nepiedzimst 
ģimenei, kā tas pieņemts Spānijā, Itālijā, 
bet gan tētim un mammai.”

Kad jautāju, vai līdz ar to veci cilvēki 
nejūtas vientuļi, Iveta atbild, ka „Vācijā 
ir daudz „šiku” pansionātu un cilvēki 
krāj naudu, lai savās vecumdienās tur 
nokļūtu. Arī koncertos ir daudz pensijas 
vecuma cilvēku. Šeit viņi bauda pelnītu 
atpūtu. Arī mazus ikdienas prieciņus, 
ko Latvijas pensionārs visbiežāk nevar 
atļauties – svaigus ziedus, kūkas, muze-
jus, filmas, koncertus.”

Vēl labu laiku runājamies par da-
žādām ikdienas lietām un vāciešu „na-
cionālajām īpatnībām”. Piemēram, vā-
ciešos vēl joprojām mītošo un vārdos 
grūti formulējamo vainas sajūtu par 
Otrā pasaules kara gadiem. Arī nevē-
lēšanos afišēt piederību savai tautai un 
nācijai, sevi dēvējot par eiropiešiem 
vai berlīniešiem, retāk – vāciešiem.

Iveta augustā kopā ar visu ģimeni 
viesosies Rēzeknē. Šoreiz ne kā māks-
liniece, izcila ērģelniece, bet vienkārši 
rēzekniete. Lai apciemotu tuviniekus, 
draugus un paziņas savā dzimtajā pil-
sētā, kurā pat saldējums garšo labāk 
nekā Berlīnē...

Mūsējie TUR

No Paula Šūnemaņa jaun-
vārdu kladītes:
vaksē plūmītes – ‘aug puķītes’ 
(vācu wachsen – ‘augt’, Blumen – 
‘puķes’)
brātēt – ‘cept’ (braten – ‘cept’)
izšpukēja – ‘izspļāva’ (spucken – 
‘spļaut’)
fusbalnieks – ‘futbolists’
paļuftēt – ‘pavēdināt’ (lüften – 
‘vēdināt’)
nozaugēt putekļus – ‘izsūkt pu-
tekļus’ (saugen – ‘sūkt’)
kohēt – ‘gatavot ēst’
zinģēt par kaķīti – ‘dziedāt par 
kaķīti’
glokes – ‘zvani’
bēze – ‘slota’
vanda – ‘siena’, nevis sieviešu 
vārds (Wand – ‘siena’)
notroknēja – ‘nožuva’ (trocknen – 
‘žūt’)
noštinkēja – ‘nosmirdēja’ 
(stinken – ‘smakot’)
bainītes – ‘kājiņas’ (Bein – ‘kāja’)
telefonierēt – ‘runāt pa telefonu’ 
(telefonieren) 
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Latgaliešu stiprinieks

Staņislavs

32

Anna Līpenīte
Foto: Inga Čekša-Ratniece, Aleksandrs Bondarenko
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Šo stāstu sāksim ar derībām. Un tātad – varam saderēt, ka tikai 
retais zina, ka Bērzgales puses Silauniekos, tikai septiņpadsmit 
kilometrus no Rēzeknes, dzimis desmitkārtējs Latvijas čempions 
diska mešanā un pieckārtējs Latvijas čempions lodes grūšanā. 
Tik spoži savulaik Latvijas sportā sevi pieteica Staņislavs Skruļs.

vizītkaRte:
Staņislavs Skruļs
• Dzimis 1947. gada 2. martā Rēzeknes 

rajona Bērzgales ciema padomes 
Silauniekos;

• Beidzis Bērzgales vidusskolu un 
Rīgas industriālo politehnikumu;

• Startējis sporta biedrību „Latvijas 
Dinamo” un „Vārpa” sastāvā;

• Daudzkārtējais Latvijas čempions: 
10 reizes diska mešanā un 5 reizes 
lodes grūšanā;

• Pašreiz dzīvo Ozolnieku novada 
Ozolniekos;

• Ģimene: sieva Rasma, meita Inese 
un dēls Jānis. 

Stiprākais puisis skolā
Ar sportu viņš, kā visi nākamie 

lielie sportisti, sāka nodarboties agrā 
bērnībā. Vislabāk zēnam patika cilāt 
smagumus. Jau mācoties devītajā klasē, 
cēla divu pudu svaru bumbu, kaut gan 
pēc izskata bija garš, slaids, briļļains 
jauneklis. Vienpadsmitklasniekiem at-
lika vien nobrīnīties par stipro Stasi no 
devītās klases. Skolēnu vasaru brīvdie-
nas pagāja, palīdzot tēvam pļaut un sa-
gatavot sienu sovhoza ganāmpulkiem. 
Darbs fiziski nogurdināja, bet tiklīdz 
gadījās brīvs brīdis – rokas pašas stie-
pās pēc svaru bumbas. Desmitajā klasē 
jaunietis jau ar vienu roku desmit reizes 
spieda 32 kg smagumu. Tad fizkultūras 
skolotājs Meikuls Deksnis no skolas 

1 NBA (angļu National Basketball Associa-
tion) – Nacionālā basketbola līga Ziemeļa-
merikā.

sporta inventāra iedeva lodi – septiņus 
kilogramus smagu. Sākās „mocības” ar 
to. „Lūza” un sāpēja pirksti, bet puisis 
nepadevās. Trenējās vienatnē. Grūšanas 
tehniku mācījās no grāmatas, ko bija 
iedevis pazīstams sportists. Apgūstot 
grāmatas gudrības, viņš nekādi nevarē-
ja saprast, kā „grūdējs stāv ar muguru 
pret grūšanas virzienu”, nesaprata arī, 
kas ir grūšanas kinogramma. 

Pēdējais mācību gads Bērzgales 
vidusskolā atnesa pirmos neatlaidīgā 
darba augļus – uzvaru lodes grūšanā 
Latvijas jauniešu čempionātā. Sešus ki-
logramus smagu lodi Staņislavs aizgrū-
da 14,2  m tālu. Nekāds rekords vēl tas 
nebija, arī tehnika nebija vēl noslīpēta, 
bet 1.  vietu ieguva, un tas jau bija no-

tikums – viņu ievēroja. Staņislavs atce-
ras, kā toreiz klāt piegāja tagadējā mil-
jonāra, NBA1 spēlētāja Andra Biedriņa 
tēvs Aivars Biedriņš un jautāja: „Kas tu 
tāds esi, kas tevi trenē?” Atbilde, ka tre-
nera nav, jautātāju pārsteidza. Viņš arī 
nevarēja noticēt savām acīm, ka 82  kg 
smags jauneklis var vispār kaut ko darīt 
lodes grūšanā. Jautājis vēl: „Cik tu spied 
stieni guļus?” Jaunais sportists brīnījās 
par šo vaicājumu, jo nekad nebija dzir-
dējis par tādu vingrinājumu un, pro-
tams, neko tādu nedarīja. Nu bija kārta 
brīnīties Biedriņam...
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karavīra sirdslieta
Pēc vidusskolas beigšanas Staņislavs 

mēģināja stāties Rīgas fiziskās kultūras 
institūtā. Nebūdams pārliecināts, ka iz-
turējis konkursu, uzņemšanas rezultātus 
nesagaidījis, iestājās Rīgas industriālajā 
politehnikumā. Tālāk – obligātais kara 
dienests Kaļiņingradā 69. kājnieku pul-
kā, kur pilnīgi nejauši nokļuva sporta 
rotā. Pēc dažiem mēnešiem radās iespēja 
piedalīties divīzijas spartakiādē un labot 
savu personisko rekordu lodes grūšanā 
(14 m). Ar to pavērās ceļš uz dažādām 
armijas spartakiādēm un jaunām uzva-
rām, protams, vienlaicīgi pildot arī visus 
dienesta pienākumus. Pēc nepilna gada 
piepildījās karavīra sapnis dienēt ASK2 
bataljonā Rīgā. Tur dienesta režīms at-
šķīrās, jo galvenais bija sports. Trenējās 
divas reizes dienā pa 2,5 stundām. Te 
sportists satika treneri Juliānu Garan-
ču, bijušo varakļānieti. Staņislavs jutās 
lieliski, jo sportošana bija viņa sirdslie-
ta. Problēmas sagādāja vienīgi ēdienrei-
zes – tādai slodzei karavīra „paikas” ne-
pietika. Ar regulāru piedalīšanos armijas 
spartakiādēs obligātais dienesta laiks vai 
paskrēja, un viņam piedāvāja palikt virs-
dienestā, bet Staņislavs nepiekrita. Tī-
kamāka likās civilā sportista dzīve, kurā 
„metās iekšā” tūlīt pēc demobilizācijas.

2 ASK – armijas sporta klubs.
3 PMK – pārvietojamā mehanizētā kolonna.

zvaigžņu stunda gomeļā
 Jaunais sportists sāka startēt spor-

ta biedrības „Latvijas Dinamo” sastāvā. 
Treneris palika tas pats – J.  Garančs. 
Treniņi notika „Dinamo” sporta bāzē. 
Sportistiem pienācās ikdienas ēšanas 
taloni 3  rubļu vērtībā. Staņislavs dzīvo-
ja Rīgā, bet regulāri brauca uz mājām 
Silauniekos. Gandrīz katru mēnesi pa 
nedēļai nodzīvoja laukos un palīdzē-
ja vecākiem. Vismaz divas reizes gadā 
devās uz sporta nometnēm PSRS dien-
vidos, kur notika arī spartakiādes. Vie-
nā no tām gandrīz sasniedza sporta 
meistara kandidāta titulu – lielā lode 
aizlidoja tālāk par 16 m. Rezultāti lodes 
grūšanā nepārtraukti auga. 1970. gadā 
sacensībās Ogrē līdz Latvijas rekordam 
pietrūka tikai 1 cm. Rekords – 17,08 m 
toreiz piederēja liepājniekam Eduardam 
Kārkliņam, bet jau 1973.  gadā Latvijas 
čempionātā viņi bija mainītās lomās – 
S.  Skruļs lodi aizgrūda 18,10  m, bet E. 
Kārkliņš 18,03  m. Šajā laikā Staņislavs 
paralēli aktīvi trenējās un arī piedalījās 
sacensībās diska mešanā. Kaut gan lodes 
grūšanā veicās labāk, disks tomēr guva 
virsroku. Ar rezultātu 55  m 1971.  gadā 
pirmo reizi laboja Latvijas rekordu dis-
ka mešanā. Tad – katru gadu disks lidoja 
arvien tālāk. Septiņdesmito gadu sāku-
mā Staņislavs no „Dinamo” pārgāja uz 
sporta biedrību „Vārpa” (tā iedeva pus-
otras istabas dzīvokli Olainē) un turp-

mākos panākumus kaldināt palīdzēja 
treneris Vitālijs Umbraško. Tieši viņa 
vadībā Staņislavs Skruļs sasniedza visu 
laiku labāko Latvijas rezultātu diska me-
šanā vīriešiem – 62 m. Tas notika 1975. 
gada 6. augustā Baltkrievijas pilsētā Go-
meļā sporta biedrības „Urožaj” čempio-
nātā. Togad viņš arī apprecējās un jaunā 
sieva jokoja, ka rekords sasniegts par 
godu viņai.

atvadas no lielā sporta
Padomju sporta ierēdņi bija iz-

domājuši, tā saucamo, vecuma cenzu 
sportistiem: trīsdesmitgadīgam sportis-
tam neļāva vairāk startēt, ja viņš nebija 
starptautiskas klases sporta meistars 
(diska mešanā tie bija 64  m). Pareizāk 
sakot – startēt drīkstēja, bet punktus ko-
mandai sportists nedeva. Uzskatīja, ka 
tāds „vecis” traucē jaunajiem. Staņislavs 
vēl varēja būt arī divdesmitkārtējs Latvi-
jas čempions, jo viņa Gomeļas rekords 
līdz pat šodienai vēl nav pārspēts (tuvā-
kais rezultāts bijis 61,82 m 1986. gadā), 
bet ierēdņi to liedza. Padomju ierēdņu 
argumentācija ir gana absurda: kādā vei-
dā viņš varēja traucēt jaunajiem, ja disku 
meta desmit metrus tālāk par jebkuru 
citu sportistu Latvijā?

Kad pieminētais vecuma cenzs sāka 
„spiest” Staņislavu, vajadzēja meklēt 
darbu ģimenes uzturēšanai. Viņam pie-
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dāvāja strādāt meliorācijā – Jelgavas ra-
jona PMK3, apsolot, ka varēs turpināt 
arī sportista gaitas, jo startēt Latvijā at-
ļāva, izņēmums bija PSRS čempionāti. 
Staņislavs samierinājās kaut vai ar šādu 
iespēju un startēja, startēja.. 1983. gada 
Latvijas čempionāts bija pēdējais ar kār-
tējo triumfu – čempiona titulu.

No lielā sporta Staņislavs Skruļs aiz-
gāja klusi un nemanāmi. Nebija neviena 
piedāvājuma kļūt par treneri, nebija pat 
atvadīšanās banketa. Bet viņš taču bija 
daudzkārtējs Latvijas čempions!

pēdējās sacensības
Vēlāk, būdams četrdesmitgadnieks, 

sāka piedalīties sporta veterānu sacen-
sībās, sākumā Latvijā, tad Eiropas čem-
pionātā. Tā kā treniņi pirms čempionāta 
nebija regulāri un ar pilnu atdevi, arī re-

zultāti izpalika – tikai ceturtā vieta Un-
gārijas galvaspilsētā Budapeštā. Staņis-
lavs atceras, kā ārzemēs visu sacensību 
laiku viņu komanda ar skaudību skatījās 
uz citu valstu kolēģiem, kuri varēja at-
ļauties gan nogaršot saldējumu, gan alu. 
Latvijas puiši dzēruši pat krāna ūdeni, 
jo naudas nebijis nemaz. Pēdējā dienā, 
tā bija svētdiena, kad veikali ciet, iedeva 
200  dolāru. Visi burtiski skraidījuši pa 
Budapeštu, lai iztērētu „zaļos”.

Pēc gada sporta veterāni braukuši uz 
čempionātu Somijā. Arī tur Staņislava 
izredzes uzvarēt bija niecīgas tā iemes-
la dēļ, ka trenējies bija maz un maizes 
darbs paņēmis gan laiku, gan spēku. Tur 
atkal nepameta „nabagu” sajūta un ļoti 
nogurdināja neērtie braukšanas apstāk-
ļi – grūti bija izturēt garo ceļu mazā vecā 
autobusā, kur somas traucēja pat brīvi iz-
taisnot kājas. Tās bija pēdējās sacensības.

pagaidām nepārspētais
Tagad pensionārs Staņislavs dzīvo 

paša uzceltā mājā Ozolniekos Jelgavas 
pusē. Gandrīz 400  medaļu un diplomu 
ir liecinieki brīžiem, kad piedzīvota un 
izjusta neatkārtojamā uzvaras garša. Par 
daudzkārtējā Latvijas čempiona spor-
ta gaitām, uzvarām un apbalvojumiem 
līdzcilvēki gan zina maz. Pēc Staņislava 
Latvijā ir bijuši pat talantīgāki sportis-
ti par viņu, bet tiem tomēr nav izdevies 
pārspēt viņa rekordu. Jautājot „Kāpēc 
tā?”, Staņislavs atbild: „Viņi vienkārši 
nemāk mest, nav bijis trenera, kas viņus 
izaudzina. Man jau talanta un lokanības 
nekādas nebija, toties „dulluma” darīt un 
spēka gan pietika.”  

Sasniegtie rezultāti un vēl nepārspē-
tais rekords ir pats par sevi apliecinājums 
latgalieša varēšanai. Un tomēr – lai mūsu 
stāsts kādu iedvesmo to pārspēt... 
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Reportāža

Latgalieši 
Zemgales 

Ozolniekos

Ingūna Lipska



Latgalē un viņi varēs vest savus bērnus 
uz Latgali vasaras brīvdienās. Ozolnie-
kos viss ir izdarīts, nopulēts, uztaisīts, 
par visu padomāts, tur tas viss ir priek-
šā. Var izdarīt daudz labu lietu, vajag 
īstos projektus. Visiem novadiem ir 
vairāk jāvienojas, vienam par otru vai-
rāk jāzina, jāatbalsta. Latgale būs pati 
skaistākā vieta pasaulē. Jau tagad brau-
cu un redzu, ka tā ir īsta Šveice. Tajā 
vietā ir īpaši gaiši cilvēki. Tur ir tapuši 
arī mani dzejoļi un dziesmas (Ingūna 
ir arī Ozolnieku muzikālā teātra vadī-
tāja). Manai draudzenei vasarā vajag 
Pāvilostu, man – Rēzeknes novadu. 
Mana sirds ir arī Kristus Karaļa kalnā 
Aglonā. 

Radoši cilvēki pievelkas nemanot, 
saprotas, un top lielas lietas. Tā ir arī 
Ingūnu un Rasmu kopā saista dzeja un 
latgaliskais. Iniciatīva dibināt biedrību 
pieder arī Rasmai Urtānei. Viņa ir latga-
liete, jau 13 gadus dzīvo un strādā Jelga-
vā, ir Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes lektore. 
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Inga Čekša-Ratniece
autoReS Foto

4 km no Jelgavas, 37 km no Rīgas atrodas Ozolnieku novads. Ļoti 
sakopts. Tur padomāts par daudzām lietām: viss kā kārtīgā mies-
tā piedien – skolas un bērnudārzi, bibliotēkas, sociālās aprūpes 
centrs, sporta centrs un sava ledus halle. Attīstās uzņēmējdarbī-
ba, jo izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis. Salīdzinoši plašs izklaides 
un atpūtas iespēju klāsts, novada ļaudis labprāt iesaistās kultūras 
aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan kā skatītāji. Iedzīvotāju skaits – 
vairāk kā 10 tūkstošu. Taču ne jau tāpēc devos uz Ozolniekiem. Ie-
mesls – Zemgalē dibinās latgaliešu biedrību. Kāpēc? Izrādās, ka 
Ozolniekos dzīvo daudz latgaliešu. Tiesa gan, skaitīts neesot, taču 
pavasarī sarīkots pirmais latgaliešu saiets – un tautas nama zāle 
bijusi pilna. 

Ingūna Lipska – latgaliete, viena 
no saieta iniciatorēm. Ingūna dzimusi 
Rīgā, uzaugusi, dzīvo un strādā Ozol-
niekos, bet savas saknes jūt Latgalē. 
Ingūna ir no Rupaiņu dzimtas, viņas 
vecmāmiņa – Antona Rupaiņa jaunākā 
māsa. Saikne ar Latgali ir uzturēta visu 
laiku, īpaši pēdējos gados Latgali ap-
meklē bieži. 

– Šeit, Ozolniekos, man ir sajūta, 
ka visu laiku kaut kur jāskrien – kaut 
ko darīt, kaut ko attīstīt, tur, Latgalē, 
iegūstu pilnīgu mieru un harmoniju. 
Es esmu ļoti lepna par savu dzimtu. 
Manas mammas māsīca Genovefa Ru-
paine ir īsts ledlauzis, atjauno mūsu 
dzimtas sētu – Antona Rupaiņa dzimto 
vietu. Manā dzimtā cilvēkiem ir daudz 
enerģijas, kā smej, vairāk par 101%. 
Tagad arī es bieži esmu Latgalē. Len-
džos īrēju dzīvokli, kur būs vēl viena 
satikšanās vieta. Man rados nav nevie-
na zemgalieša vai kurzemnieka, bet no 
Rēzeknes novada – gan. Mamma un tē-
tis mācījās Rēzeknes 1. vidusskolā. Kad 
vectētiņš atgriezās no Sibīrijas, ģimene 
atbrauca no Stoļerovas un sāka dzīvot 
šeit, Ozolniekos. Kāpēc? Varbūt tās bija 
sāpīgas atmiņas, varbūt tāpēc, ka bija 
izsūtīti, skaitījās tautas ienaidnieki – 
grūti pateikt. Tā kā Antons Rupainis 
bija emigrants, mēs čukstus runājām 
par viņu, no manis pat to slēpa, jo biju 
īsta pļāpa. Taču bija romantiski sa-
ņemt vēstules ar svešām pastmarkām. 
1973. gadā mani paņēma līdzi uz dzies-
mu svētkiem, Rīgā ieradās arī Antons 
Rupainis. Viņam bija pelēks plašķis un 
eleganta hūte. Atceros, ka man, bēr-

nam,  viņš nopietni pasniedza roku. 
Tā bija skaista tikšanās visiem radiem. 
Savukārt mans tētis Leopolds Lipskis ir 
no Lipsku dzimta. Tāpēc jau visu laiku 
„velk” uz Latgali. 

Ingūna smej, ka nav kur ābolam 
nokrist, lai netrāpītu kādam latgalietim 
pa galvu. Pēc izsūtījuma pagājušā gad-
simta 50.  gados dzīvot uz Ozolniekiem 
atbrauca daudzas ģimenes no Latgales – 
Rēzeknes, Viļakas puses. Māla raktuvēs 
strādāja arī lietuvieši un baltkrievi, bet 
ne vietējie. 

– Es atskārtu, ka šeit ir daudz latga-
liešu. Pēc latgaliešu saieta eju pa Ozol-
niekiem un dzirdu latgaliešu valodu, 
tagad vairs nekautrējas runāt, to dzird 
arī domē un skolā. Bērnībā vecmāmiņa 
daudz runāja latgaliski ne tikai mājās, 
bet arī ar Sondoru Pēteri, kas dzīvoja 
tepat. Bija nepieciešams kāds valgs, kas 
sasien šos cilvēkus kopā šeit, lai būtu 
vieglāk. Rīkojot saietu, gribējās vis-
maz vienu dienu gadā šeit, Ozolniekos, 
dzirdēt latgaliešu valodu. Un tas izde-
vās. Pie mums atbrauca Bērzgales fol-
kloras kopa, Lendžu pagasta dejotāji, 
amatierteātris, muzikālā Igauņu ģime-
ne, baudījām Pētera Gailuma kerami-
ku. Tas bija balzams dvēselei. Kad man 
bija 4 gadi, sēdēju un sapņoju Viraudas 
ezera krastā, ka dzīvošu Latgalē. Kad 
tēva vecāki dzīvoja vēl Rēzeknē, tad 
vasaras pavadīju tur. Kad viņi pārcēlās 
uz dzīvi Ventspilī, mani vairs neve-
da uz Latgali. Kad pati sāku braukt ar 
mašīnu, uz dzimto zemi vedu mammu 
un vecmāmiņu, man iepatikās. Saviem 
bērniem esmu pateikusi, ka es dzīvošu 

Latgalei
Kur aug tās ogas,
kurās spēks un dzīvais ūdens
katrā sulas lāsē krājas?
Es zinu – augstos kalnos aiz ezera,
kuros dižiem ļaudīm mājas.
Sen nedzirdētu dziesmu žūžo vējš,
un airu šļakstos atbalss dzidri 
skan...
Kā balta patiesība zibsnī mirklis –
tur mājas tev un mājas arī man.

Vai sapnī kādreiz redzēju? Varbūt.
Es sēžu pašā kalna galā,
un mana mazā sirds to laimi jūt,
būt piederīgai mirklim šim un 
zemei manai
un atgriezties vēl tajā reiz… 
varbūt.

Kur aug tās ogas sarkanās un 
saldās?
Kur allaž smaržo piens un medus 
galdā,
kad ābeļzari smagie pāri takai 
līkst?
Vien Latgalē, ko audžu audzes
saukt par mājām drīkst.

 Ingūna Lipska



Uzņēmīgie

– Ko darīsim biedrībā? Apvieno-
sim šīs apkārtnes latgaliešus ap Ozol-
niekiem un Jelgavu, izveidosim savu 
folkloras kopu, būs saieti, vāksim un 
apkoposim materiālus par latgalie-
šiem šeit, viņu dzīves stāstus un vēs-
turi, jo galvenais ir cilvēks. Ir jābūt 
kontaktiem arī ar Latgali. Celsim savu 
latgalisko pašapziņu. Uz dzimto pusi 
braucu – uz kapusvētkiem, godiem, uz 
dzejas pasākumiem Rēzeknē, uz dzim-
tajiem Mežvidiem, Kārsavu. Latgalē 
dzīvo mamma. Dzīvot Latgalē? Varbūt 
pensijas gados varētu atgriezties Lat-
galē. Tur ir mīļi un jauki cilvēki, arī 
skaudīgi, kā jau visur. 

Latgalieši Ozolniekos 
ir visur. Arī novada paš-
valdībā. Novada domes 
priekšsēdētājs Pēteris 
Veļeckis ir no Latgales, 
vecāki 1949. gadā tika iz-
sūtīti no Krāslavas apriņ-
ķa. Pēteris piedzima tāla-
jā Sibīrijā. Pēc atgriešanās 
dzimtenē ģimene dzīvoja 
Ilūkstē, uz Rīgu Pēteris 
devās pēc vidusskolas 
beigšanas. Viņš pats sevi 
uzskata par kosmopolītu, 
pieņem jebkuru kultūru, 
jo visur centrā taču ir cilvēks. Svarīgi – 
kāds ir šis cilvēks. 

– Latgalieši ir strādīgi un darbīgi 
cilvēki, ļoti patstāvīgi. Viņi neko ne-
gaida no laba cilvēka vai priekšnieka, 
bet dzīvo ar savu prātu. Mūsu pusē 
latgalietis aizies un izdarīs, neskries 
sūdzēties. Izdarīs un būs gandarījums 
par paša paveikto. Organizējot latga-
liešu saietu, nenāca un nelūdza, bet 
pateica, ka vajag to un to, un ielūdza 
uz pasākumu. Cilvēki zina, ko grib 
un dara. Vai vajadzīga biedrība? Vaja-
dzīga, jo apvienos radniecīgas dvēse-
les. Cilvēki vairs nenāk ciemos, pazūd 
viesmīlība. Tas nav labi. Atceros, bēr-
nībā mūsu mājās visu laiku bija ciemi-
ņi. Tagad mēs zaudējām saikni ar kai-
miņiem, radiem un paziņām. Pirmais, 
ko piedāvāja, ienākot mājās – paēst, 
bez cienasta nedrīkstēja. Bija sajūta, ka 
tevi atbalsta, tu esi vajadzīgs. Neteica, 
ka mīl, bet to varēja sajust. Cilvēkam 
ir jābūt sajūtai, ka tu esi vajadzīgs arī 
ārpus savas ģimenes. Biedrība palīdzēs 
saglabāt sirsnību. 

To, ka Zemgales līdzenumos ir kaut 
kas latgalisks, jūtu tiekoties ar Renā-
ti Bērziņu (dzimusi Slūka). Viņa ir no 
Preiļu rajona, pēc novadu reformas, ta-
gad tēva mājas atrodas  Riebiņu novada 

Sīļukalnā. Jaunībā visas durvis vaļā – 
pēc Daugavpils mākslas skolas beigša-
nas Latvijas Universitātē studēja mājtu-
rību, pēdējā kursā iepazinās ar vīru no 
Kokneses, izrādījās viņa rados arī ne-
trūkst latgaliešu. Kāpēc izvēle par labu 
Ozolniekiem? Te dzīvo vīra krustmāte, 
krusttēvs palīdzēja uzcelt māju. Te ir 
darbs: vīram Rīgā, pati strādā Ozolnie-
ku vidusskolā un Jelgavas mākslas sko-
lā. Ģimenē aug divi dēli.

– Runāju latgaliski. Ar krusttēvu. 
Arī skolā šeit, Zemgalē, runājam latga-
liski. Mūsu skolas direktore ir no Lat-
gales, arī informātikas skolotājs nāk 

no Ludzas. Ar draudzeni sarunājamies 
latgaliski ne tikai mājās, bet arī veika-
lā un sabiedriskās vietās. Uz Sīļukalnu 
braucam ne retāk kā vienu vai pat di-
vas reizes mēnesī. Mums ir izdevīgi – 
pa ceļam apmeklējam vīra radus Kok-
nesē. Vīram arī ir radi Latgalē. 

Bet no Ozolniekiem pa kvalitatīvi 
izbūvētu ceļu ar automašīnu vai sabied-
risko transportu, vai pa speciāli ierīkotu 
velosipēdistu celiņu dažu minūšu laikā 
nemanot var nonākt Jelgavā – pilsētā, 
kuru svētdienās apmeklē Ozolnieku 
katoļticīgie, pilsētā, kurā ir daudz stu-
dentu no Latgales. Tiesa gan, vasaras 
mēnešos viņi visbiežāk ir savās mājās – 
Latgalē.

Arī Daiga Latkovska ir absolvējusi 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti. 
Tagad Daigai Jelgavā pieder savs modes 
salons, viņas dzīve ir saistīta ar Jelga-
vu. Būt Latgalē nesanāk bieži, atgriez-
ties nedomā, taču ir lepna latgaliete un 
runā latgaliski. Vietējie Daigu sauc par 
cilvēku talantu. Viņai būs sava vieta arī 
biedrībā.

– Esmu no Viļāniem. 90.  gados 
sāku studēt Jelgavā. Kamēr studēju, 
tad braucu pie vecākiem sestdienās. 
Tagad vairs ne, reti sanāk. Jelgavā sa-
protu, kas ir kas, mani te pazīst, ir pa-

stāvīgie klienti, Rēzekne ir pilnīgi sve-
ša. Viļānos dzīvo vecāki, klasesbiedri 
dažkārt atbrauc „šūties”. Ar vīru runā-
jam latgaliski. Valodu nevar aizmirst, 
pat to gribot, ja ikdienā lieto katru 
dienu. Man sanāk ar vīru, māsu, ve-
cākiem. Pašlaik tikai divas reizes gadā 
sanāk būt Latgalē. Esmu attālinājusies 
no Latgales, mana ikdiena un svētki ta-
gad ir te, vai arī svinam pie māsas Gul-
benē. Es nevaru nosaukt kaut ko, kas ir 
Latgalē, bet nav te. Esmu atradusi sevi. 
Veiksmi veidojam mēs paši, jau sākot 
ar domāšanu. Galvenais ir tuvie cilvē-
ki, bet ne vide, kas man liek uz kaut 

kurieni doties. 
Daigas krājumā ir 

taustāmas latgaliskas lie-
tas – josta, kur viņa uzvelk 
svētkos. Arī pašas krāsota 
un pašas austa drāna Rē-
zeknes tautas tērpam – vēl 
tikai tiek domāts, vai no 
tās taps klasisks lindraks, 
vai kaut kas mākslinie-
cisks un nebijis. Varbūt 
būs gatavs jau septembrī, 
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Mūsu skolas direktore ir no Latgales, 
arī informātikas skolotājs nāk no 

Ludzas. Ar draudzeni sarunājamies 
latgaliski ne tikai mājās, bet arī veikalā 

un sabiedriskās vietās. 

***
man nevajag Malibu karstās 
smiltis
skatu no Eifeļa torņa
zilzaļu lagūnu
palmas un kūstošu milzīgu sauli
briļļu brūnajos stiklos
lidostas kņadu
pārvērstu baltajā mākoņu valūtā
nevajag ātrgaitas šoseju švīkas
acu zīlītēs melnās
ādas koferus piebāztus pilnus
smejoša tukšuma
salkana komforta rāmī

jāatver logs
lai būtu ko elpot

pietiks ar pašaustu segu
sasildot tikko dzimušus sapņus
melleņu tēju
un glāstu kas aizslauka
bijušās drumslas
no kādreiz lepna un glazēta trauka

pietiks ar sveci
vakarā vēlā
lai varam saskatīt
sauli un smiltis
no Malibu puses
viens otrā

 Ingūna Lipska

Reportāža



kad dibinās latgaliešu biedrību, kas būs 
atvasīte Jelgavas Latviešu biedrībai.

„Katru dienu cilvēkam kaut kas labs 
ir jāizdara Dievam par godu, tad viss 
skaisti sakārtojas,” teic Ingūna Lipska. 
Daļu no šīs vasaras viņa pavadīs Lat-
galē, lai rudenī pasauli varētu turpināt 
zīmēt gaišās krāsās, turpināt darīt lielos 
darbus. 

Jāteic, ka ne tikai Ingūna, bet arī 
daudzi Ozolnieku latgalieši vasaras 
brīvdienās ir Latgalē.”  

39

daiga Latkovska,
latgaliete no 
Viļāniem

renāte Bērziņa no sīļukalna, Latgalē.  
ozolniekos runā latgaliski

Ingūna Lipska un  
rasma Urtāne – 

biedrības izveides 
iniciatores



A U G U S T S / S E P T E M B R I S 2013A12.LV

JAuNyS 
Literatūra

Naktineica

Seju, veju, ralallā!
Saunys etnografiskais ansamb-

lis „Naktineica” itūgod atzeimoj sovu 
60 godu darbeibys jubileju i ir īskan-
dynuojs sovu pyrmū muzykys albumu 
„Seju, veju, ralallā!”, kas sadarbeibā ar 
Edgaru Skrāgi īraksteits jau pārnejuo 
goda beiguos. 

Albumā īkļautys 13 dzīsmis. Nū-
saukuma izvēle ir lykumsakareiga  ― 
izaruod, tautā „Naktineica” teik saukta 
ari par „Seju, veju” ansambli, partū ka 
cīši bīži dzīd dzīsmi ar taidu pošu pīdzī-
duojuma suokumu.

„Naktineicys” pyrmsuokumi mek-
lejami 1953.  goda pavasarī, kod vītejī 
Saunys pogosta jaunīši par klubu puor-
taiseitajā kolhoza labeibys pyunē asūt 
īstudiejuši R.  Blaumaņa lugu. Piec iz-
ruodis ļauds vēļ nav guojuši prūm i treis 
vītejuos sīvys Anna Kaža, Anna Anspoka 
i Franciška Skutele suokušys dzīduot 
dzīsmis. Tūreizejais Pīneņu školys ško-
luotuojs Aleksandrs Vasilevskis īsaklau-
sejs taidā dzīduošonā i sacejs, lai atrūn 
vēļ dzīduotuojis i trešdiņ īt iz mieginuo-
jumu. Atguojušys ostonis, tai vyss i īsa-
suocs i izaveiduojs Ždanova vuordā nū-
sauktuo kolhoza ansamblis. Ansambļa 
pyrmais sastuovs bejs legendars ar tū, 
ka sīvys dabiski dzīduojušys pat sešūs 
bolsūs.

„Naktineica” jau nazcik paaudzēs 
ir saglobuojuse Saunys pogosta Ans-
poku sīvu dzeivis gudreibu i dzīsmis. 
Albuma dzīsmēs izskaņ sīvīšu bolsi 
i vysaidys jūs emocejis i dzeivis pīre-
dze — prīca i skumis, puorlīceiba i iz-
misums, kai ari cereiba, ticeiba, nū-
jauta, spāks, mīlesteiba i pīdereiba 
sovai vītai.

sadarbeibā  
ar latgalīšu  

kulturys ziņu  
portalu lakuga.lv
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rūta Kaminska,  
Anita Bistere
Sakrālās arhitek-
tūras un mākslas 
mantojums vēstu-
riskajā Preiļu rajonā

Izdevnīceibys „Neputns” se-
rejā „Mākslas pieminekļi Latvijā” 
izguojuse muokslys zynuotneicys 
Dr.  art.  Rūtys Kaminskys i Anitys 
Bisteris gruomota, kurā aprakstei-
ti divdesmit ostoni dīvnomi bejušajā 
Preiļu rajonā. Jūs vydā ir Aglyunys 
Vysusvātuokuos Jaunovys Marejis 
Dabasūs uzjimšonys Ruomys ka-
tuoļu bazilika, Bieržgaļa Dīva ap-
redzeibys Ruomys katuoļu baznei-
ca, Eleonorvilis kapela, Kostigovys 
vacticeibnīku lyugšonu noms i cytys 
sakraluos arhitekturys ceļtnis i jūs 
daudzveideigī sakraluos muokslys 
paraugi.

Preiļu rajonā, taipat kai vysā 
Latgolā, bejušys atrūnamys vysu 
tradicionalūs konfeseju: katuoļu, 
pareizticeigūs, luteraņu, vacticeibnī-
ku, Mozus ticeigūs svātvītys. Par itū 
montuojumu var runuot vysmoz treis 
godu symtu garumā. Senejuokuos 
ceļtnis īt nu 18. g. s. vyda, a iz vītys 
taiseitūs muokslys dorbu datiejums 
pamatā aizasnīdz leidz 17. / 18. g. s., 
koč īvastuos vierteibys datejamys jau 
ar 15. godu symtu.

Gruomotys pamatā ir plašuokai 
sabīdreibai mozuok pazeistams ma-
terials, kas globojās Vaļsts kulturys 
pīminekļu aizsardzeibys inspekcejis 
Pīminekļu dokumentacejis centra 
arhivā i globoj sevī ari pyrmskara 
pietnīku savuoktuo Pīminekļu vaļdis 
arhiva dokumentus. Izmontuota ari 
cytu dokumentu kruotivu informace-
ja i Latvejis i uorvaļstu pietnīku aka-
demiskuos publikacejis.

Bez pVN

Reits
Itūgod grupa „Bez PVN” sviņ 

sovu 10 godu jubileju i atsagrīzuse 
iz skotuvis jaunā sastuovā: Kris-
taps Rasims, Guntis Rasims, Jurs 
Vucāns, Valdis Vucāns i Normans 
Bārbals. Ir izguojs grupys ūtrais al-
bums „Reits”, kurā īkļautys 10 da 
šuo nadzierdātys ci moz dzierdātys 
dzīsmis. Dzīšmu tekstu i muzykys 

autori ir grupys dalinīki. Vīnys dzīs-
mis „Grybu dzeivuot” teksta autors ir 
Ontons Slišans.

Speitejūt myusu dīnu moderna-
jom tehnologejom, grupa nūlāmuse 
jaunū albumu izdūt vīnā eipašā ek-
semplarā magnetiskuos lentys for-
matā. Tok, ejūt leidza laikam, „Reits” 
kotram grybātuojam teik pīduovuots 
ari digitalajā versejā. Kai atzeimoj 
poši grupys „Bez PVN” dalinīki, myu-
su dīnuos taustamim formatim nav 
jāgys i albums dzeivoj digitalu dzeivi.

Albumam var dasasaceit, rokstūt 
iz e-postu bezpvn@inbox.lv. „Reitu” 
var nūsaklauseit grupys sātyslopā 
http://bezpvn.lv.

GRuomotyS
I dISkI
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Kuorsovys nūvoda daņču muzykanti

Muzykant, laiks tovai 
garmaņai

Kab caltu sauleitē Latgolā i pa šai dīnai dzeivū 
tautys dzīduošonys i muziciešonys tradiceju, Saļ-
novys pogosta bīdreiba „Kūzuls” ir izdavuse disku 
„Muzykant, laiks tovai garmaņai”, kurā apkūpuots 
21 skaņdorbs — vītejūs Saļnovys tautys muzykantu 
izpiļdeituos melodejis. 

Diskā dzieržamuos dzīsmis muzykanti īspie-
liejuši piec atminis. Puors melodejom autors nav 
zynoms, tok juos Saļnovys pusē ir spālātys veče-
rinkuos 20.  g.  s. suokumā. Vairuokys melodejis ir 
guojušys nu teiciejis saļnavītis Teklis Ločmelis, kas 
dzymuse 1928. godā Ruskulovys cīmā.

Kapela „Sābri”, muzykantu grupa „Salnavas 
Danču muzikanti” i Malnovys kapela „Malnavas 
muzikanti” izpylda na viņ tautys dzīšmu apdaris, 
bet ari originaldorbu „Olūteņam”, kas ir vītejūs au-
toru veikums — muzyku sarakstejuse Rasma Kula-
mova, vuordus  — Emileja Kalvāne.

Laura Bicāne
Es tikai ļaujūs

Latgalīšu dzīsmineicys 
Laurys Bicānis pyrmais al-
bums, kai atzeist poša autore, 
ir juos vizitkarte. Kotra dzīsme 
nas sovu stuostu par juos au-
tori. Albums sovu nūsaukumu 
dabuojs nu latgaliskuos versejis 
dzīsmei „Freakin’Out”, kas star-
tēja 2012. goda Eirovizejis atla-
sis pusfinalā.

Īrokstūt albumu, Laura ir 
sasadorbuojuse ar muzykan-
tim nu latgalīšu pozitivuo roka 
grupys „Dabasu Durovys”, bas-
gitaristu Valdi Rundzānu nu 
legendaruos Daugovpiļs rok-
grupys „Elpa”, džeza pianistu 

Aleksandru Blūmi nu Vuoce-
jis i cytim Latvejā pazeistamim 
muzykantim.

Albumā īkļautys dzīsmis 
septeņuos volūduos, partū ka 
bez aizaraušonys ar muzyku 
Laurai ir lela interese par sveš-
volūdom. Taipat jaunu skonu 
īgivušys dzīsmis, kas jau dzier-
dātys projekta „Jauna slavas 
dziesma 2012” laikā.

Kai Laura atzeist intervejā 
Lakugai: „Kūpumā es izdareju 
tik, cik varieju. Ceņšūs, kai nu 
viņ varieju i kaidys viņ īspiejis 
beja. Golvonais, kū īsavuiceju nu 
„Dabasu Durovu” i nu Arņa  — 
ka vajag naatlaideibu. Ka var vēļ 
vaira nu seve izspīst.”  

Biruta Ūzuleņa i dj monsta 

Sauli sēju
„Sauli sēju” ir septeitais Rēzeknē dzymušuos dzīduo-

tuojis Birutys Ūzulenis albums. Jimā apkūpuotys Latgolys 
i Kūrzemis tautysdzīsmis, kuruos, nazaudejūt sovu pateibu 
i autentiskumu, ir organiski saplyudušys ar elektroniskuos 
muzykys ritmim. Albuma centrā ir Birutys Ūzulenis vokals, 
kas īraksteits Ventspiļs Livonejis ordeņa piļs plašajuos tel-
puos, kuruos ir dabiska akustika, i nav īpaši apstruoduots. 
Jū papyldynoj dzeivī i elektroniskī instrumenti, kas dzīs-
mem dūd sovpateigu ritmu i papyldynoj ar jaunu skonu.

Birutys Ūzulenis i DJ Monsta sadarbeiba īsasuokuse 
2010. godā, i jū motivej mīlesteiba iz vysu senejuokū latvīšu 
tautys muzyku. Nu 2012. goda projekta muzykantu sastuo-
vā ir ari kontrabasists Tuoms Poišs i perkusionists Mikus 
Čavarts.

Vīna nu albuma latgaliskajom dzīsmem „Kur tu īsi buo-
leleni” ir nu Ilyukstis pusis i viestej par vīnu nu cylvāka 
dzeivis svareiguokajom vierteibom — saimi, saimis cylvāku 
attīceibom. Par vierteibom, kuruos navā arhaiskys, nu taiš-
ni preteji — aktualys ari niule.



Pēteris Keišs
Foto: Latgales Kultūrvēstures muzejs
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Vērtības

Viļakas baznīcas koris 1910. gadā. Augšā vidū ērģelnieks Jezups Krīvāns 
Avots: Leontīna Maksimova. Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos. 

 Latgales kultūras centra izdevniecība, Rēzekne 2005.

M
ani piesaistīja šai karteņā 
redzamie slaidie baznī-
cas torņi un pazīstamais 
rokraksts un paraksts. Šie 

torņi, protams, pieder varenajai Viļa-
kas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu 
baznīcai, ko apbrīnoju jau no bērnības, 
jo piedzimu Baltinavā – Jaunlatgales ap-
riņķī. Vēlāk Viļaka kļuva par Abrenes 
rajona centru.

Manuprāt, rakstītājs nav neviens 
cits kā Viļakas baznīcas tā laika ērģel-
nieks Jezups Krivāns, kurš jaunībā pēc 
konservatorijas beigšanas Polijā strādā-
ja Viļakā. Latvijas valsts vēl nebija dzi-
musi un par augstskolām nevarēja būt 
ne runa, tolaik ērģelniekus sagatavoja 
privāti. To darīja arī Latgales izcilais ēr-
ģeļnieks J. Krivāns, kurš kādu audzēkni 
sūta pie prāvesta P.  Dzeņa uz Izvaltas 
draudzi (pēc kartiņas teksta).

Man paveicies, jo savā dzīvē pazinu 
Krivānkungu. Viņš dzīvoja Rēzeknē, 
Rāznas ielā 3. Šī ēka (krietni pārbūvēta) 

tur atrodas vēl šodien. J. Krivāns strādā-
jis Viļakā, Višķos, Kombuļos, Malnavā 
(Kārsavā), Rēzeknes Jēzus Sirds baz-
nīcā (tagad katedrāle). Bet viņa pēdējā 
darbavieta bija Sāpju Dievmātes baz-
nīca Rēzeknē. Miris pagājušā gadsimta 
70.  tajos gados un apbedīts Miera ielas 
kapos Rēzeknē.

Man bija tā laime pazīt šo cienījamo 
mūziķi no vecās inteleģences aprindām. 
Apstākļi sakrita tā, ka, man iestājoties 
Rēzeknes mūzikas vidusskolā, tur ie-
stājās arī J. Krivāna mazdēls Raimonds 
Igolnieks (tagad pazīstams pūšamo ins-
trumentu orķestru vadītājs, XXV  Vis-
pārējo latviešu Dziesmu svētku Goda 
virsdiriģents un Goda daugavpilietis). 
Mēs, Raimonda kursabiedri, bieži vie-
sojamies šajā mājā. Mūsu saietos bieži 
klāt bija arī Krivānkungs. Liela loma ta-
jos bija viesmīlīgajiem Raimonda vecā-
kiem Celinai un Donātam. Tēvs Donāts 
šobrīd 93  gadu vecumā dzīvo pie dēla 
Daugavpilī.

Apskaužama bija šī seniora darba 
mīlestība. Sasniedzis 90  dzīves gadus, 
viņš ik dienas spēlēja gammas un vingri-
nājumus noslēdza ar Oginska polonēzi.

Strādājot ar topošajiem ērģelnie-
kiem,  izveidojās ērģeļspēles nodaļa 
Tautas konservatorijā. Jau 30. gadu bei-
gās žurnāls „Katoļu Dzeive” rakstīja, ka 
Jezups Krivāns sagatavojis savas dzīves 
laikā ap 100 ērģelnieku katoļu baznīcām, 
bet viņš strādāja arī 40., pat 50. gados.

1961.  gadā,  kad ierados Rēzeknē, 
viņš mācīja pēdējos audzēkņus. Viņi 
vienlaicīgi beidza arī Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas kordiriģentu nodaļu.

Vēl šodien Sāpju dievmātes baznīcas 
kora telpā atrodamas notis, ko rakstījis 
cienījamais seniors, bet par ērģelnieci 
kalpo Bernadete Everse, kuras tēvs ēr-
ģeļspēli apguvis pie Jezupa Krivāna. Lūk, 
kāda pēctecība!

Arī par prāvestu Konstantīnu Kan-
garu būtu ko teikt, bet tas jau būs cits 
stāsts. 

„simtgadīgās posta 
karteņas” sakarā
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Ciemi, sādžas (dzeraunis), salas jeb solys… ir daudz vārdu, kā dēvēt šīs mazās Lat-
gales apdzīvotās vietas. Daudzu no tām vairs nav, bet no daudzām ir palikuši tikai 
nosaukumi kādā sīkākā ģeogrāfiskā kartē. Iespējams, ka drīz nebūs vairs arī to, jo 
Vides un reģionālās attīstības ministrijā izstrādātais „Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likums” (VSS-404) tā pēdējā projekta redakcijā pārvilks svītru maza-
jiem ciemiem Latgalē. Te juridiski būs jālikvidē vairāk nekā 4500 mazo ciemu, kuri 
neatbilst ciema definīcijai. Katrā pagastā paliks pāris lielākie centri, kuru robežas 
noteiktas teritorijas plānojumā, bet pārējās būs Latgalei neraksturīgās viensētas ar 
bezpersoniskiem māju vārdiem. …Rogovkas dzejnieks Pēteris Jurciņš nu jau laikam 
vairāk kā pirms gadiem piecpadsmit dzejolī „vacī cīmu nūsaukumi” rakstīja: 

Anna Rancāne
Foto: Personiskais arhīvs

Vecās 
sādžas stāsts: 

Lyuzinīki

Ciemi

 Aiz cyta, jauna naskaneiga vītys nūsaukuma 
aizamat tev mēle.
Īt laiks, i runa izamej, taipat kei gveļzšona
voi laipna papļuopuošona, taipat kei veiru 
 puorsprīsšona voi kei bārnu volūda i vuordu spēle. 
Tu paškir vacu gruomotu, gribi izskaiteitū 
vuordu saprast, naatguoduojs palic kaunā.
A pazakloni saleikušai vaceitei, i vuordus 

senejūs jau īraudzeisi gaismā jaunā.
Redzeisi, kai saplaukst Bierzinīki, Bieržgaļs,
Ūzuļnīki, kei Lozdys zīd, kei pučis apjam 
Mežavydus, Mežarejis, Pūramolu. (..)
 Taipat nav maizis tryucs iz golda Goldadiervīšūs.
Styglovā stīg Ratinīki, zyrgim kuojis sleid, 
a Smiļktinēs jau nūzatrynušs skrytuli, 
i poši zyrgi saulē speid…
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G
andrīz vai katru no pussimta 
Ludzas apriņķa Zaļmuižas 
pagasta (tagad – Rēzeknes 
novada Nautrēnu pagasta) 

mazo ciemu dzejnieks garajā dzejolī pa-
godinājis un apmīļojis, it kā paredzot to 
skarbo likteni. Tālāk lecot no rindas uz 
rindu, it kā no viena purva ciņa uz citu, 
atrodu arī sava dzimtā ciema nosau-
kumu. Arī no šī ciema drīz paliks tikai 
vārds, kas ierakstīts veco ciema iedzīvo-
tāju dokumentos, atmiņās, vecajās baz-
nīcu grāmatās, kas liecina, cik dižs un 
ražens šis ciems ir bijis kādreiz.   

atskriejs vīsols, 
saguozs mežus lyuzā — 
lyuzinīki…

Šo nekur dabā neapzīmēto ciemu var 
atrast, septiņus kilometrus nobraucot 
pa šauru grantētu ceļu no Rogovkas uz 
Kārsavas pusi. Gar tāpat nekur neapzī-
mētiem Rudukiem, Sārņiem, Īvulāniem, 
Desetniekiem, pie vairāk apdzīvotā un 
uz ceļa apzīmējuma norādītā Dekteru 
ciematiņa pagriežoties pa kreisi. Ceļa 
zīme liecina, ka te jau sākusies pierobe-
žas teritorija. Pagājušā gadsimta septiņ-
desmitajos gados pa šo ceļu vairākas rei-
zes dienā kursēja satiksmes autobusi uz 

te atnākuši pirmie iedzīvotāji un sākuši 
līst līdumu, lai būvētu mājas, no meža 
biezokņa uz klajuma, baigi un gari aiz-
gaudodams, iznācis vilks. Tā esot bijusi 
zīme, ka ciemam nebūšot ilgs mūžs…  

Ja ietu pa labi, nonāktu pie Ičas til-
ta, kas Lyuzinīku ciemu šķir no kaimiņu 
Rancānu ciema. Tumšace Iča iztek no 
Piertnīku (Mazo Čakšu) ezera Ilzeskal-
na pagastā, Burzovas paugurainē. Upe 
ir 71 km gara, un tās ūdeņi aizplūst līdz 
pat likteņupei Daugavai, jo Iča ir Ai-
viekstes labā krasta pieteka. 19. gadsimtā 
Iču izmantojuši baļķu pludināšanai, pa 
Aivieksti baļķu plosti nokļuva Daugavā 
un tālāk – uz Rīgu. Izrādās, ka tieši šīs 
koku pludināšanas dēļ Iča ir ieguvusi 
jaunu gultni. Ičas plostnieki kādā pava-
sarī sadumpojušies pret mazo samaksu, 
ko tiem maksājis Zaļmuižas muižnieks 
Rozenšilds-Paulins un sagriezuši savus 
sasietos plostus šķērsām upei. Tie iesprū-
duši upes krastos, sablīvējušies un izvei-
dojuši  aizsprostu, bet palu ūdeņu strau-
me izskalojusi gultni jaunā vietā. Tā Iča 
jau 19. gadsimtā izveidoja tā saukto jau-
nupi. Tas liecina, ka gan Ičas krastos dzī-
vojošie ļaudis, gan arī pati upe ir ar pa-
matīgu raksturu.  Iča kādreiz pavasaros 
stipri pārplūdusi, tāpēc jau no 1937. līdz 
1967. gadam regulēta posmā no Lyuzinī-
kim līdz Aiviekstei, bet 1961.–1963. gadā 

Kārsavu, Rēzekni un Ludzu, tagad te pa-
retam aizbrauc kāds baļķvedējs vai vieglā 
automašīna, reizi nedēļā – arī autovei-
kals, apgādājot vietējos ļaudis ar pārti-
ku. Bet Livzeniekos jeb, kā pareizi būtu 
jāraksta, Lyuzinīkūs nemaz tik daudz to 
vietējo vairs nav palicis, šobrīd te apdzī-
votas ir tikai trīs mājas ceļa tuvumā, no 
kurām tikai vienā dzīvo jauna ģimene 
ar trim bērniem, pārējās divās – pensio-
nāri. Tikai lielāki koki vai kāds akmeņu 
krāvums vēl liecina par māju vietām, kur 
kādreiz dzīvojušas stipras dzimtas, tagad 
izkaisītas pa visu pasauli kā graudu sau-
jas no zemnieka sētuves. Simtiem gadu 
šie graudi ir dīguši, auguši un nopļauti 
tepat, Lyuzinīkūs, līdz pat 20.  gadsim-
ta četrdesmitajiem gadiem, kad sākās 
šī ciema, tāpat kā daudzu citu vietu iz-
nīcība. Aiz tīruma kreisajā pusē tumst 
meža, šejieniešu valodā – peisa, mala. 
Peiss – staigns, aizaudzis purvs, tā V. Lu-
kaševiča „Latgaliešu-latviešu vārdnīcā”, 
un tik tiešām šis mežs, cik vien atceros, 
allaž ir bijis staigns, aizaudzis ar bieziem, 
necaurbrienamiem krūmājiem, īsta lyu-
žņa, galīgi nepiemērots pastaigām un sē-
ņošanai, tikai vasarās meliorācijas grāvja 
malā un izcirtumos sārtojās avenes. Ar 
šo peisu saistās leģenda par ciema izcel-
šanos, kuru stāstīja mana vecāmāte. Cie-
ma vietā kādreiz ir bijis biezs mežs. Kad 

20. gs. 50. gados. Kolhoznieki Lyuzinīku tīrumā, atpūtas brīdī. 
pirmajā rindā otrā no kreisās – mana mamma  

Anna rancāne, dzim. Viļuma, trešā no kreisās –  
tēvamāsa felicija rancāne (Brokāne, Bartuseviča).
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Ciemi

meliorēta Ičas augštece, daļēji nolaižot 
Piertnīku un pilnībā nosusinot Čakšu 
ezeru. Var tikai  minēt, kādu postījumu 
Latgales ainavai nodarīja šāda mākslīga 
iejaukšanās dabā, iztaisnojot upi, it se-
višķi tagad, kad meliorētās pļavas daļēji 
pārpurvojušās un aizaugušas alkšņiem. 

krusts un akmeņi
Pie kādreizējās ciema robežas, kur 

pirms gadiem trīsdesmit atradās autobu-
su pietura, tagad ir koka krusts un divi 
laukakmeņi. Viens liecina par to, ka šajā 
ciemā dzimis pirmais latgaliešu bīskaps, 
pirmās Latvijas brīvvalsts politiķis, visu 
četru Saeimu deputāts Jāzeps (Jezups) 
Rancāns (1886–1969), otrs veltīts 1.  un 
2. Saeimas deputātam, 1931. gadā neilgu 
laiku – vien pāris mēnešus – nostrādā-
jušajam  satiksmes ministram Antonam 
Rancānam (1897–1942). Piemiņas vietu, 
kas izveidota pēc nu jau aizsaulē aizgāju-
šā dzejnieka Antona Kūkoja iniciatīvas, 
rūpīgi kopj blakus dzīvojošie Lūcija un 
Vitālijs Rancāni. Pāri ceļam elektrības 
stabā savu ligzdu ierīkojis stārķu pāris. 

Kaut arī Lyuzinīkūs dzimuši Latvijas 
mēroga ievērojami vīri, rakstos par šo 
vietu neatrodu gandrīz vai neko. Laikam 
visvairāk par šejieni varētu pastāstīt bla-
kus esošais kuplais ozols, taču koks klu-
sē, kaut arī, ejot no autobusa pieturas, 
kas tagad atrodas vairākus kilometrus 
no šejienes, parasti pie tā apstājos atvilkt 
elpu. Jautāt vairs nav kam, šejienes vecie 
iedzīvotāji jau visi apgūluši vai nu De-
setnieku kapsētas, vai kādas citas, daudz 

tālākas un skarbākas, kapsētas smiltājos. 
Tāpēc ielūkojos šķērstīklā pieejamajos 
1895.  gada Krievijas impērijas tautas 
skaitīšanas reģistros. Šķirstīšana ievelkas 
pāri pusnaktij, un vienu brīdi liekas, ka 
istabā skaidri sajūtams skursteņa dūmu, 
linu mārku un sasvīdušu kājautu smārds, 
ka saldi iesmaržojas krāsnī cepta mai-
ze un Ziemassvētkiem sutināti kāpos-
ti. Varbūt ciema ļaužu dvēseles no lielā 
kopkora šajā naktī atnākušas pie manis, 
taču es nezinu, ko darīt ar viņiem, mana 
dzimtā, izmirušā ciema ļaudīm, no ku-
riem dzimusi arī mana dvēsele. 

Baznīcas arhīva dokumenti liecina, 
ka 17. gadsimtā šī teritorija bijusi  samē-
rā blīvi apdzīvota. Lai apkalpotu vairāk 
nekā tūkstoti katoļticīgo, muižas terito-
rijā darbojās jezuītu ordeņa Rēzeknes 
misija. 18.  gadsimta vidū tika izveidota 
pastāvīga Nautrēnu draudze un uzcelta 
baznīca diviem tūkstošiem ticīgo. Sākot-
nēji tagadējā Nautrēnu pagasta centrs 
atradies Zaļmuižā, arī tā nosaukums 
līdz 1925.  gadam bija Zaļmuižas pa-
gasts, kura veidošanās saistās ar muižu. 
Pēc muižu revīzijas datiem, 1784.  gadā 
Zaļmuižas īpašnieka rīcībā bija 200 zem-
nieku saimniecības, kurās kopā dzīvoja 
2010 dzimtcilvēki, tātad vidēji 10 cilvēku 
lielas ģimenes. Lai iegūtu līdzekļus no 
muižas izpirkt zemes, cilvēki devās meža 
un dzelzceļa būves darbos, dzina plostus. 
Pēc dzimtbūšanas atcelšanas, 1861. gada 
19.  februārī, likums paredzēja pagasta 
pārvaldes izveidi. Ar to saistās Zaļmui-
žas pagasta pirmsākumi, ko vēlāk pār-
mantoja Nautrēnu pagasts.

Viskrievijas tautas skaitīšana notika 
1895.  gada 5.  jūnijā, tautas skaitītājs ar 
slikti salasāmu uzvārdu šajā dienā bija 
iegriezies arī Vitebskas guberņas, Lu-
dzas apriņķa, Mežvidu ciema kopienas, 
Zaļmuižas pagasta Lyuzinīku ciemā. 
Gājis no mājas uz māju, kas tolaik, kā 
jau Latgalē pieņemts, atradās pavisam 
tuvu cita citai, pa garās ielas jeb ūļneicys 
malu. Ienākot mājās, viņš acīmredzot 
ticis sēdināts pašā gaišākajā istabas vie-
tā, goda vietā uz koka sola jeb kanapkys 
zem svētbildēm. Tur tautas skaitītājs, pa-
mērcējot spalvaskātu violetā tintē, rūpī-
gi izzīmējis lielajā rūtiņu lapā burtu pēc 
burta, pierakstot mājas saimnieka stāstī-
to par savas ģimenes ļaudīm. Droši vien 
no cepļa augšas uz viņu lūkojās daudzas 
ziņkārīgas saimes bērneļu acis, kaut arī 
ikdienā ne visai ievēroti, tomēr šajā gadī-
jumā viņi visi bez izņēmuma un ierobe-
žojuma, no veca līdz pat zīdainim šūpulī 
pierakstīti. Lyuzinīku ciemā pierakstītas 
11  saimes, no tām četras ģimenes uz-
vārdā  Rancāns, sešas – Dauksts, viena 
saime – Koļčs. Ir leģenda, ka Rancāni 
it kā senos laikos esot bijuši ienācēji no 
pārnovada, no Valmieras puses, kur vēl 
tagad ir Rencēnu ciems. Te iesakņoju-
šies, latgaliskojies arī  uzvārds – no Ren-
cēna uz Rancānu. Apstiprinājuma šim 
pieņēmumam pagaidām nav, arī trimdas 
etnogrāfa profesora Leonarda Latkovska 
(1905–1991) grāmatā „Latgaļu uzvuordi, 
palames un dzymtas” šis Latgalē populā-
rais uzvārds nezin kāpēc nav pat piemi-
nēts. Tāpēc mēģinu atmiņā apkopot visu 
zināmo par Lyuzinīku Rancāniem.  

„veiskupa sāta” 
Saimnieka Rancāna Franča Fran-

ceviča (52 gadi) un viņa sievas Joannas 
Francevnas (50) saimē uzskaitīti vese-
li 10  cilvēki, bez saimniekiem vēl pieci 
dēli – Antons (22), kas tajā laikā atradies 
karaklausībā, Vikentijs (18), Onufrijs 
(16), Izidors (14) un Osips jeb Jezups 
(10), kuram pēc daudziem gadiem būs 
lemts kļūt par bīskapu un Latvijas Saei-
mas vicepriekšsēdētāju. Vēl uzskaitīta 
mazā māšele Marta (5), kā arī saimnieka 
neprecētais brālis Ādams un māsa Bro-
ņislava. 

Atsevišķā ailē norādīta lasītprasme. 
Jāteic, ka analfabētu manā ciemā tolaik 
gandrīz nav bijis, pārsvarā atzīmēts „da, 
po latišski”, bet pie tiem jauniešiem, ku-
riem pierakstīts klāt „učenik”, lakoniski 
norādīts „da”, acīmredzot, tā aplieci-
not viņu prasmi lasīt cara tētiņa valodā. 
Francis un Joanna, kā jau bīskapa vecāki, 

māju vietas pamazām 
pārņem koku audzes, 

tā ari šeit.
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apbedīti Nautrēnu baznīcas dārzā, kur 
uzcelts grezns piemineklis, turīgo māju 
saimniekošanu pārņēmis vidējais dēls 
Vikentijs jeb Vinca, viņa saimniecība 
pēc 20.  gs. 30.  gados īstenotās agrārās 
reformas bijusi viena no lielākajām pa-
gastā – vairāk kā 50 ha zemes. Vikentijs 
Rancāns kopā ar vēl vairākiem nautrē-
niešiem 1941. gadā deportēts uz Gulaga 
nometnēm, kur miris 1948. gadā. Vecā-
kais brālis Antons kļuvis par Zaļmuižas 
pagasta padomes priekšsēdētāju (1920–
1922), Ludzas pilsētas policijas priekš-
nieku un Ludzas apriņķa priekšnieku – 
no 1923. gada jūlija līdz pat savai nāvei 
1925. gada 2. septembrī (mirst no sarež-
ģījumiem aklās zarnas operācijas laikā). 
Otrs brālis Izidors ievēlēts par Rēzeknes 
apriņķa valdes priekšsēdētāju, miris pie-
cus gadus pēc vecākā brāļa – 1930. gadā. 
Brālis Onufrijs kara dienesta laikā pieda-
lījies krievu-japāņu karā un kritis kaujā 
Mandžūrijā 1904. gadā. 

Visapbrīnojamākais liktenis un 
garākais mūžs bija lemts jaunākajam 
brālim Jezupam. Pabeidzis Nautrēnu pa-
gastskolu, Ludzas apriņķa skolu, ekster-
nātā izturējis pārbaudījumus Kronštates 
ģimnāzijā, 1904.–1908.  gadā mācījies 
Pēterburgas Garīgajā seminārā, vēlāk 
Garīgajā akadēmijā. 1911. gada 31. maijā 
arhibīskaps Vincents Kļučinskis Pēter-
burgas Jaunavas Marijas prokatedrāles 
baznīcā Rancānu iesvētīja par priesteri. 
Strādājot Pēterburgā par skolu kapelā-
nu  un Garīgā semināra mācībspēku, 
aktīvi darbojās latgaliešu atmodas kustī-
bā. I Pasaules kara laikā Jezups Rancāns 
frontē ir armijas kapelāns, saindējas ar 
indīgām gāzēm, pēc demobilizācijas 
1916. gadā kļūst par Pēterburgas Garīgā 
semināra profesoru. Jezups Rancāns ir 
viens no Latgales apvienošanās kongresa 
organizatoriem Rēzeknē 1917. gada mai-
jā. No 1919.  līdz 1920. gadam bijis jau-
nās Latvijas Republikas sūtnis pie Svētā 
Krēsla Vatikānā. 1920. gadā ievēlēts Lat-

vijas Satversmes sapulcē, bijis visu četru 
Saeimu deputāts no Latgales Kristīgo 
zemnieku savienības, 2., 3., un 4.  Saei-
mas priekšsēdētāja biedrs. 1924.  gada 
4.  maijā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē 
arhibīskaps Antonīns Cekīni, asistējot 
Viļņas bīskapam G.  Matulēvičam un 
Mogiļevas arhibīskapam E.  de Ropam, 
konsekrē Lyuzinīku dēlu Jezupu Ran-
cānu par bīskapu. No 1938.  gada strā-
dājis Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultātē, kur bijis profesors un dekāns.
Otrā pasaules kara beigās, 1944.  gada 
9.  septembrī,  kopā ar citiem Latvijas 
bīskapiem devies uz Vāciju, dzīvojis 
Bavārijā. No 1945.  gada bijis Latvijas 
Centrālās Padomes vadītājs, vairākkārt 
apmeklējis Romu, lai pāvestam  Pijam 
XII ziņotu par latviešu bēgļu un kara-
gūstekņu likteni. 1964. gadā, II Vatikāna 
koncila laikā, Latvijas Baznīcai gādājis 
par bīskapa iecelšanu un konsekrāciju, 
kā rezultātā Rīgas ģenerālvikāru prelātu 
Julijanu Vaivodu pāvests Pāvils VI iecēla 
par bīskapu. Visas latviešu trimdas mē-
rogā darbojies nacionālpolitiskā jomā 
kā bijušais Saeimas priekšsēdētāja biedrs 
un neatkarīgās Latvijas valsts likumīgais 
pārstāvis. Mūža nogalē  bīskaps Ran-
cāns pārcēlās uz dzīvi ASV. Vēl īsi pirms 
nāves, 1969. gada 16.  novembrī, bīska-
pam pasniedza Eizenhauera Apspiesto 
nāciju piemiņas rakstu un medaļu, bet 
1969. gada 2. decembrī Grandrapidu 
pilsētā ASV viņš aizver acis uz mūžu. 
Latvijai atgūstot neatkarību, 1995.  gadā 

pašā 20. gs. sākumā pa 
ciemiem vizitācijā brauca 

Nautrānu baznīcas dekāns, 
konsekrējot (veltot) 

sētas un to iemītniekus 
Vissvētākajai jēzus sirdij. 

Kā apliecinājums tikusi 
dāvināta šī svētbilde 

jeb obrozs, kuru mana 
vecāmāte aizliedza iznest 

projām no mājas.

Kāzas Vacajā sātā, 1950. gada 23. jūnijā. 
 –  Lyuzinīku pētera dēlam Antonam rancānam 
un Annai Viļumai no dekteru ciema Ģedrovkas. 
Blakus dēlam, baltā lakatā – māju saimniece, 
atraitne Albīne rancāne (dzim. Velikāne).  

Lyuzinīku ceļš, kas ciema iemītniekus 
vairāk vedis projām no šejienes... 
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Ciemi

bīskapa mirstīgās atliekas pārvestas uz 
Latviju un pārapbedītas Aglonas bazili-
kas kriptā  blakus bīskapam Boļeslavam 
Sloskānam un kardinālam Julijanam 
Vaivodam. 

Rancānu saimes māju vietā tagad 
viļņo vietējo zemnieku tīrumi. Sagla-
bājusies bīskapa paša stādītā egļu aleja, 
lai aizsargātu no ziemeļu vējiem milzīgo 
ābeļdārzu, kura ceļmalā vēl aug daži vēja 
izlauzīti kociņi ar mežonīgi skābiem 
augļiem. Atceros, ka bērnībā, kamēr 
mūsu mājās nebija izrakta jauna aka, ve-
dām ar zirga pajūgu ūdeni no t. s. bīska-
pa akas. Blakus tai bija akmeņi no māju 
pamatiem, pa kuriem mums, bērniem, 
patika lēkāt, ceriņu un rožu krūmi, arī 
ābele ar saldiem augļiem. Vēlāk ar kol-
hoza vadības rīkojumu aku aizbēra, ak-
meņus novāca, krūmus un ābeles izcirta.

Dzimtai ir palicis daudz pēcteču Lat-
vijā un ārpus tās robežām. Vikentija dēls 
Francis Rancāns bija bibliogrāfs, strādā-
jot Zinātņu Akadēmijas Fundamentā-
lajā bibliotēkā Rīgā, uzrakstīja grāmatu 
par Jāni Misiņu. Tagad jau miris. Viņa 
brālis, inženieris Onufrijs Rancāns visu 
mūžu nodzīvoja ASV, bet mūža nogalē 
atgriezās Latvijā, miris 2012.  gada ok-
tobrī 90 gadu vecumā. 

„deputata sāta”
Pēc Franča Rancāna sētas, kur, ie-

spējams, labi pacienāts, tautas skaitītājs 
ir gājis pa ūļneicu tālāk pie Jāņa Jāzepa 
dēla Rancāna (reģistrā kā Rancan Ivan 
Osipovič). Gan viņš, gan viņa sieva Māra 
jau ir labi gados, taču joprojām apzīmē-
ti kā saimnieki, neparasti ir tas, ka nav 
atdevuši saimnieka grožus nevienam 

no pieaugušajiem dēliem: ne Tadeušam 
jeb Taduļam (40), ne Kazimiram (27). 
Ģimenē vēl norādīti dēls Osips (18) 
un meita Franusja (13), kā arī vedekla, 
vecākā dēla Tadeuša sieva Māra un vi-
ņas gadu vecais dēlēns Alfons. Vēl pēc 
diviem  gadiem, 1897.  gada 25.  jūnijā, 
Tadeušam un Mārai piedzims vēl viens 
dēls Antons, kam arī būs lemts tāls ceļš. 
Viņš beidzis pagasta skolu, slaveno Rē-
zeknes Tirdzniecības skolu, kur jau 
mācīta latviešu valoda, Rēzeknes ģim-
nāziju. Acīmredzot, mātes mudināts, 
iestājies Pēterburgas Garīgajā seminārā, 
to pabeidzis Viļņā, taču garīgo ceļu nav 
turpinājis – studējis Latvijas Universitā-
tē medicīnu, vēlāk arī tieslietas. Antons 
Rancāns strādājis Zemkopības un Iekš-
lietu ministrijā, ievēlēts 1. un 2. Saeimā 
no Latgales Kristīgo zemnieku savienī-
bas, 1928. gadā pašvaldību vēlēšanās ie-
vēlēts Ludzas apriņķa valdē, pa to starpu 
1926. gadā vēl kļuvis par krusttēvu kai-
miņu dēlam, arī Antonam Rancānam, 
kas reiz būs mans tētis. No 1931.  gada 
marta līdz decembrim bijis satiksmes 
ministrs K. Ulmaņa vadītajā valdībā. Pēc 
Latvijas okupācijas 1941. gada 11. jūnijā 
arestēts, izsūtīts no Latvijas,  1942. gada 
16.  martā Astrahaņā Antonam Rancā-
nam izpildīts nāvessods nošaujot. Vairāk 
par šo saimi neko nezinu, tikai šīs mājas 
vietu, no kuras nekas pāri nav palicis, tā 
arī dēvēja – par Deputata sātu.  

Nākamajā Ivana (Jāņa) Pētera dēla 
Rancāna sētā skaitītājs ilgi nekavējies – 
nav jau tur vēl ko skaitīt, saime neliela, 
nesen nodibināta: pats saimnieks (28), 
viņa jaunā sieviņa Zuzanna, Jāzepa mei-
ta, (24) un vēl gada vecumu nesasniegu-
šais Antons Jāņa dēls. 

vacuo vīta 
Nākamajā sētā tautas skaitīšanu lai-

kam jau ik mirkli pārtrauca bērnu rau-
das. Saimnieki Rancāns Pēteris Pētera 
dēls un Rancāne Anna Jēkaba meita 
vēl ir pašos jaunības spēka gados, 32 
un 31  gads, un stārķis šajā sētā sane-
sis veselu riekšavu mazu meitenīšu, 
no kurām divas jau paņēmusi kaulainā 
difterijas epidēmija, kas bērnus Latgalē 
pļāva kā ar izkapti. Sētas mantinieks, 
arī Pēteris, mans vecaistēvs, sekos tikai 
1897.  gadā, – pēc Fraņas (11), Annas 
(5), Helēnas (1) un trīs mēnešu šūpuļa 
bērna Broņislavas. Broņislavas mazmei-
ta Irēna Viļčuka reiz kļūs par mākslas 
zinātnieci un uzrakstīs monogrāfiju par 
Latgales gleznotāju Francisku Varslavā-
nu. Sētā vēl pierakstīts Francis Rancāns 
(26), saimnieka brālis un astoņdesmit-
gadīgā sievasmāte Ilža Mortuka. Paies 
vēl ceturtdaļgadsimts, un saimniecī-
ba, kurā tikai ap 28 ha zemes un meža, 
tiks novēlēta manam vectēvam, kurš 
1920.  gada Jāņos Nautrēnu baznīcā sa-
laulāsies ar Albīni Velikāni no kaimiņu 
ciema Dekteriem. Viņa nāk no ievēro-
jamās Bārzsolu dzimtas. Deviņu gadu 
laikā cits pēc cita piedzims pieci bērni – 
Pēteris (1921), Anna (1922), Antoņina 
(1925), kura nomirs drīz pēc dzimšanas, 
Antons (1926) un Felicija (1930), kura 
tēvu nemaz neieraudzīs, jo Pēteri vēl 
pirms pastarītes dzimšanas 1929.  gadā 
32  gadu vecumā pievārēs plaušu slimī-
ba. Albīne iegātni neņems, viena pati 
rūpēsies par saimniecību, uzaudzinās 
bērnus, apkops sirmos vīra vecākus. 
Nevienam no viņas bērniem nebūs 
lemts ilgs un laimīgs mūžs, bet tas jau 
ir cits stāsts. Mājas un zemi nenorak-

piemiņas akmens 
bīskapam un valstvīram 
jezupam rancānam 
Lyuzinīkūs. 

Lyuzinīku saimnieki 
desetnieku kapos 
atdusas pie pašas 

ieejas. priekšplānā 
– Albīnes un pētera  

rancānu kapavietas.
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Valoda

stīja nevienam dēlam,  taču 1940. gadā 
visas mantojuma lietas sajuks, abu brā-
ļu ģimenes dzīvos vienā mājā, zemes, 
mantas, mīlestības vai alkohola dēļ visu 
mūžu nespēs savā starpā rast saticību, 
tas saindēs dzīvi arī abu ģimenēm, sie-
vām un bērniem. Pēc viena no šādiem 
kautiņiem, vecākais dēls Pēteris dusmās 
pa nakti nojauks savu mājas galu, atstā-
dams brāļa istabu bez gala sienas, un 
uzbūvēs sev jaunu māju, pārsimts met-
rus tālāk. Tur tagad dzīvo Pētera maz-
mazdēla Aivara ģimene ar trim maziem 
bērniem. Mans tēvs Antons aizgāja mū-
žībā pāragri, 56 gadu vecumā, no asins-
izplūduma smadzenēs. Vecākais brālis 
viņu pārdzīvojis tikai vienu gadu un 
miris no limfmezglu vēža. Pat abu brāļu 
atdusas vietas Desetnieku kapos atrodas 
tālu viena no otras, it kā turpinot veco 
brāļu naidu, kuru jau sen izlīdzinājušas 
smiltis un vējš. 

Bet kāpēc Vacuo vīta? Izrādās, ka 
tad, kad ciems dalījies uz viensētām jeb 
kuturim 1927. gadā, vecamtēvam pa-
laimējies izvilkt lozi un palikt ar savu 
saimniecību tajā pašā vecajā sētas vie-
tā. Uz viensētām toreiz gan izgājuši, bet 
kaut kādi māju nosaukumi tā arī nav ie-
sakņojušies, tāpat turpinājuši sevi dēvēt 
kā piederīgus Lyuzinīku ciemam. 

ciema ziedu laiki 
Lyuzinīku ciemam īstais uzplaukums 

bija Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, tad 
te ne tikai dzīvoja kupls pulks iedzīvotā-
ju, te bija vairākas turīgas saimniecības. 
Vienā no tām bija vējdzirnavas, kuras 
bezvēja laikā darbināja ar motoru,  pie-
notava, meliorācijas biedrība, Nautrēnu 
pasta nodaļas palīgnodaļa un telefona 
centrāle, Lyuzinīku četrklasīgā pamat-
skola, kas ierīkota vienā no saimnie-
ku mājām. 1922./23.  mācību gadā bija 
67  skolēni un 1  skolotājs, vēlāk skola 
pārtapa sešklasīgajā skolā, kur jau skolē-
nu un skolotāju skaits bija lielāks. Skola 
pastāvēja līdz pat 1971. gadam, kad sko-
lēnu skaita dēļ slēgta. 

Padomju gados Lyuzinīku iedzīvotā-
jus brīvprātīgi piespiedu kārtā ierakstīja 
kolhozā „VĻKJS 7.  kongress”, vēlāk – 
„Vārpa”, „Liesma”. Manā bērnībā apdzī-
votas bija četras sētas, kādu laiku vēl 
pastāvēja skola, kursēja satiksmes auto-
buss. Drīz vien tas viss iznīka. 

P. S. Autore cer, ka pēc šīs publikāci-
jas atsauksies novadnieki, kuri palīdzēs 
papildināt nepilnīgo Lyuzinīku ciema 
vēstures mozaīku vēl ar daudziem krā-
sainiem stikliņiem. 

Sipisnīks
19. gs. Latvejā pastuovēja divi 

sipisnīka īgiušonys veidi. Vīnkuor-
šuokais nu jūs saistejuos ar intensivu 
pīna raudziešonu i sulu nūtacynuo-
šonu, kas vairuok soveigs puornūvo-
dā, sovutīs latgalīši pyrmū rūku deve 
ryuguļa atsiļdeišonai, kas veicynuoja 
ūlbaltumu sareciešonu i atsadaliešo-
nu nu sulu. Īspiejams, ka sipisnīka 
nūsaukums ir atlasynuots nu vuorda 
sipināt – ‘bērt, birdināt’.

Sipisnīks ir latgalīšu dzeiviszi-
ņā senejs, veseleigs iedīņs, vīns nu 
golvonūs iedīņu seņču iedīņkartē 
i daudzveideigi gatavejams iedīņs 
myusu dīnuos. Vēļ senejā Ruomā i 
Grekejā ļauds protuši gataveit sipis-
nīku. Ruomīšu rakstnīks Kolumella 
sovūs dorbūs miņ, ka sipisnīks, tai-
pat kai sīrs, beja īcīneits gordums kai 
boguotnīku, tai ari nabadzeigu ļaužu 
vydā. Jū ēde suoleitu ci nasuoleitu, ar 
pīnu, veinu i madu.  

Latgalīšim sipisnīka gataveišona 
sātys apstuokļūs beja īrosta, dzeivis 

veidam i saimnīciskajim apsuok-
lim pīmāruota paruodeiba: ryugušu 
pīnu ēde ar maizi un buļbom, puo-
rejū lyka korstā ceplī, atsiļdeja i lēja 
pīna kulē, lai nūsatak sula. Kod sula 
nusatecēja, tod beja bīzais pīns, kuru 
ēde, pīlīkūt kluot krējumu, ar svīs-
tu, voi bez pīmaisejuma. Bīzū pīnu 
salyka škeivī, vērsā kuortu svīsta i 
lyka uz golda gostim, tolkuos, kuo-
zuos ci bērēs. Nu sipisnīka sēja sīrus, 
kurus kaļteja ceplī, saulē, teikleņā 
izkorūt pa lūgu, golvonā kuortā gū-
dim.

Sapynu tulkuošanā sipisnīkam 
pīškiertys naskaitomys interpretace-
jis. Tys var paredzet saimis streidu, 
napatykšonys, romantisku tikšonūs. 
Sovutīs kaidā 19. gs. tekstā mynāts, 
ka tarags ir rogonu bareiba.

Tautys ticiejumus mynāts, ka si-
pisnīks josylda jaunā mienesī, kab 
napalātu. Sipisnīks izmantuots ari 
zeiliešonys procesā, kod meitys pyr-
ma gulētu īšonys ēde suoleitu sipis-
nīku i gaideja, kas sapynā dūs pa-
dzert, tys ari byus veirs. 
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uzziņai
• portugāles Republika (Republica 

Portuguesa) – valsts Pireneju jeb Ibē-
rijas pussalas rietumu daļā, tās kras-
tus apskalo Atlantijas okeāns un tai ir 
tikai viena kaimiņvalsts – Spānija. In-
teresanti, ka abu valstu robeža prak-
tiski bez izmaiņām pastāv jau kopš 
13. gadsimta.  

• Portugāles platība ir gandrīz pusotru 
reizi lielāka nekā Latvijai, bet ar sa-
viem 10,6 miljoniem iedzīvotāju Portu-
gāle mūsu valsti pārspēj pat pieckārt. 

• Dabas apstākļu ziņā Portugāle ir ļoti 
daudzveidīga: valsts ziemeļos esošais 
Minjo reģions ar zaļajiem mežu ma-
sīviem un mēreno klimatu vietumis 
atgādina pat Latviju, bet galējos dien-
vidos Algarve ar Vidusjūra reģionam 
raksturīgo veģetāciju un subtropu 
klimatu raisa asociācijas par netālu 
esošo āfriku. 

• Valsts austrumos atrodas vairāki ne-
lieli kalnu masīvi, tomēr visaugstākā 
virsotne – Piku kalns (2351 m) – slejas 
Azoru salās, kas, tāpat kā Portugā-

lei piederošā Madeiras sala, atrodas 
Atlantijas okeānā diezgan patālu no 
kontinenta piekrastes. Jāpiebilst, ka 
Portugālei pieder Eiropas galējais rie-
tumu punkts – Rokas rags. 

• Gadsimtiem ilgi Portugāle ir bijusi 
karaliste – valsts dibināta gluži vai 
aizvēsturiskajā 1139.  gadā, savukārt 
Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetā 
15.–17. gadsimtā tā kļuva par milzīgu 
impēriju, kurai piederēja daudzas ko-
lonijas, sākot ar Austrumtimoru ne-
tālu no Austrālijas krastiem līdz pat 
Brazīlijai Dienvidamerikā. 

• 1917. gada 13. maijā nelielā Portugā-
les pilsētiņā Fatimā trīs ganu bērni 
esot redzējuši Dievmāti, kas viņus 
šajā datumā apciemojusi līdz pat ok-
tobrim. Tagad Fatima ir kļuvusi par 
pasaules mēroga katoļu svētvietu, 
kuru ik gadus apmeklē miljoniem 
svētceļnieku.  

• Portugāles galvaspilsēta ir Lisabo-
na, un tās aglomerācijā dzīvo ceturtā 
daļa valsts iedzīvotāju, lielākā osta 
un nozīmīgs rūpniecības centrs ir 

Porto, savukārt vecākā universitāte, 
kuras pirmsākumi meklējami jau 12. 
gadsimtā, atrodas Koimbrā, bet Por-
tugāles arhibīskapa sēdeklis – Bragā. 
Tāpēc Portugālē populārs ir teiciens: 
„Lisabonā – izklaidējas, Porto – strā-
dā, Koimbrā – mācās, bet Bragā – lū-
dzās.”

• Kad Portugāle 1986. gadā iestājās Ei-
ropas Savienībā, tā bija pati nabadzī-
gākā šīs organizācijas dalībvalsts, to-
mēr, veiksmīgi izmantojot ES dāvātās 
iespējas un sekmīgi apgūstot dažādu 
Eiropas fondu līdzekļus, dzīves līme-
nis Portugālē ir jūtami audzis, piemē-
ram, minimālā alga valstī ir gandrīz 
600 eiro mēnesī.

• 2011. gadā, mazliet vēlāk nekā Latvi-
jā, Portugālē sākās dziļa ekonomiskā 
krīze un ekonomikas lejupslīde turpi-
nās arī šobrīd. Katru gadu desmitiem 
tūkstoši Portugāles iedzīvotāju labāk 
apmaksāta darba meklējumos dodas 
uz bagātākajām Eiropas valstīm un 
pat uz savām bijušajām kolonijām, 
īpaši Brazīliju un Angolu. 

portvīna transports
douru upē
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ievada vietā
Kad pirms pieciem gadiem ierados 

Portugālē un pirmo reizi dzīvē savām 
acīm ieraudzīju īstas palmas un apelsīnu 
kokus, izdzirdēju Atlantijas okeāna pul-
sējošo dunoņu un sajutu fado mūzikas 
smeldzes pilno burvību, uzreiz sapratu, 
ka tā nebūs vienīgā tikšanās reize ar šo 
neparasto zemi pašā Eiropas rietumu 
galā. Šopavasar pabiju tur jau trešo rei-
zi un pazīstu arī ne vienu vien Latgales 
aborigēnu, kas Portugālē atgriežas vēl 
un vēl – šī valsts apbur ar savu nevil-
toto romantiku, cilvēku viesmīlību un 
nesteidzīgo dzīves ritmu, arī ar dabas 
daudzveidību un jo bagāto kultūrvēstu-
risko mantojumu. 

Tomēr latviešu valodu Portugālē ir 
izdevies saklausīt labi vien ja pāris rei-
žu – bezkaislīgi statistikas dati liecina, 
ka gada laikā, izmantojot dažādu tūris-
ma komersantu starpniecību, Portugāli 
apmeklē nepilni divi tūkstoši Latvijas 
iedzīvotāju, savukārt portugāļi mūsu 
valsts ārēs sastopami vēl retāk – tikai 
aptuveni 700 tūristi gadā. Tam ir arī 
skaidrojums – joprojām nepastāv tieša 
gaisa satiksme starp Latviju un Portu-
gāli, bet starpnieklidostu izmantošana 
būtiski palielina ceļojuma izmaksas.

Portugālē ir pieņemts daudzu ēku – 
dzīvojamo namu, baznīcu, dzelzceļa 
staciju  u.  c. – ārsienas noklāt ar azule-
žu – dekoratīvām un arī sižetiski ap-
gleznotām keramikas flīzēm. Arī šis 
raksts ir tapis kā savdabīga Portugālē 
gūto iespaidu mozaīka – gana sub-
jektīva un izteikti daudzkrāsaina. Un 
vēl – izrādījās, ka Latvijas periodikā 
un bezgalīgajos tīmekļa plašumos par 
Portugāli ir atrodami daudzi apjomīgi 
un interesanti raksti – nav viegli par šo 
zemi pateikt kaut ko jaunu un vēl nezi-
nāmu. Tāpēc šis raksts brieda lēnām un 
nesteidzīgi – gluži kā labs portvīns Vila 
Nova de Gaijas vīna pagrabos.

kaimiņu un draugu 
būšana

Kāds portugāļu sakāmvārds vēsta: 
„No Spānijas nenāk ne labs vējš, ne labas 
laulības.” Uzskatāmi to apliecina iespai-
dīgas fortifikācijas būves, jo vai ikkatrā 
pierobežas pilsētiņā slejas draudīgi vi-
duslaiku cietokšņu sargtorņi un iespai-
dīgi aizsargmūri. Spānija – lielais Portu-
gāles kaimiņš un mūžsenais konkurents 
(teritorijas ziņā Spānija ir piecreiz lie-
lāka un tur mīt četras reizes vairāk ie-

dzīvotāju – I. M.) ik pa laikam ir centies 
pārņemt kontroli pār visu Pireneju pus-
salu. Vienreiz tas arī bija izdevies, kad 
16.–17. gadsimtu mijā 60 gadus šeit val-
dīja Spānijas Hābsburgu dinastijas iecel-
tie vicekaraļi, tomēr portugāļiem savu 
neatkarību izdevās atkarot. Tas panākts, 
lielā mērā pateicoties sabiedroto atbals-
tam – jau 14.  gadsimtā ir ticis noslēgts 
pirmais angļu-portugāļu tirdzniecības 
līgums, vēlāk abu tautu draudzība tikusi 
arī nostiprināta ar karalisko dzimtu lau-
lības saitēm, un vēl joprojām Portugāle 
var droši rēķināties ar Lielbritānijas at-
balstu dažādos jautājumos. 

Uzskata, ka arī slavenāko Portugāles 
eksportpreci – portvīnu – pirms 300 ga-
diem pirmie izgudroja tieši angļi, kas 
vīnam esot pievienojuši vīnogu spirtu, 
lai tālajos jūras pārvadājumos manta 
nesāktu bojāties. Ne velti portvīnam 
vislabākā saderība esot tieši ar tradicio-
nālajiem angļu sieriem – „Stiltonu” un 
„Čedaru”, ko Latgalē daudzi vēl jopro-
jām uzskata par autentisku Preiļu siera 
marku. Arī Napoleona tīkojumus Pire-
neju pussalā esot novērsuši angļi – kad, 
bēgot no iekarotājiem, Portugāles kara-
liskā ģimene devās trimdā uz Brazīliju, 
tieši briti bija tie, kas sagrāva Francijas 

Ceļojumi

svēto figūras pie Bom jesus 
dievnama Bragā



53C E Ļ Š  U Z  L A t G A L I 

armiju. Šodien par to liecina iespaidīgs 
piemineklis uz galvenās Porto pilsētas 
avēnijas – milzīgas kolonnas galā britu 
lauva plosa franču ērgli. Pilsētnieki gan 
smej, ka tur attēlota divu vietējo futbola 
komandu cīņa, jo vienai simbols esot ēr-
glis, bet otrai – lauva. 

Tāpat kā poļi krieviski, portugāļi 
nelabprāt runā spāniski. Ir dzirdēts, ka 
šņāceņiem bagāto valodu portugāļi paši 
esot izkropļojuši – protams, lai uzmācī-
gie kaimiņi viņus nevarētu saprast. Tik 
tiešām, portugāļu valoda izrunas ziņā ir 
vairāk radniecīga franču mēlei, bet spā-
ņu valodai savukārt piemīt lielāka līdzī-
ba ar itāļu valodu. Izrādījās, ka vairums 
vecākās un vidējās paaudzes Portugāles 
iedzīvotāju angļu valodu nesaprot itin 
nemaz, toties samērā brīvi var izskaid-
roties spāņu vai franču mēlē. Starp citu, 
Latvijas nosaukums portugāļu valodā ir 
Letonia. 

impērijas spožums  
un posts

Portugāle un Spāniju bija pirmās 
valstis, kuras ieguva koloniālos īpa-
šumus ārpus Eiropas – meklējot jūras 
ceļu uz Āziju, portugāļi pacietīgi centās 
apbraukt Āfriku, bet spāņi K. Kolumba 
vadībā devās pretī nezināmajam, šķēr-
sojot Atlantijas okeānu. Lai nepieļautu 
abu katoļticīgo kaimiņvalstu teritoriālos 
strīdus, Romas pāvests Aleksandrs  VI 
1493.  gadā lika uz kartes meridionā-
lā virzienā novilkt līniju, kas iezīmēja 
pirmo pasaules dalīšanas mēģinājumu 
cilvēces vēsturē. Saskaņā ar panākto 
vienošanos, visas jaunatklātās zemes uz 
austrumiem no šīs līnijas pienācās Por-
tugālei, bet uz rietumiem – Spānijai.

1498.  gadā Vasko da Gamas vadībā 
četras portugāļu karavelas pirmo reizi 
sasniedza Indiju, mājup atgriežoties ar 
bagātīgu kravu – dažādām garšvielām, 
kas tolaik bija gluži vai zelta vērtē. Īsā 
laikā Portugāle kļuva par vienu no ba-
gātākajām pasaules valstīm, jo tās pa-
kļautībā nonāca ne tikai vairākas Atlan-
tijas okeāna salas un Āfrikas piekrastes 
apgabali, bet arī teritorijas Indijā, In-
donēzijā un Ķīnā. Starp citu, portugāļi 
bija pirmie eiropieši, kas jau 1542. gadā 
ieradās Japānā. Tomēr visnozīmīgākā 
Portugāles kolonija bija Brazīlija, kura 
tai piederēja veselus trīs gadsimtus. Spo-
žā laikmeta noriets iesākās 1755.  gadā, 
kad 1. novembrī, Visu Svēto dienā, spē-
cīga zemestrīce un tam sekojošs cunami 
vilnis gandrīz pilnībā izpostīja valsts 
galvaspilsētu Lisabonu – tolaik bagā-

tāko Eiropas pilsētu, laupot dzīvību arī 
40  tūkstošiem cilvēku. Neskarts palika 
tikai pats nabadzīgākais pilsētas kvar-
tāls – Alfama, kurš ar savu autentisko 
viduslaiku apbūvi šodien piesaista tūris-
tu pūļus.

Koloniālā laikmeta sekas ir tādas, ka 
portugāļu valoda ir septītā izplatītākā 
valoda pasaulē un tajā runā apmēram 
240 miljoni cilvēku. Tā ir vienīgā oficiā-
lā valoda 7 valstīs – Portugālē, Brazīlijā, 
Angolā, Mozambikā, Kaboverdē, Gvi-
nejā-Bisavā un Santome un Prinsipi, pie 
kam Brazīlijā mūsdienās dzīvo gandrīz 
20 reižu vairāk portugāļu valodas pratē-
ju nekā pašā Portugālē. Pēdējā laikā, bē-
got no ekonomiskās krīzes, tūkstošiem 
Portugāles iedzīvotāju ik gadus darba 
meklējumos dodas uz Brazīliju, kur ir 
sācies īsts celtniecības bums, saistīts ar 
drīzumā tur gaidāmo pasaules čempio-

nātu futbolā un vasaras olimpiskajām 
spēlēm. Portugāļu adaptāciju jaunajā 
mītnes zemē atvieglojot tas, ka viņi ir 
iemācījušies imitēt brazīliešu akcentu, 
vairāk nekā 30 gadus skatoties Brazīlijas 
ziepju operas.

angola – Melnā 
kontinenta eldorado 

Tomēr sevišķi strauji pieaudzis por-
tugāļu emigrantu skaits uz kādu citu 
bijušo koloniju – Angolu, kas atrodas 
Āfrikas dienvidrietumu piekrastē. Pēc 
30 gadus ilga postoša pilsoņu kara šajā 
zemē nu ir iestājies miers un vērojama 
strauja ekonomikas izaugsme – IKP 
pieaugums Angolā sasniedz turpat vai 
10 % gadā. Tas noticis, pateicoties nesen 
šeit atklātajām milzīgajām naftas re-
zervēm un arī ievērojamajiem dimantu 

slavenās Bom jesus 
baznīcas kāpnes
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krājumiem. Jau divus gadus pēc kārtas 
Angolas galvaspilsēta Luanda ir atzīta 
par dārgāko pilsētu pasaulē tajā dzīvo-
jošajiem ārzemniekiem, piemēram, di-
vistabu dzīvokļa īre centrā tur izmaksā 
2200 latu mēnesī, bet 0,33 l kolas pudele 
maksājot vairāk nekā 2 latus. Naudas 
smārda apreibināta, melnādainā ango-
liešu elite steidz privatizēt Portugāles 
valsts uzņēmumus un, tāpat kā krievi, 
iegādājas luksus nekustamos īpašumus 
Atlantijas okeāna piekrastē un Lisabo-
nā, kā arī neminstinoties iepērkas dār-
gāko zīmolu veikalos. 

Ja 2006. gadā Angolas vīzu pieprasī-
ja tikai 156 portugāļi, tad 2011. gadā uz 
šo valsti emigrēja gandrīz 24 tūkstoši 
Portugāles iedzīvotāju, bet darba vīzas 
izsniegtas vēl 150  tūkstošiem. Sevišķi 
pieprasīts Angolā, kur 40 % iedzīvotāju 
ir analfabēti un divas trešdaļas iedzīvo-
tāju aizvien dzīvo trūkumā, pārtiekot 
vidēji ar 1  dolāru dienā, ir kvalificēts 
darbaspēks, piemēram, inženieris An-
golā varot nopelnīt četras reizes vairāk, 
nekā veicot to pašu darbu Portugālē. 
Žēl, ka Latvijai ar kolonijām nav vei-
cies – izņemot niecīgo Tobago salu un 
tikpat nelielo Gambiju mums nekas tā 
arī nav piederējis…  

portugāles ulmanis – 
Salazars 

1910. gadā Portugāle tika pasludinā-
ta par republiku un uz drīz vien seko-
jošā Pirmā pasaules kara un revolūciju 
fona iesākās politisko juku laiks – līdz 
1926.  gadam, kad valstī varu pārņēma 
militārs grupējums, tika nomainītas 45 
(!) valdības. 1932.  gadā par premjermi-
nistru kļuva Antoniu de Oliveira Sala-
zars, kurš šajā amatā bez pārtraukuma 
noturējās līdz pat 1968.  gadam, savu-
kārt viņa iedibinātais autoritārais, rei-
zēm arī par fašistisku dēvētais, režīms 
tika gāzts tikai 1974.  gada tā saucamās 
„Neļķu revolūcijas” laikā.

Salazara laikus, tāpat kā Ulmaņlai-
kus Latvijā, ar nostaļģiju atceras daudzi 
vecāka gadagājuma Portugāles iedzīvo-
tāji, jo tad valstī valdīja politiska stabi-
litāte un ekonomikas augšupeja, būtiski 
tika samazināts arī valsts ārējais parāds. 
A.  Salazara politikas pamatprincipi 
bija – nacionālistiska, konservatīva, 
katoliska un autoritāra valsts ar repre-
sīvu režīmu, piemēram, Salazara laikā 
precēta sieviete bez vīra parakstītas un 
notariāli apstiprinātas atļaujas no valsts 
izbraukt nedrīkstēja. 

Portugāle tolaik lielā mērā bija izo-

lēta no ārpasaules un spēja saglabāt nei-
tralitāti arī Otrajā pasaules karā, tomēr 
1949.  gadā kļuva par vienu no NATO 
dibinātājvalstīm. Salazars atteicās atzīt 
Portugāles koloniju pašnoteikšanās tie-
sības un līdz pēdējai iespējai turējās pie 
valsts koloniālā mantojuma, kamēr au-
gošais nemieru vilnis Āfrikā diktatoru 
noveda līdz smadzeņu triekai. Drīzumā 
Lisabonu pārplūdināja simtiem tūkstoši 
bēgļu no Melnā kontinenta – pametuši 
gadsimtos iekoptos īpašumus un saraus-
tās bagātības, metropolē ieradās cilvēki 
bez mantām un eksistences līdzekļiem 
un bija spiesti nakšņot pat uz ielas. Starp 
citu, 2007. gadā kādā TV šovā A. Sala-
zars tika atzīts par visu laiku izcilāko 
portugāli. Interesanti būtu noskaidrot, 
kurš ir visu laiku izcilākais latgalietis? 

zeme aiz kalniem
Trazušmontiša (burtiskā tulkoju-

mā – Zeme aiz kalniem) – nomaļš Por-
tugāles reģions pašos valsts ZA, ir ap-
mēram tas pats kā Latgale Latvijai – lielā 
kaimiņa pierobežā esoša, nabadzīga un 
pamazām izmirstoša. Pavisam nesen, šī 

gada maijā, man radās izdevība Trazuš-
montišu apmeklēt, jo kopā ar vēl 14 ES 
valstu kolēģiem saņēmu uzaicināju-
mu piedalīties Bragancas Politehniskā 
institūta organizētajā starptautiskajā 
Erasmus nedēļā. Stundas četras braucot 
komfortablā autobusā pa perfektu un 
pavisam nesen atklātu automaģistrāli, 
kas loku lokiem Spānijas virzienā vijās 
pa kalnaino apvidu, nemaz neizbrīnīja 
fakts, ka Portugāles autoceļu kvalitā-
te kādā nesenā starptautiskā pētījumā 
atzīta par vienu no labākajām pasaulē, 
savukārt Latvija, līdzās Zambijai, Tan-
zānijai un Zimbabvei, noslēdz pirmo 
simtnieku… Portugāle sniedz uzskatā-
mu piemēru, kā lietderīgi izmantot ES 
fondu piedāvātās iespējas, bet paši por-
tugāļi apgalvo: „Krīzes nāk un iet, bet 
ceļi paliek.”   

Bragancas pilsēta, iedzīvotāju skaita 
ziņā līdzīga Rēzeknei, ir šī pierobežas re-
ģiona centrs, un, kā lepni uzsver vietējie, 
atrodoties arī vistuvāk Eiropai. Pilsēta ir 
slavena ar savu 12.  gadsimta cietoksni, 
kura ap 600 metrus garie nocietinājumu 
mūri praktiski bez izmaiņām ir sagla-
bājušies līdz pat mūsdienām, kā arī ar 

Ieliņa Bragancas 
vecpilsētā
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1986.  gadā nodibināto reģionālo augst-
skolu, kurā pašlaik studē gandrīz 7000 
studentu un katrs desmitais no tiem ir 
ārzemnieks. Visu 4 fakultāšu un ad-
ministrācijas ēku komplekss kompakti 
izvietots Fervencas upes ielejas zaļajā 
zonā, kur atrodas arī Lauksaimniecības 
fakultātes augkopības izmēģinājumu 
lauciņi un zālienu laiski „frēzē” ne vien 
institūtam piederošs aitu ganāmpulks, 
bet arī pārītis Bragancas romu tautības 
zirgu. Augstskolas vestibilā kāda uzņē-
mīga lauku sieva katru dienu tirgo pašas 
pagatavotas dažāda veida žāvētās desas, 
bet Ekonomikas fakultātes studenti ir 
palīdzējuši izveidot mājas lapu, kurā 
tiek piedāvāts izvēlēties reģionam rak-
sturīgus pārtikas produktus un vīnus, 
lai pēc tam tos nogādātu uz jebkuru 
daudzmaz maksātspējīgu Eiropas valsti.

Bragancas lepnums ir arī Jaunatnes 
zinātnes centrs, kura moderni askētis-
kais un videi draudzīgais korpuss pirms 
vairākiem gadiem ir uzbūvēts agrāk 
pavisam nolaistā vietā pašā Fervencas 
krastā un to, līdzīgi kā Rēzeknes Zei-
muli, ik dienu apmeklē simtiem skolas 
vecuma bērnu. Pilsētas teritorijā vai-
rāku kilometru garumā paralēli upei ir 
izveidots arī labiekārtots Zaļais koridors 
ar gājēju un velosipēdistu celiņiem, dau-
dziem soliņiem un rotaļu laukumiem, 

dažādām pariktēm sporta vingroju-
miem un pat suņiem paredzētu tualeti. 

Fado – portugāles blūzs
Tāpat kā tango argentīniešiem, šlā-

geris vāciešiem vai dainas latviešiem, 
fado ir portugāļu tautas dvēseles muzi-
kālā esence – fatālu noskaņu caurausta, 
skumju apgarota un melanholijas ie-
žūžota. Mūzikas stils, kas 19.  gadsimta 

sākumā dzimis Lisabonas strādnieku 
un jūrnieku kvartālos un pilnveidojies 
Koimbras studentu kopmītnēs, tagad 
ir pazīstams visā pasaulē. Pats nosau-
kums „fado” cēlies no latīņu vārda fa-
tum (liktenis) un šo mūziku parasti 
izpilda melnās drēbēs tērpti dziedātāji 
īpašas formas 12 stīgu ģitāru pavadībā – 
ja Koimbrā fado atļaujas dziedāt tikai 
puiši, tad Lisabonā populārākas ir tieši 
sieviešu balsis.

skulptūra „māte ar bērnu” 
Lisabonas parkā

piemineklis lauku 
migrantiem Bragancā
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Aizvadītajā Valentīndienā pirmo rei-
zi autentisks fado izskanēja arī Latgalē, 
kad Preiļu novada Kultūras centra pār-
pildītajā zālē neaizmirstamu koncertu 
sniedza Portugālē par jauno fado prin-
cesi atzītā Karminju (Carminho). Pēc 
uzstāšanās dziedātājai tika pasniegts 
milzīgs rožu pušķis, bet koncerta orga-
nizētājs G. Skrimblis atzinās, ka priekš-
nesuma laikā esot apraudājies pat piecas 
reizes. Man par savām divām atlika vien 
kautrīgi paklusēt, bet kādu vecāka ga-
dagājuma krieviski runājošu dāmu pāri 
dzirdēju runājam, ka mūzika bijusi gana 
skaista, bet visai vienveidīga… Kā pie-
ņemts teikt – par gaumi nestrīdas. 

līgo nakts svinības 
portugāļu gaumē

Izrādās, ka brīnumaino pārvērtību 
naktī, kad latvieši un mūszemes cittau-
tieši, spītējot tradicionālajām lietavām, 
inficētajām ērcēm un modrajai ceļu po-
licijai, Jāņu sieru pietiekami saēdušies 
un alu gana sadzērušies, pulkiem dodas 
mistiskā papardes zieda meklējumos, arī 
portugāļi neguļ, vismaz Portu pilsētā 
un tās apkaimē  jau nu noteikti. Gaidot 
Svētā Huana dienas rītu, cilvēki piepilda 
ielas, laukumus un krastmalas – viscaur 
tiek dedzināti ugunskuri un ceptas sar-
dīnes, bet pusnaktī virs Douru upes tiek 
sarīkota grandioza uguņošana. 

Svinētāji, vēlot viens otram laimi 
un veselību, sparīgi zvetē pa līdzcilvēku 

galvām ar ķiploku lakstiem vai, kā mūs-
dienu globālajā pasaulē ierastāk, ar pīk-
stošiem plastmasas āmuriņiem, kurus 
rotā uzraksts Made in China. Jāpiebilst, 
ka vai ikkatrā Portugāles pilsētā atrodas 
vismaz viens lielveikals, kura fasādi lep-
ni rotā uzraksts Lucky China vai Good 
China. Tie kā sēnes pēc lietus ir savai-
rojušies tieši pēdējo gadu laikā – atliek 
vien pilsētā ierasties kādam ķīnietiem 
un jau drīzumā to skaits būs pieaudzis 
ģeometriskā progresijā. 

Futbols kā dzīvesveids  
un reliģija

Tā vien šķiet, ka futbols Portugālē 
ir spēcīgāka reliģija par šeit tradicionāli 
valdošo katolicismu un futbola līdzjutē-
ja kluba maiņa ir par laulības šķiršanu 
daudz retāk sastopama parādība. Valsts 
čempionāta vai kausa izcīņas svarīgāko 
maču laikā kustība ielās burtiski pamirst 
un visa nācija tiek gluži vai pienaglota 
pie TV ekrāniem – stadionā brīvu vietu 
neatrast, arī kafejnīcas un bāri ir futbola 
fanu pārpildīti. Pēc spēles beigu signā-
la gaisā burtiski sajūtams, ka valstī ir 
noticis kaut kas īpašs – sākas vispārēja 
līksmība un līdz pat vēlai naktij, uzva-
rētāju komandas karogiem plīvojot un 
šoferiem bezjēgā pīpinot un taurējot, pa 
ielām traucas futbola līdzjutēju mašīnas. 
Piedzeras visi – uzvarētāju komandas 
fani aiz prieka, lūzeru – remdējot zaudē-
juma sāpes. 

Nākamajā dienā TV nemitīgi at-
kārto aizvadītā mača interesantākos 
momentus un visu laikrakstu pirma-
jās lappusēs detalizēti tiek atspoguļota 
spēles gaita un sniegti pēcspēles ko-
mentāri. Nav brīnums, ka populārākā 
avīze valstī ir „A Bola”, kas raksta tikai 
un vienīgi par futbolu. Arī gatavojoties 
lietišķām biznesa sarunām, nenāktu 
par skādi pirms tam painteresēties, ku-
ras komandas atbalstītājs ir jūsu part-
neris, jo šī informācija noteikti veicinā-
tu sarunu sekmīgu iznākumu.

Portugāles futbola izlase gadiem ilgi 
atrodas pasaules desmit spēcīgāko ko-
mandu vidū, bet vislielākais starptau-
tiskais panākums tika gūts 2004. gadā, 
kad tika izcīnītas sudraba medaļas Ei-
ropas futbola čempionātā, kas toreiz no-
risinājās turpat Portugālē. Gatavojoties 
šim prestižajam sporta pasākumam, 
daudzās pilsētās tika uzcelti moderni 
futbola stadioni ar 30  līdz 60  tūksto-
šiem skatītāju vietu. Starp citu, „Euro 
2004” bija pirmā un vienīgā reize, kad 
tik augsta līmeņa sacensībās piedalījās 
arī Latvijas futbolisti – nupat Portugālē 
satiku cilvēku, kas vēl joprojām atceras, 
ka Latvijas valstsvienība toreiz izcīnīja 
vēsturisku panākumu, nospēlējot neiz-
šķirti ar Vāciju. Diemžēl kopš tā laika 
Latvija izlase pasaules futbola rangā slī-
dējusi vien uz leju un tagad atrodas pa-
visam necilajā 119. vietā… Un kāds tur 
brīnums, ja valsts futbola čempionāta 
virslīgas spēles, piemēram, Daugavpilī 

skulptūra no zvejas tīkliem 
matosinhos
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parasti apmeklē vien daži simti līdzju-
tēju… 

Visspilgtāko Portugāles ekonomis-
kās krīzes apliecinājumu guvu, vies-
nīcas bārā skatoties izšķirošo valsts 
čempionāta spēli starp diviem nesamie-
rināmiem pretiniekiem – FC „Porto” 
un Lisabonas „Benfica”. Līdzjutēji, ga-
dos jauni tumsnēji vīrieši, spēles gaitai 
sekoja neparasti atturīgi – tikai viens 
jauneklis atļāvās nopirkt nelielu alus 
pudelīti, savukārt Latvijā, piemēram, 
skatoties mūsu hokejistu mačus pasau-
les čempionātā, alus plūstu straumēm. 

gastronomisko 
baudu zeme

Portugāļiem patīk labi paēst – 
daudz, garšīgi un bez steigas, tāpēc ne 
velti pusdienu pārtraukums, piemē-
ram, augstskolās ir divas stundas garš. 
Sevišķi iecienītas ir okeāna veltes – 
sardīnes, mencas, mīdijas, astoņkāji, 
kalmāri – un dažādi zaļumi, netiek 
smādēti arī vircoti gaļas ēdieni un, 
protams, saldumi. Pa ceļam uz darbu 
jau agri no rīta ierasta lieta ir iegriez-
ties tuvējā kafejnīcā, lai izdzertu ne-
lielu tasīti ārkārtīgi spēcīgas kafijas un 
apēstu saldu kūciņu. Apmeklējot kādu 
zivju restorānu okeāna krastā, mana 
lielākā kļūda bija pasūtīt pilnu porciju, 
jo ar to pat es, gana liels izēdājs, nespē-
ju tikt galā... 

Dzērieni ir īpašs temats. Ja Portugā-
lē var nopirkt tikai kādas trīs visai plie-
kanas alus šķirnes, tad vīni ir apbrīnas 
vērti. Nudien nav gadījies nopirkt ne-
vienu nebaudāmu portugāļa vīna pude-
li, pat par 1 eiro gabalā, bet kāda latvie-
šu studente dod padomu: „Kā izvēlēties 
labāko? Aiziet līdz vīnu stendam, aiz-
vērt acis un paķert pirmo pudeli. Grū-
tākais – nesagāzt visu plauktu.” 

Ja Portugāles portvīnus pazīst visā 
pasaulē un tos var iegādāties arī jebku-
rā Latgales lielveikalā, tad Vinho Verde 
jeb zaļais vīns, kas tiek gatavots no pus-
gatavām vīnogām un tikai valsts zieme-
ļu reģionā Minjo, pie mums ir gaužām 
reti sastopams. Zaļais vīns ir viegls, 
spirdzinošs un skābens, bet tā alkohola 
saturs parasti nepārsniedz 10 %. Tas ir 
īsti piemērots dzīves baudīšanai karstā 
vasaras dienā, piemēram, patveroties 
no saules ultravioletā starojuma zem 
ozola kuplajiem zariem vai lēnā garā 
plostojot pa kādu no Zilo ezeru zemes 
ūdenstecēm. Tikai jāņem vērā, ka por-
tugāļu vīni pie mums ir vismaz divas 
reizes dārgāki nekā to izcelsmes zemē. 

ekonomiskās krīzes 
internacionālās īpatnības

Pēc straujās saimniecības izaug-
smes, kas bija vērojama gadsimtu mijā, 
Portugāle tagad ir saskārusies ar pa-
matīgu ekonomisko krīzi, budžeta de-
ficītam 2010. gadā sasniedzot 10 %, bet 
valsts parādam pieaugot līdz pat 93  % 
no IKP. 2011. gadā Portugāle bija spies-
ta ņemt 78 miljardus eiro lielu aizdevu-
mu no ES finanšu palīdzības fondiem 
un Starptautiskā Valūtas fonda, par to 
solot daudzu valstij piederošu uzņēmu-
mu ātru privatizāciju un ievērojamu 
visu iespējamo nodokļu palielināšanu, 
tostarp paaugstinot PVN līdz pat 23 %. 

Krīzes cēloņi ir līdzīgi kā Latvi-
jā – nepamatots birokrātiskā aparāta 
pieaugums, vāja sagatavotība pirms ie-
stāšanās ES un eirozonā, kā arī dzīves 
uz parāda psiholoģijas nostiprināšanās 
sabiedrībā. Krīzes sekas arī stipri līdzī-
gas kā pie mums – ievērojams bezdarba 
līmeņa pieaugums, masveida emigrāci-
ja un ēnu ekonomikas nostiprināšanās. 
No Portugāles ik gadu prom dodas līdz 
pat 100 tūkstošiem iedzīvotāju, lielāko-

ties gados jauni cilvēki ar labu izglītību, 
bet vislielāko interesi par pārcelšanos 
uz citām valstīm izrāda medmāsas, psi-
hologi, arhitekti un inženieri. Tiek lēsts, 
ka pašlaik strādāt uz ārzemēm jau ir de-
vušies gandrīz 2,5  miljoni Portugāles 
pilsoņu – turpat vai ceturtā daļa valsts 
iedzīvotāju. Savukārt bezdarba līmenis 
pārsniedz 15 %, bet jauniešu vidū – pat 
30 %. Vienīgais portugāļu mierinājums 
ir tas, ka Spāniju ekonomiskā krīze skā-
rusi vēl smagāk... 

Presē atrodama informācija, ka 
Portugāles skolas ir spiestas meklēt ri-
sinājumus, lai bez maksas paēdinātu 
bērnus, kuriem mājās vienkārši nav, ko 
ēst, piemēram, skolu ēdnīcām strādājot 
arī skolēnu brīvlaikā. Lai nu kā – risi-
nājums tiek meklēts. Kāds portugālis 
apgalvo: „Cilvēki tagad daudz domā par 
došanos projām no Portugāles, bet al-
ternatīva ir arī lauki. Jaunu dzīvi var at-
rast arī 50 vai 100 kilometru attālumā. 
Reizēm visu atrisina rūpīga šo alterna-
tīvo iespēju izpēte.” Tik strādīga, izpa-
līdzīga un sirsnīga tauta kā portugāļi 
noteikti ir pelnījuši labāku dzīvi, tāpat 
kā mēs – latgalieši. 

pie futbola  
leģendas eisebio pieminekļa

Kāršu spēle  
okeāna krastā
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gosts
Leksemys gosts (sīv. dz. gaška), kai 

ari cīmeņš, vīšņa; atlasynojumi gasteit, 
cīneit, gasciņči, mīlaste. Latgolā gosts re-
prezeņtej: kasdīnys cīmuošonuos i gostu 
uzjimšonys tradcejis, svātku vīseibys, lat-
galiskū vīsmīleibu kai tūrisma „produk-
tu” myusu dīnuos. 

Byutiskuos Latgolys tradicejis ir: 
vīsmīleiba, laipneiba, sirsneiba un iz-
paleidzeiba, kas ir augušys uz religiskūs 
tradiceju un tautys rakstura pamata. Ti-
ciejumūs gostu viestneši ir nu molkys 
kliepa izkrituse pagale, nūkrits prīkšauts, 
kača mozguošonuos. Kasdīnā nagaideiti 
gosti parosti teik cīnuoti ar lobuokū, kas 
viņ ir sātā, ari nabadzeiguokajā, pīmā-
ram, itū atruoda meikle: Kas kōjstarpī, 
tys gostam; kas pakausī, tys gostam; kas 
pakaļā, tys gostam (pīns, sīrs, ūlys).

Gosta tālā var īsamīsot Dīvs, ceļa-
veirs – uboga izavierenī i Laimys muote, 
kas puorbauda ļaužu krītnumu i aizmok-
soj par labvieleigu izaturiešonu. Kasdīnā 
visbīžuok gosti ir susedi, taiduos cīmo-
šonuos reizēs svareiguokuo līta ir apsa-
runuošona. 

Gaideiti gosti ir precinīki, tuoli dzei-
vojūšī rodi. Nūsastyprynojūt Reigys kai 
golvyspiļsātys statusam, daudzi latgalīši 
devēs iz tīnīni izgleiteibys dabuošonys 
nūlyukā, dorba mekliejumūs. Braukšonu 
iz Reigu veicynoj ari viesturiskī nūtyku-
mi (eipaši Ūtruo pasauļa kara pabeigūs, 
1949. g. deportaceja), deļ tuo veiduojuos 
eipaša gostu kategoreja – Reigys gos-
ti. Kad atbrauce, beja līleigi, lai gon na 
visim dzeive Reigā beja vyslobuokuo. 

Ar Reigys gostim teik saprosti ari vier-
sejī īriedni vaļstsveiri, kas īsarūn Lat-
golā darba vaicuojumūs, jūs uzjimšonai 
parosti gatavejuos ar eipašu ryupeibu, 
uzjam pat ar pourmiereigu iztapeibu, 
partū, ka nu jūs lobvieleibys lelā mārā at-
kareiga tuoļuokuo dzeive i labkluojeiba. 
Savukuort atkluoti naļūbeitys teik cīma 
slūtys – gosti, kas pastuoveigi staigalej 
par cīmīm, aizmierstūt sovus kasdīnys 
dorba pīnuokumus (tautys dzīsme „Gaš-
ka, ej iz sātu!”)

Īmūt, braucūt gostūs, svareigi ir ap-
saviļkt cīma drābuos i pajimt liedza gas-
cinču: tradicionali – iedīni, sīru, maizi, 
cukerkys i. c.), myusu dīnuos ari citys 
duovonys. Kū tuoļuoks ir cīmuošonys 
golamierks, tū klapateiguoka sasaga-
taveišona: „Sen nabej bejuse Reigā. (..) 
Puordevu telīti, nūpierku driebi i sašyvu 
jaunu koscimu. Sarunuovu sābru Tekli, 
par dvarnīcu, lai gūtini izslauc. Salyku 
sumkā vysuodus gasciņčus – sovas mai-
zes kukuli, bļyudu studene, sasnagu gal-
venes, setku buļvu, batvenu, grīzinu. Pa 
viersu žāvietuos gales gobalu i vieļ burci-
ni glažu zapts.” J. Cybuļs (1999; 21).

Niule tradicejis teik pamozam gaisy-
nuotys, eipaši piļsātvidis īspaidā, kasdī-
nys dreizajā rytmā cīmošona pi kaimiņu, 
draugu, rodu palīk vys ratuoka. 

Par lobuokū cūmuošanys šaļti tradi-
cionāli atzeiti svātki: Zīmyssvātki, Juoņa 
dīna, Leldīne i saimis gūdi – kozys, rau-
dzeibys, krystobys, kai ari nedelis pa-
beigys. Kolektiva, organizāta cīmuošona 
pasaruoda kai vakariešona, večerynka. 
Dzimšonys i vuorda dīnys svinēt i lyugt 

gostūs Latgolā suoc tikai 20. gs. ūtrejā 
pusē. Myusu dīnuos rodi cīmā brauc ari 
izlaidumūs, kopusvātku laikā. Sovukuort 
nav loba šaļte pījimt gostus i prīcuotīs 
Adventa i gavieņa laikā, izjamūt Jezupa 
dīnu.

Vysi muni gosti beja, 
kas munā ustobā.

Ka kasdīnā „visi muni gosti beja”, tod 
svātku i gūdu laikā var īraudzeit zynomu 
gostu hierarheju. Vyslobuok jei iraugo-
ma kuozu tradicejuos, kur praseitī, lyug-
tī, gūda gosti pretstateiti stuomačim i čy-
guonim. Par pylntīseigim gostim agruok 
natyka skaiteiti bārni, jūs nasādynoja pi 
golda. Par lobu gostu teik skaiteits na bo-
guots i slovons, a taids, kurs muok prī-
cuotīs:

Lobs muns aļteņš, 
Koč nu auzeņu; 
Ļusteigi gasteņi, 
Koč naboguoti. 

Gataveišonuos cīmeņu uzjimšonai 
saisteita ar sātys sakūpšonu, mīlastis ga-
taveišonu. Svineibu noslāgumā mīlastis 
puorpalykums kod nakod teik dūts gos-
tam da sātys, lai varātu pacīnuot i kluot 
nabejušūs saimis ļauds.

Latgaliskuo vīsmeileiba myusu dī-
nuos kai zynoma veida zeimyns. Pa le-
luokai daļai par latgalīšu laipneibu nav 
juomoksoi, jo patīsai laipneigs smaids, 
lobs vuords i lobveileiga izaturiešona 
pret gostu nav tikai vīsmīleibys biznesa 
puorstuovu dorba pīnuokums, a i do-
byskys izaturiešonys veids. 
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