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Vienmēr pietrūkst to cilvēku, kuri 
ir aizpildījuši mūsu dzīves telpu un 
pēkšņi aizgājuši. Fotogrāfs Māris Mas-
kalāns, viens no mūsu šī žurnāla varo-
ņiem, fotografējot Nagļu iedzīvotājus, 
bildēja Jāni, kurš pēc gada arī gāja bojā. 
Un fotogrāfija kļuva par īpašu stāstu, 
kā pateicību par uzticēšanos. Māris 
vēlas ar fotogrāfijas palīdzību uzturēt 
Jāņa esamību.

Žurnāls „A12” stāsta par vietām, 
kas ir tālu no Rīgas. Tas nav ne labi, ne 
slikti, bet vietējās metropoles tālums 
cilvēkā un dabā atstāj savu iespaidu. 
Latgales vietas kļūst par donoriem 
tiem, kuri jau ir sapratuši, ka šeit ir 
meklējama patiesa un tīra dzīves ener-
ģija. Tieši cilvēki piesaista vietai, rada 
spēku un vidi, kurā gribas atgriezties. 
Vide, kurā netēlo un tajā jūties labi 
tāds, kāds esi. Bez varas un statusa, lai 
dzīvotu, sabiedrības lauvu pievienotā 
vērtība te nav vajadzīga. 

Šķilbēnu pusē Andris Slišāns ir at-
griezies no Rīgas un Upītē organizē ap-
kārtnes labākos pasākumus, popularizē 
latgaliešu valodu. Par dzimtās puses 
patriotismu Andris ir saņēmis „Boņu-
ka” balvu kā gada cilvēks. 

Par saviem darbiem un radīto iz-
stāsta pats cilvēks, bez vārdiem. Bite-
nieks Vitālijs Sprūga uzskata, ka ar pre-
ci tiek nopirkta arī ražotāja enerģētika. 
Ja ar pašu cilvēku viss ir kārtībā, tad arī 
produktam jābūt labam. Labi cilvēki 
nemānās.

Šajā numurā sākam stāstu sēriju 
par Latgales podniekiem, par laimi un 
vaļasprieku, dzīvi, kurā materiālajām 
vērtībām nav augšgala prioritāte. Par 
tādām iekšējā spēka vērtībām savā dzī-
vesstāstā dalās Vija Kudiņa no Aglonas, 
Latgaļu goda sētas saimniece. 

Arī 2014.  gadā žurnāls „A12” ir 
apņēmies būt Jūsu iedvesmojošā un 
domas rosinošā lasāmviela. Abonējiet 
mūs, tad nevajadzēs meklēt kioskos un 
tirdzniecības vietās. 

RedaktoRe 

Ināra Groce

Spēks	bez	
vārdiem
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•  Savā ziņā tu konkurē ne tikai ar blakus pagastu, bet tu 
konkurē ar visu pasauli. Ja Ņujorkā piedāvā dzīvo kon-
certu, tad daļa paliks mājās un klausīsies šo koncertu 
internetā. Nevis ies uz tavu organizēto pasākumu.

  /www.biedribas.lv, Guntis Rasims/
•  Ja tu nedomāsi, ja tev nebūs sava viedokļa, labākajā 

gadījumā sistēmas uzspiestais viedoklis, tad tu nevari 
cerēt un gaidīt, ka tev dzīvē kas labāks varētu būt. 

  /www.biedribas.lv, Guntis Rasims/
•  Atkal te viss būs tendēts uz Austrumiem. Kāpēc Lat-

galē lielās mūzikas zvaigznes brauc tikai no Austru-
miem? /www.biedribas.lv)/

•  Bija mēģinājums radīt mūziklu par Pīteru Miglinīku 
Rīgas teātrim, bet projekts netika īstenots, jo atrada 
efektīvāku personu, par kuru radīt mūziklu.

  /www.biedribas.lv/

Notikumi

•  Rēzekne atrodas 187 m virs jūras līmeņa, Rīga 26 m, ta kā 
mēs šeit esam dziļākā bedrē.  /@Atheist_from_LV/

•  Ceļa posms Aglona-Rēzekne. Pa priekšu brauc 2. golfs, uz 
aizmugurējā sēdekļa sēž dzīva kaza un skatās uz mani.   
 / @ArmandsViksna/

•  Ārzemnieki sajūsmā par Eiropā garāko purva laipu. 
  Tikko vēl braucu caur Teičiem, bet jau velk uz otru pusi.   
  /Uzulena/
•  Vēl viens labs iemesls, lai saņemtos un realizētu iespaidīgas 

brīvdienas Latgalē. „Bāka” uzrunā!  /MyMOODflies/
•  Daugavpils teātra kolektīvam pievienojas trīs jaunas aktrises 

un aktieris. /@Defakti_lv/
•  Sapnis. Eiropa mūs neapturēs. /@zz_zigurds/
•  Ar Santu beidzot tikām tādā koncerta vietā, kurā var apmaldī-

ties. /@Lasmuks13/
•  Daugavpils skrošu rūpnīca ir vecākā munīcijas rūpnīca Zie-

meļeiropā un neparasts apskates objekts. Brauc apskatīt.   
 /@TildesTakvedis/

•  Tā superīgā sajūta, kad tu ar motorlaivu lido pa Daugavu.    
 / @Turkentowa/

•  Šodien sirsniņa no jauna iedegās. Tik jauki bija vērot un patre-
nēties. /@Sapegina/

•  Godināti Daugavpils novada čaklākie saimnieki un uzņēmēji.   
 /Latgale.lv/

•  Notika Latgales Pētniecības institūta organizēta konference 
„Latgales pagātne, tagadne, nākotne” tēma ir cilvēka dzīves 
gājums un tā fiksēšanas dažādi veidi. /http://lpi.du.lv//

•  Latgales seno tradīciju uzturētāji saņēma „Lauku ceļotājs” 
mārketinga zīmi „Latviskais mantojums”. /latgaleslaiks.lv/

•  Daugavpils teātris iestudējis poļu autora Vojceha Tomčika lu-
gas vēsturisku kamerizrādi „Nirnberga. 2013.”   
 /latgaleslaiks.lv/

•  Diskusijā par apkures tarifu bija karsti. /latgaleslaiks.lv/
•  Viens no pirmajiem Nikolaja rikšotājiem bija Replace, kurš 

Eiropas hipodromos jau noskrējis likmes uz pusotru miljonu 
eiro. Atguvis spēkus Latgalē, tas atkal atgriezās uz skrejceļa.  
 /latgaleslaiks.lv/

•  Ludzas pilsētas ģimnāzijas jaunākajās klasēs šogad Putras 
diena ir pamanīta. /ludzaszeme.lv/

•  Pārdod Nirzas pagasta pārvaldes ēku. /ludzaszeme.lv/
•  Ludzā noticis jau trešais starptautiskais mākslas plenērs.   

 /ludzaszeme.lv/
•  Ludzas novada dome pieņēmusi lēmumu sniegt finansiālu 

palīdzību vecpilsētas iedzīvotājiem, kuri nolems veikt māju 
ārējo remontu, šādā veidā panākot vecpilsētas saglabāšanu.  
 /ludzaszeme.lv/

•  Ontons un Anne un viņu kaimiņi Pīters un Mare jau sen vairs 
nav populāri tikai Latgalē, tos uz Nacionālā teātra skatuves ir 
redzējuši jau vairāk nekā 60 000 skatītāju no visas Latvijas.    
 /teatris.lv/

•  Zirgu audzētāji un kopēji no visas Latvijas satikās seminārā 
Latgalē, lai ne tikai teorētiskā, bet galvenais – arī praktiskā 
veidā iepazītos ar dažādiem jauniem zirgu audzināšanas pa-
ņēmieniem. /zirgam.lv/

•  Latgale sirsnīgi aicina iepazīt aktuālos reģiona tūrisma piedā-
vājumus jaunajā tūrisma ceļvedī „Latgale Vieno!”   
 /latgale.lv/

•  Ūdenī nolaists patruļkuģis  Rēzekne  ir pēdējais no pieciem 
Latvijas Jūras spēku vajadzībām būvētiem kuģiem, tas pilnī-
bā būs būvēts Latvijā.  /db.lv/ 

•  Latgalē varēs apgūt kalēju arodu. Lai 

celtu godā šo gandrīz izzudušo amatu, 

Ciblas novada Līdumniekos tika rīkota 

„Kaļva dīna", kuras ietvaros tika atklāta 

kalēja darbnīca. Tā iecerēta kā vieta, kur 

šo amatu var iepazīt un arī iemācīties. 

/lsm.lv/

„A12” 
vIESOjAS	
jAUNSIlAvAS	
PAMATSKOlĀ

Gada nogalē žurnāla 
„A12” pārstāvji viesojās 
Jaunsilavas pamatsko-
lā, lai iepazītu savus la-
sītājus un pastāstītu par 
žurnāla nākotnes iece-
rēm. Sastapām patiesus 
Jaunsilavas entuziastus, 
kas iesaistās dažādos 
pasākumos un paši vei-
do savu dzīvi interesan-
tu. Skola ir nominēta kā 
UNESCO un Pārmaiņu 
skola, kurā Kaskurkadis 
kāpj kalnā, aktīvi rosās 

koloristi, knipucīši un 
klaberkaste stāsta lu-
gas un rāda uzvedumus. 

Šoreiz mazie jaunsi-
lavieši uzdeva žurnāla 
„A12” komandai neskai-
tāmus jautājumus – vai 
patīk tas, ko darām, kur 
ņemam idejas un atro-
dam cilvēkus, vai visi var 
iesūtīt sacerētos raksti-
ņus. 

Pateicamies Jaunsi-
lavas pamatskolai par 
pozitīvo lādiņu un iein-
teresētību ne tikai par 
savas apkārtnes, bet arī 
visas pasaules svarīgā-
kajiem notikumiem. Vēl 
tiksimies.	
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Rēzeknieši saņem 
„Gada balvu dizainā 
2013” 

Izstādes „Design Isle 2013” ietvaros Rīgas Tehnis-
kās universitātes radošo industriju centrā tika pasnieg-
tas „Gada balvas dizainā 2013” interjera, modes, foto, 
vides, grafiskā un industriālā dizaina nominācijās. No-
skaidroti arī Latvijas Dizaineru savienības neformālā 
konkursa „ES LATVIJA” uzvarētāji un studentu balvas 
ieguvēji.

„Gada balvu dizainā 2013” Studentu balvu katego-
rijā „industriālais dizains” augstāko mācību iestāžu 
grupā ieguva Rēzeknes augstskolas Izglītības un di-
zaina fakultātes bakalaura studiju programmas „inter-
jera dizains” absolvente līga priedeslaipa (grafiskā 
dizainere SIA „Bumbierkoks”, Rīga). Kategorijā „Indus-
triālais dizains” konkursam tika pieteikts un eksponēts 
Līgas diplomprojektā tapušais gaismas ķermenis, dip-
lomprojekta vadītāja Mg. paed., Mg. art. Diāna Apele. 
Līga saņēma arī specbalvu no Izglītības un zinātnes 
ministrijas, savukārt diplomprojekta vadītāja Diāna 
Apele – konkursa rīkotāju atzinības rakstu. 

Bakalaura programmas „interjera dizains” absol-
ventes un maģistra programmas „dizains” 1. kursa 
studentes annas Skabas projekts (projekta vadītāja 
Dr. paed., Mg. art. Aina Strode) tika nosaukts starp la-
bākajiem interjera dizaina kategorijā. Annas diplom-
projekts ieguva simpātiju balvu (sēžamo pufu) no va-
došā Latvijas dizaina mēbeļu ražotāja „KATE”. Starp 
labākajiem interjera dizaina kategorijā tika nosaukts 
arī bakalaura programmas „Interjera dizains” ab-
solventes Mārītes elksnes darbs (projekta vadītā-
ja D. Apele). Starptautiskā žūrija augstu novērtēja arī 
lauras Gabrānes (projekta vadītāja I. Dundure) un Ma-
rikas barkānes (projekta vadītāja D. Apele) konkursam 
iesniegtos darbus. 

Lolita Kivleniece–Kuzņecova 
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tRešo valStu 
piedeRīGajieM KULTŪRAS 
UN vALodAS IESPēJAS 
LATgALē

Trešo valstu piederīgie – tie, kas 
nav Latvijas, citu Eiropas Savienības 
valstu, Islandes, Lihtenšteinas, Nor-
vēģijas vai Šveices valstspiederīgie. 
Sabiedrības integrācijas fonds ir uz-
sācis īstenot projektu par Nacionālā 
integrācijas centra izveidi. Turpmāk 
ar šo cilvēku problēmām Latvijā no-
darbosies Nacionālais integrācijas 
centrs. Tā uzdevums būs arī izskaid-
rot imigrācijas procesus Latvijas sa-
biedrībā un tās ietekmi uz Latvijas 
attīstību, kā arī saskaņot valsts un 
sabiedrisko organizāciju darbošanos 
šai jomā. 

Projekta nolūks ir arī turpināt 
īstenot programmas, kurās sa-
biedrības grupas var gūt atbalstu 
savām idejām kopīgu vērtību no-
stiprināšanai, saliedētībai, valsts 
valodas zināšanu uzlabošanai un ie-
cietības veicināšanai. Projekta akti-
vitātēs tiks dota iespēja trešo valstu 
valstspiederīgajiem apgūt latviešu 
valodu, kultūru, tradīcijas un vēs-
turi, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu 
viņu iekļaušanos Latvijas sabied-
rībā. Papildus mācību nodarbībām 
tiks nodrošināta iespēja dažādu Lat-
vijā dzīvojošo tautu pārstāvjiem sa-
tikties, rīkot kopīgus diskusiju vaka-
rus un veicināt savstarpēju dialogu 
par aktuālām tēmām. Trešo valstu 
valstspiederīgo bērniem tiks pie-
dāvāta iespēja darboties radošās 
darbnīcās, veicināt valodas apguvi, 

izmantojot latviešu tautas tradīciju, 
ieražu un pasaku elementus. 

Reģionālo konsultantu  
Latgales biroji:

Rēzeknē, 
Rēzeknes Augstskolas telpās, 
Atbrīvošanas aleja 115/125a, 
reģionālā konsultante 
inga drele, +371 29473700.
daugavpilī, Parādes iela 1/314, 
reģionālais konsultants 
oskars zuģickis, +371 27094767.

Informācija ir sagatavota Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda 2012. gada programmas Granta lī-
guma Nr.  IF/2012/1.b/1 ietvaros par pro-
jekta „Nacionālais integrācijas fonds” īs-
tenošanu.	

Mārītes	Elksnes	interjera	vizualizācija.
Konkursa	darbs	tika	nosaukts	starp	labākajiem.

līga	
Priedeslaipa		

ar	atzinību	
gada		balva	

dizainā	2013,	
Studentu	balva

balvu	
ieguvušais	līgas	
Priedeslaipas	
darbs
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Viedoklis

Kāpēc Jūsu fotogrāfijas stāsta par 
Latgali?

Daudzus gadus es braucu uz Nagļiem. 
Sākotnējais mērķis bija putnu gredzeno-
šana. Nagļos ir zivju dīķi, tur ir starptau-
tiski diezgan nozīmīgas putnu vietas, uz 
turieni skatīties putnus brauc cilvēki no 
visas Eiropas. Nagļos vasarās ilgu laiku 
strādāja ornitologs Jānis Baumanis. Pa-
domju laikos bija tradīcija – jaunie putnu 
censoņi varēja tikt mācīties pie kāda put-
nu speciālista. Mēs kopā ar Ēriku Drei-
bantu daudzus gadus braucām tur vērot 
un gredzenot putnus. Tas varēja būt pa-
gājušā gadsimta 89. gads. Vēlāk es apguvu 
kinooperatora arodu. Viens no maniem 
galvenajiem žanriem ir dabas filmēšana. 
Protams, ērtāk filmēt pazīstamās vietās. 
Tā es sāku braukt uz Nagļiem filmēt siže-
tus par putniem un zvēriem. 2004.  gadā 
jau uzsāku pilnmetrāžas dokumentālo 
filmu par trim Nagļu iedzīvotājiem. Viens 
no tiem ornitologs Jānis Baumanis, kas 
patiesībā bija kā viesis un divi vīri, kas 
dzīvo, var teikt, pašos zivju dīķos – Orenī-
šu kalnā, kam apkārt ir daudz zivju dīķu, 
Staņislavs Zapāns un Juris Orenīts. Filma 
ir par šiem diviem pamatiedzīvotājiem, 

ornitologu un dīķu dabu – dzīvniekiem 
un putniem. To filmējot, es iepazinos vēl 
ar daudziem vietējiem. Vispirms, ar zvej-
niekiem, kuri tajos dīķos zvejo karpas. 
Biju patīkami pārsteigts par šo cilvēku 
viesmīlību, laipnību un atvērtību. Viss bija 
pilnīgi pretēji, nekā biju pieradis redzēt 
pilsētā, kur cilvēki ir noslēgti, kaimiņš 
ar kaimiņu nesveicinās. Nagļos tā nav. Šī 
savādā lieta man tur patika. Tur bija cil-
vēcība. Man gribējās braukt uz turieni 
vēl un vēl. Filma beidzās, otru filmu taisīt 
būtu muļķīgi – ne es to gribēju, ne tas bija 
prātīgi. Tikai braukt ciemos es īsti nemā-
ku, man vajag kaut ko darīt. Tā bija tāda 
atgriešanās pie fotogrāfijas, jo kādreiz biju 
to intensīvi darījis. Tā nolēmu – braukšu 
un fotografēšu Nagļu iedzīvotājus. Lai 
tam būtu kāda jēga, izdomāju un uzraks-
tīju projektu, ko atbalstīja Valsts Kultūr-
kapitāla fonds. Mans mērķis bija nofoto-
grafēt visus Nagļu pagasta iedzīvotājus. Es 
saprotu, ka visus jau nevarēs, tātad pēc ie-
spējas vairāk. Tad šo kolekciju uzdāvināt 
Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam 
un katram Nagļu pagasta iedzīvotājam pa 
fotogrāfijai, varbūt kādreiz par to būs arī 
grāmata.

Par šo darbu esat nominēts nākama-
jai Purvīša balvai. 

Purvīša balvu dod ik pēc diviem 
gadiem. Divu gadu laikā vāc nomi-
nantus, tad atsijā. Rezultāts būs zināms 
2015. gadā. Tā ir gara procedūra. Purvīša 
balva ir prestižākā balva vizuālajā mākslā. 
Pagaidām esmu tikai nominēts. 

Vai pašam paveiktais darbs liekas 
vērtīgs?

Tas ko es esmu izdarījis? Labs jautā-
jums. Es ticu tam, ka tas var notikt pēc 30, 
100 vai 200  gadiem – kāds pētnieks no-
teikti būs laimīgs, atrodot mapīti mākslas 
muzejā, kurā konkrētā laika posmā, mū-
žības priekšā tik ļoti īsā laika posmā – trīs 
četros gados –  nofotografēti gandrīz visi 
iedzīvotāji. Viņš varēs pētīt, kādi cilvē-
ki dzīvoja tanī laikā, kā viņi izskatījās, kā 
ģērbās, kādas bija frizūras. Es domāju, ka 
tā būs. Vai tai kolekcijai ir mākslinieciska 
vērtība – to parādīs laiks. Tam vajadzīgs 
īsāks laika posms – 10–15 gadi, lai kolek-
ciju ievērotu vai aizmirstu. Man tas bija 
brīnišķīgi pavadīts laiks, nenovērtējama 
pieredze, es to darīju bez ambīcijām, es iz-
baudīju to procesu, kurš ir patīkams – gan 
fotografēt, gan komunicēt ar cilvēkiem, 

Inga Čekša-ratniece
Foto no MāRa MaSkalāna peRSonīGā aRHīva

„Uz turieni es brauktu katru nedēļu, tur paliktu vairākas dienas. Tur nav nekā īpaša, bet cilvēki – viņi 
pievelk, viņi nevalkā maskas, bet dzīvo,” tā fotomākslinieks Māris Maskalāns par vietu, kur jūtas 
brīvi. Tie ir Rēzeknes novada Nagļi – vieta, kuru Māris iepazīst jau trešo gadu desmitu. Nagļos viņam 
ir ne tikai labi paziņas, bet jau arī draugi. Nagļu iedzīvotājus viņš ir iemūžinājis melnbaltajās foto-
grāfijās. Fotoprojektu „Nagļi” mākslas zinātnieki nodēvējuši par profesionālu 21. gadsimta sākuma 
Latgales vizuālo dokumentāciju. Māris Maskalāns par izstādi „Nagļi. LV-4631” šajā gadā ir nominēts 
nākamajai Purvīša balvai.

Pēc  
enerģijas  
uz Nagļiem
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Māris	Maskalāns

gan strādāt fotolaboratorijā. Es to baudī-
ju. Kad tuvojās termiņi, tas pārauga mo-
kās, bet tās bija pārejošas.

Jūs teicāt, ka fotogrāfijās iemūžinā-
jāt gandrīz visus pagasta iedzīvotājus. 
Cik fotogrāfiju sanāca? 

Man bija grūtības to visu saskaitīt 
kopā. Mans rezultāts bija nofotografēt 
gandrīz visus iedzīvotājus, sarīkot izstādi 
un uzdāvināt kolekciju. Pirmizrāde izstā-
dei „Nagļi. LV-4631” bija Rīgā, Dekoratī-
vās mākslas un dizaina muzejā, pavasarī. 
Tagad izstāde ceļo. Vasarā tā bija Nagļos, 
rudenī – Talsos, nākamās būs Rēzeknē, 
Madonā, Cēsīs, kopumā septiņās pilsētās.

Fotogrāfijās ir dažāda vecuma cilvē-
ki – latgalieši..

Tas ir viens no tīrākajiem latgaliešu 
pagastiem, krieviski runājoši ir tikai trīs 
vai četri cilvēki. Pilnīgs pretstats Rikavai, 
kas atrodas nepilnus 10 km no Nagļiem. 
Kāpēc es teicu, ka fotografēju gandrīz 
visus, jo vienmēr jau kāds būs opozīcijā. 
Tas ir dabiski, ka jābūt opozīcijai. Viņš 
negribēs fotografēties, meklēs domu-
biedru grupu, kas pretosies šim pasāku-
mam. Cilvēki ir dažādi, un viņi ir dzīvi. 
Viņi netēlo, bet dzīvo. 

Vai viegli bija pierunāt, jo Latgalē 
cilvēkiem raksturīgs kautrīgums, nevē-
lēšanās sevi popularizēt?

Man bija interesanti viņus pierunāt. 
Stāstīt, kāpēc tas ir vajadzīgs. Bija gan-
darījums, kad kādu izdevās pierunāt. Lai 

neņem ļaunā atsaucīgie, bet vislielākais 
gandarījums, kad cilvēks atteicās pirmajā 
gadā, arī otrajā, bet trešajā viņš pats at-
nāca un teica: „Klau, nofotografē mani!” 
Tie bija prieka mirkļi.

Satikāt arī īpašus cilvēkus?
Īpašu ir daudz. Tāds pats stāsts bija 

par Jāni Brenču, mēs ar manu palīgu 
viņu iesaucām par Jānīti. Viņš atteicās 
pirmo gadu, otro gadu. Viņš vienmēr 
bija līdzās pie veikala, kur notika foto-
grafēšana. Tur viņš parasti tusēja, vēroja, 
kā es fotografēju, bet pats vienmēr attei-
cās. Tā mums izveidojās gandrīz vai spē-
le: „Nu, Jānīti, nāksi?” – „Nu, nē.” – „Nu 
nāc!” Tā mēs tur koķetējām ar viņu. Li-
kās, ka nesanāks nekas, bet reiz es jutu, 
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ka viņš nemierīgi dīdās, it kā grib. Tei-
cu: „Nāksi fočēties?” – „Ai, šodien lai-
kam nē.” Es paliku dusmīgs – ja ne, tad 
ne. Mums jau ar viņu bija saikne, varēju 
atļauties uzmest lūpu. Gāju prom, pa-
griezos un redzēju, ka Jānis man tipina 
pakaļ. Nostājās pie fona un teica: „Labi, 
fočē.” Es laimīgs sāku bildēt un jutu, ka 
nekas nesanāks. Garlaicīga bilde. Kādus 
kadrus trīs četrus nofotografēju un teicu 
Jānim paldies. Viņš, daudzreiz esot bla-
kus un redzot, ka fotografēju katru cilvē-
ku kadrus desmit piecpadsmit, saprata, 
ka kaut kas nav labi. Viņš piedāvāja parā-
dīt savus muskuļus. Viņš novilka kreklu 
un nodemonstrēja savu spēku. Sanāca 
ļoti laba bilde. Viņam uzdāvināju ne glu-
ži to, kas ir kolekcijā. Pirms viņš dabūja 
savu fotogrāfiju, prasīja, kāda ir bilde. 
Teicu, ka viena no labākajām. Viņam 
tas bija kā pacēlums. Dzirdēju, kā viņš 
teica draudzenei, ka viņa fočene ir viena 
no foršākajām. Pēc tam viņam uzdāvinā-
ju, patika. Pirms gada Jāni nosita. Tāpēc 
man tas ir īpašs stāsts. Man bija izveido-
jies kontakts ar šo cilvēku. Tagad viņš ir 
miris. Šo fotogrāfiju es mēģinu laist ap-
ritē, pateicībā viņam par uzticēšanos. Ar 
fotogrāfijas palīdzību gribas uzturēt Jāņa 
esamību. 

Fotografēšana notika pie veikala..
Tās visas fotografētas uz fona, neredz 

vidi. Pamatā es stāvēju pie veikaliem. Tur 
ir divi veikali, viens otram blakus. Dodo-
ties uz veikalu, cilvēki gāja garām, tad es 
mēģināju viņus nomakšķerēt. Pēc pirmā 
gada bija skaidrs, kas šis kontingents ir 
izsmelts – tie, kas gribēja, jau nofotogra-
fējās, kas negribēja – tie arī nenāca. Ir 
cilvēki, kas neiet uz veikalu – vai nu par 
vecu vai citu iemeslu dēļ. Pārcēlāmies fo-
tografēt pie baznīcas. Tie bija citi cilvēki. 
Tad mēs fotografējām kapusvētkos, kur 
parādās vēl vairāk cilvēku, arī tie, kuri 
pārcēlušies uz dzīvi Rīgā. Šad tad mēs 
fotografējām sporta svētkos – masvei-
da pasākumā. Pēdējā gadā uzradās vie-
tējie palīgi – brīvprātīgie, kas izvadāja 
pa viensētām. Mēs braucām ar mašīnu, 
meklējām tos cilvēkus, kas vēl nav foto-
grafējušies. Pie katras daudzstāvu mājas 
dzīvokļu durvīm zvanījām, mēģinājām 
tādā veidā savākt visus cilvēkus. 

Kas patīk Nagļos?
Man vietējie prasīja, kāpēc izvēlējos 

Nagļus, jo kas te ir īpašs. Es ilgi domāju. 
It kā sapratu, kas tur ir, bet ilgi nevarēju 
sev noformulēt. Nav tur nekā īpaša arī 
ainavā, infrastruktūra –  nekāda, kul-
tūras dzīve tik vien – kultūras nams un 
baznīca. Skolas tur arī vairs nav. Zivju 
dīķi un putni – tas mani ieinteresēja. 

Tas ir specifiskais, kas var interesēt tikai 
nedaudzus. Tas īpašais, kas mani tur pie-
velk, ir šie cilvēki, es jūtos brīvi, es viņus 
pazīstu. Vide, kur es jūtos labi. Tukšu-
ma tur nav, tur ir pietiekoši cilvēku. Tur 
ir vairāki simti cilvēku, ja daži aizbrauc 
prom vai diemžēl aiziet mūžībā, to jau tā 
nejūt. Tukšās viensētas tā nekrīt acīs. 

Tur ir daba, ko vērot. Kas tur dzīvo?
Pašreiz aktuāli ir jūras ērgļi, kurus 

Nagļos rudenī var redzēt nozvejas laikā. 
Zivju dīķus laiž lejā, un jūras ērgļiem kar-
pas ir kā viegls medījums. Tur sasniegti 
rekordi – no viena skatu punkta var sa-
skaitīt ap 50 putnu. Pirms 20 gadiem tas 
liktos neiespējami, jo šis putns bija izzū-
doša suga, bija liels notikums to redzēt. 
Nagļos ir daudz dažādu retu bridējputnu, 
nespeciālistam tie ir pelēki putni ar ga-
rām kājām. Viņi ir pietiekoši unikāli, lai 
arī pat tagad kāds zviedrs būtu gatavs ap-

maksāt visus izdevumus, kas saistās ar at-
braukšanu, aizbraukšanu un dzīvošanu, 
lai tikai to vienu putnu ieraudzītu un no-
fotografētu. Kad tur braucām 1989. gadā, 
mērķis bija jūras kraukļi, jo Lubāna ezerā 
tā bija viena no divām zināmajām jūras 
kraukļu kolonijām, kur tie ligzdoja. Tur 
viņus varēja gredzenot. Mēs braucām kā 
pie ļoti reta ekskluzīva putna. Tagad to ir 
tik daudz kā nezāļu, zivsaimniekiem tie 
traucē arī citur Eiropā. Nagļos ir arī ziv-
ju gārņi, daudz pīļu. Viss, kas saistīts ar 
dīķiem, ūdeņiem – dziļākiem un seklā-
kiem. 

Kā tur to naudīgo zviedru ievilināt, 
lai celtu cilvēku labklājību? Varbūt, ka 
nevajag tūristu pūļus?

Es nezinu, kas labi. Vai labi, ja tur 
gāztos daudz tūristu. Lai ievilinātu zvied-
rus, vajag vairāk reklāmas skandināvu 
presē par šo putnu fonu. Atveroties robe-
žām, uz Nagļu dīķiem brauca ar autobu-
siem, uz turieni veda tūristus no Ziemeļ-
eiropas, regulāri tur bija cilvēki. Toreiz 
pie Staša mājas bija ēdināšanas punkts. 
Uz vienas istabas sienas un griestiem 
parakstījušies pārlaimīgi tūristi. Tā ir kā 
atsauksmju grāmata, viss aprakstīts. Tad 
interesentu skaits apsīka, jo tie, kas gribē-
ja un varēja atļauties, jau bija atbrauku-

ši. Varbūt drīz izaugs jauna paaudze, kas 
gribēs un varēs atbraukt. 

Vēl brauksiet uz Nagļiem?
Es braucu. Protams, ka jāved solītās 

fotogrāfijas. Man projekts vēl īsti nav bei-
dzies. Nelaiž vaļā, viss turpinās. 

Maskalāns ir latgalisks uzvārds. 
Pats esat rīdzinieks...

Jā, esmu rīdzinieks. Dzimis Rīgā. 
Bērnībā man nebija nekādas saiknes ar 
Latgali. Tas nav ne labi, ne slikti. Man ir 
šis latgaliskais uzvārds, jo tēvs ir dzimis 
Latgalē, Preiļu pusē. Vecaistēvs strādāja 
uz dzelzceļa. Kad tēvam bija septiņi gadi, 
un viņš jau bija sācis iet skolā, ģimene 
pārcēlās uz Cēsīm vectēva darba dēļ. Es 
nezinu, kāpēc nebija saiknes ar tiem ra-
diem, kuri palikuši Latgalē. Bērnībā pie 
vecmāmiņas es braucu uz Cēsīm. Vēl ilgi 
nebija sajūtas, ka man ir saikne ar Latgali. 

Vai gribētu dzīvot Latgalē?
Vai es gribētu? Man nav nekas pret, 

ja mani saista ar Latgali. Es domāju, ka 
daudzi cilvēki tā arī mani uztver – izla-
sa Maskalāns, tātad omīte ar opīti dzī-
vo tur. Man nav nekādu iebildumu. Tā 
ir jauka vieta, tikai tālu no Rīgas.

Latgaliešu valodu iemācījāties pa 
šiem gadiem?

Es jau no paša sākuma esmu sa-
pratis, ko viņi runā. Es ļoti gribētu sa-
ņemties un pats sākt runāt. Kas palicis 

prātā, neesmu drošs, ka tas ir pareizi. Es 
nebaidos kļūdīties, bet nebūtu ērti, ja tas 
izklausītos smieklīgi. Es labprāt aizietu 
uz veikalu Nagļos un ar man zināmajām 
pārdevējām izrunātos latgaliski, visu no-
pirktu latgaliski. Es ceru, ka kaut kad tā 
būs.

Jūs tur uztver kā savējo...
Es tā ļoti ceru. Daudzus pazīstu. 

Braucot mašīnā pa galveno ielu, spēj tik 
sveicināties. Ceru, ka daļa uzticības ir 
bijusi. Esmu savējais. Man pie Staša ir 
mūža abonements. Tur es varu braukt un 
palikt pa nakti. Viena no Nagļu pozitīva-
jām īpašībām: kad es iebraucu sētās, kur 
mani nepazīst un piedāvāju fotografēties, 
nekur citur Latvijā nav bijis tā, ka svešam 
cilvēkam jautā, kur paliks pa nakti, sēdi-
na pie galda un cienā. 

Nagļi ir mana labā veiksme. Ja es 
būtu braucis pie kāda ornitologa uz Pā-
vilostu, es stāstītu, cik ir brīnišķīgi tur. 
Bet es tagad zinu tikai par Nagļiem. Tur 
ir visjaukākie cilvēki un vislabākā vieta. 
Protams, ka saņemu enerģiju. Nagļi kā 
donors man, esmu ņēmējs. Es mēģinu 
vismaz ar fotogrāfijām pateikties šiem 
cilvēkiem. Es jūtos priviliģēts, ka varu tur 
braukt, fotografēt, atpūsties. Nagļi man 
to visu sniedz. 

Viedoklis

Cilvēki ir dažādi,  
un viņi ir dzīvi.
Viņi netēlo,  
bet dzīvo.
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Staņislavs	Reblis	(saukts	par	juziku	Tancs)	(1938)
Pensionēts zivkopis.
Staņislavs joprojām ir aktīvākais ogu un sēņu lasītājs apkārtnē.
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Viedoklis

jānis	brenčs	(1977-2012)
Jānītis tā mēs viņu saucām. Neskatoties uz to, ka viņš ilgi nepiekrita bildēties, mēs labi sapratāmies. Kādā reizē Jānis teica, ka tomēr 
gribot nofotografēties un parādīt savus muskuļus. Nākamajā reizē es viņam uzdāvināju fotogrāfiju un katru reizi, kad es biju Nagļos, mēs 
vienmēr aprunājāmies. 2012. gada beigās es uzzināju sēru vēsti. Nagļi bez šī lielā vīra man šķiet tukšāki. 
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jānis	Rutuls	(1990)
Mežstrādnieks. Jāņa skatiens mani gāž no kājām. Viņš ir viens no draudzīgākajiem Nagļu iedzīvotājiem. Vienmēr atnāk parunāt, pastāstīt 
kā pašam iet, parādīt jauno telefonu. Katru reizi, kad es esmu Nagļos, ceru, ka saskriešos ar Jāni kaut uz brīdi. Jānis ir elektriķis, bet 
pieprot visādus darbus. Fotografēšanas dienā Jānis ķīlēja autiņu.
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Divi ar vienu 
nosaukumu

Ezers
Latgalē ir simtiem ezeru, katram no 

tiem ir savs vārdiņš, pie tam laika gai-
tā nosaukumi nereti mainās. Kaut arī 
lingvisti apgalvo, ka ūdeņu nosaukumi 
ir paši senākie un nonākuši pie mums 
cauri gadsimtu miglai, negribētos šo 
atziņu absolutizēt. Piemēram, uz zie-
meļiem no Daugavpils cietokšņa atro-
das Šuņezers, kurš divsimt gadu vecās 
kartēs ir ar citu nosaukumu – Šaltas. 
Tagadējais Luknas ezers vecajās kar-
tēs ir Doļnij-Višķu ezers. Gar maniem 
dzimtajiem Lielajiem Garančiem tek 
upe, kuru šobrīd kartēs apzīmē kā Rod-
upi. Vecākās kartēs tai ir nosaukums 
Medjanka, bet cara laiku kartēs – Mazā 
Rēzekne (Malaja Režica). 

Latgalē ir trīs ezeru nosaukumi, kuri 
atkārtojas, proti, dažādās Latgales malās 
ir ezeri ar vienu un to pašu nosaukumu, 
pie tam šis nosaukums raksturo šīs eze-
ru grupas būtiskāko ainaviski ģeogrāfis-
ko īpatnību. 

Ilgas, Ilgu ezeri ir gari, šauri un iz-
stiepti, kā tādas platas upes bez izte-
kas un ietekas. Gan jau ka šim nosau-
kumam saknes meklējamas kopīgajā 
pirmbaltu valodā, kur ilgi apzīmēja ga-
rumu, izstieptību – arī telpiskā nozīmē, 
ne tikai laika nozīmē, kā tas ir mūsdie-
nu latviešu valodā. Kādā tūristu bukletā 
par vienu Ilgu ezeru lasīju, ka tādi tas 
nosaukts par  godu skaistai jaunuvei Il-
gai, kura nelaimīgas mīlestības dēļ šajā 
ezerā noslīcinājusies. Var jau būt visā-

di, bet šāda ezera nosaukuma izcelsmes 
varbūtība man šķiet niecīga.

Kovšu, Košu ezeri atrodas ļoti tuvu 
kādai lielai upei, pie tam ezeru un šo 
upi savieno grāvis, upe vai kanāls. Tā 
tas ir ar ezeru pie Rēzeknes upes pilsētā, 
kuru dēvē par Latgales sirdi, un ar eze-
ru, kurš savienots ar Daugavu un atro-
das pie Līksnas. Parasti ūdens notek no 
ezera uz upi, bet plūdu situācijās (vai arī 
kādreiz senos laikos) ūdens var tecēt arī 
pretēji – no lielās upes uz ezeru. 

Sološnīku, Sološu, Soloju ezeri ir ar 
salām. Solojs uz ziemeļiem no Andru-
penes, Sološu pa ceļam uz Lendžiem, 
Sološu Lauderu pagastā – šie ezeri prie-
cē tūristus šodien, par tiem rakstīts ce-
ļotājiem paredzētos bukletos jau 20. gs. 

valentīns Lukaševičs
Foto no aRHīva

Cilvēks dzīvo lielākā vai mazākā kopienā. Ir ģimene, radinieki, draugi, kolēģi, kaimiņi. Laukos – 
sādžinieki. Šī kopība ir jūtama arī tad, ja vienu māju no otras pat neredz un no viena sādžas 
gala līdz otram ir pāris kilometru. Sādža (dzerauņa, sola) – ar ko tā Latgale ir īpatnēja! – ir 
sādža arī pēc iziešanas viensētās.
Par Latgali runājot, ir jāsaka sādža. Citur Latvijā tas, precīzāk sakot, bija ciems. Atceraties 
Andreja Upīša „Sūnu ciema zēnus”? Viens galvenais ceļš, apkārt viena māja netālu no ot-
ras. Ciemati – tie jau ir padomju laika produkts, ar kantori centrā un vismaz pāris vairākstāvu 
daudzdzīvokļu mājām apkārt.
Bet ne mājas ir galvenais, galvenais ir cilvēki. Ja nav cilvēku, pēc kāda laika sabrūk arī mājas.  

Reportāža – Latgales ciemi
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Erudīts	Ēriks	Začs		
Sološnīku	ezera	

krastā

Milda	Ozola	1941.	gadā

Mājas	veranda	
Sološnīkos
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20.  gados. Neatpaliek no trim iepriekš 
minētajiem arī Sološnīku ezers – starp 
Pilceni un Šķierbinīkiem. 

Sološnīku ezerā ir trīs salas, kuru 
kopējā platība ir 1  ha (ezera spoguļa 
laukuma platība – 81,2 ha). No Sološnī-
ku ezera nosaukuma ir radies apzīmē-
jums vienai no sādžām šī ezera krastos. 
Ja citreiz ir grūti izspriest, vai upes un 
ezera nosaukums ir devis apzīmējumu 
apdzīvotai vietai ūdeņu krastos vai ir 
bijis otrādi (tā ir retāk, bet arī gadās), 
tad Sološnīku gadījumā droši var teikt – 
no sākuma bija ezera nosaukums, vēlāk 
ezera vārdā nosaukta arī sādža (pretējs 
variants šķiet neloģisks). Tādēļ arī stāstu 
par sādžu pie ezera – Sološnīkiem, sāku 
tieši no pirmsākumiem – no ūdeņiem.

Un ezers patiešām ir 
skaists un efektīgs

Rudens sākumā, kad ūdens līmenis 
ezerā ir maksimāli nokrities, kad ezers 
pamatīgi viļņojas, kaut kur pa vidu starp 
divām lielākajām salām var redzēt mil-
zīga akmens virspusi. Šobrīd kādu diž-
akmeni vēl var atrast vai zem zemes, vai 
zem ūdens – virszemē esošie droši vien 
ka visi ir jau apzināti.

Ir nostāsts, ka cilvēki ir redzējuši uz 
šī akmens sēžam nāru.

Ontona Rupaiņa vēsturiskās triloģi-
jas „Māra mostas” otrās grāmatas sestās 
nodaļas 3.  apakšnodaļā stāstīts par to, 
kā Pīters Miglinīks un Gustavs Mantei-
feļs satiekas Sološnīku ezerā.

P.  Miglinīks strādā par ekonomu 

Zaļmuižā, Modesta Nikolajeviča au-
džumeita Soņa saka, ka jābrauc mak-
šķerēt uz Sološnīku ezeru, kur šobrīd 
makšķerē arī atvaļinājumā atbraukušais 
G.  Manteifeļs. Romānā teikts, ka ezers 
pieder Dricānu muižai, bet laivu pie 
ezera tur arī Zaļmuiža. Ezera vidū sa-
tiekas G.  Manteifeļs ar P.  Miglinīku un 
viņu pavadoņi, visi izkāpj uz salas un 
barons pagatavo uhu no tikko noķertām 
raudām un asariem. G.  Manteifeļs uz-
cienā klātesošos ar čūskas uzlējumu, par 
ko P. Miglinīks (kuru G. Manteifeļs no-
dēvē par Inflantijas Puškinu) secina: „Ja 
kultūra nonāk līdz izsmalcinātai baud-
kārei, tad tā jau sāk pagrimt.” P. Miglinī-
kam ir nodomi izdot latgaliešu grāma-
tas un pirmo avīzi, taču G.  Manteifeļs 
izskaidro reālo situāciju un P. Miglinīks 
saprot, ka šiem viņa sapņiem nav lemts 
piepildīties. Šī epizode ir sentimentāla 
un simboliska, grūti teikt, cik tā ir vēs-
turiski pamatota. 

Latgaliešu literatūrā ir arī citi teksti, 
kuros atainots vai pieminēts Sološnīku 
ezers.

  

Sādža
1893. gada 13. maijā Sološnīkos pie-

dzima Pēteris Šadurskis. Enciklopēdijās 
parasti norāda šādu gadu un datumu, 
bet esmu dzirdējis no šī cilvēka radi-
niekiem, ka šie dati nav īsti precīzi. Ne-
pareizi norāda arī viņa vecākus, pareizi 
ir – tēvs Augusts (miris 83 gadu vecumā 
1923.  gadā), māte Agata (dz. Začs, mi-
rusi 48 gadu vecumā 1895. gadā). 

Pēteris Šadurskis mācījās Pēterbur-
gā, karoja dažādās armijās un frontēs, 
bija politiķis, publicists, ierēdnis. No 
1924. līdz 1940.  gadam – valdes locek-
lis, pēdējos gados arī direktors Hipotēku 
bankā. Proti, bija viens no visietekmī-
gākajiem, saimnieciski nozīmīgākajiem 
latgaliešiem starpkaru periodā.

Ar viņa atbalstu blakus Sološnīku 
vecajai mājai tika izbūvēta jauna – ar 
augstiem griestiem, podiņu krāsnīm. Tā 
bija viena no greznākajām, modernāka-
jām mājām tā laika Latgalē. Tajā dzīvoja 
viņa brāļi Jezups, Meikuls, Tadeušs un 
māsa Ļoņa, visi neprecēti. Šī māja ar 
savu plašumu, glītumu pārsteidz arī šo-
brīd, it īpaši krāšņais lievenis. 

Savukārt vecajā mājā izvietojās So-
lošnīku pamatskola. 1935. gada 10. mai-
jā tajā ienāca un ar skolēniem satikās 
rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš. Viņš te 
sabija pāris nedēļas – makšķerēja ezerā 
zivis, rakstīja, runājās. Līdzīgi bija arī 
1936. un 1937. gadā. 

1935.  gadā samilza konflikts Jāņa 
Jaunsudrabiņa ģimenē, viņš aizgāja no 
sievas un tālāk dzīvoja pie radiem un 
draugiem. Uz Sološnīkiem viņš atbrau-
ca ciemos pie skolotājas Mildas Ozolas, 
ar kuru Jānim Jaunsudrabiņam bija iz-
veidojušās romantiskas attiecības. Sīkāk 
par to ir rakstījuši Lūcija Ķuzāne un 
Imants Pijols.

Ar Mildu Ozolu Jānis Jaunsudrabiņš 
iepazinās Gostiņos, kur viņa pirms So-
lošnīkiem strādāja. Jāni Jaunsudrabiņu 
piesaistīja šīs sievietes raksturs un talan-
ti – arī literārie.

Milda Ozola piedzima Rideļu mui-
žā kalpu ģimenē. Pirmā pasaules kara 
gados bija evakuācijā Krievijā, tur pa-
beidza Kazaņas universitāti. 1921. gadā 
atgriezās Latvijā, strādāja par kancelejas 
darbinieci Daugavpils apriņķī, tad par 
skolotāju Maļinovā, Vanagos, Gostiņos, 
Sološnīkos. 

Sološnīku pamatskola bija uz diviem 
galiem – vienā pusē mācījās latviešu 
bērni, otrā – krievu. Istabiņas skolotā-
jiem bija Šadursku jaunajā mājā. Tur arī 
dzīvoja Milda Ozola un otra skolotāja – 
Sofija Rozenšilda-Paulina. 

Zaļmuižā viens pēc otra saimnieko-
ja divi muižnieki Modesti, kurus parasti 
jauc. Tas, ar kuru cīnījās Pīters Migli-
nīks, bija Modests Nikolaja dēls Rozen-
šilds-Paulins (1833–1886). Pēc viņa nā-
ves Zaļmuižā saimniekoja viņa dēls – arī 
Modests. Modests Modestovičs bija Zaļ-
muižas ceturtais un reizē pēdējais īpaš-
nieks no šīs dinastijas, boļševiki viņu 
nošāva Pleskavā 1920. gadā. Viņam bija 
sešas meitas, kuras vēlāk dzīvoja Latvi-
jā. Cik var noprast, Sofija bija viena no 
šīm meitām. Laba skolotāja, strādājusi 
daudzās Latgales krievu skolās, apgla-
bāta Ilzeskalna (Kuļņevas) pareizticīgo 
kapos.

Kādēļ Jānis Jaunsudrabiņš neappre-
cējās ar Mildu Ozolu – versiju daudz, 
grūti spriest...

1940.–1941.  gadā Milda Ozola kļu-
va par Rīgas 27.  pamatskolas direktori, 
hitleriešu okupācijas gados represēta, 
pēc kara apprecējās ar Bobrovu, bija 
direktore Iļģuciema vidusskolā. Mācīja 
vēsturi, viņas skolnieki bija Zigmunds 
Skujiņš un Raimonds Pauls, kuri spilgti 
par viņu izteikušies atmiņās un inter-
vijās. Raimonds Pauls pat min, ka tieši 
direktore Milda vienā skolas pasākumā 
iedrošinājusi viņu publiski spēlēt klavie-
res – pati ar savu spēli veiksmīgi parā-
dot, kā tas darāms. 

Reti kurš, arī latviešu filologu vidē, 
zina dzejnieku, rakstnieku, dramaturgu 

Reportāža – Latgales ciemi

Ontons Začests
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Ontonu Začestu (arī Začs). Ir zināms, 
ka viņš piedzima 1899.  gada decembrī 
Sološnīku sādžā, viņa tēvu sauca Do-
nots. Pusaudža gados strādājis gadījuma 
darbus lielākās un mazākās pilsētās, no 
1919. līdz 1927.  gadam dienējis Sarka-
najā armijā. No 1930. līdz 1933. gadam 
studēja Maskavas Rietumtautu Komin-
terna universitātē, šo studiju laikā pus-
otru gadu docēja latgaliešu valodu tiem 
latgaliešu studentiem, kuri mācījās šajā 
augstskolā. Bija viens no „Prometeja” 
latgaliešu sekcijas, arī žurnāla „Ceiņas 
Karūgs” (1933–1937, Maskava; iznāca 
25 numuri) dibinātājiem. Izidors Kū-
kojs, Juoņs Keirāns, Aļbina Mežule, 
Pīters Līpiņš, Ontons Začests – redza-
mākie latgaliešu literāti, kuri dzīvoja 
un darbojās Padomju Savienībā 20.  gs. 
20.–30. gados. Nezinu pat, vai Ontonam 
Začestam gadījās izsprukt no 1937.–
1938. gada represijām. 

Šobrīd Sološnīkos ir 4  pastāvīgi un 
3 neregulāri apdzīvotas mājas. 

G. Manteifeļs uzcienā 
klātesošos ar čūskas
uzlējumu, par ko  
P. Miglinīks (kuru
G. Manteifeļs nodēvē  
par Inflantijas
Puškinu) secina:  
„Ja kultūra nonāk līdz
izsmalcinātai baudkārei, 
tad tā jau sāk
pagrimt.”

Pēteris Šadurskis skolnieka gados Pēterburgā 
(foto no Kārļa Šadurska arhīva)

Ivas	un	Ontona	garsanu	kaps
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Uzņēmīgie

Danuta Žagata
Foto: Leonids vazhnais

Bitītes – mazā kukaiņa – čaklums un gudrība ne vienreiz vien minēti latviešu 
folklorā. No zinātnieku veiktajiem pētījumiem esam uzzinājuši, ka bišu saime ir 
vienots veselais saprāts. Taču to, ka bišu stropā valda arī fašisms, kas sekmējis 
strādīgā kukaiņa pielāgošanās un dzīvības saglabāšanas instinktus cauri laikiem, 
var pateikt tikai cilvēks, kura ikdiena aizrit bišu dravā. „A12” satikās ar biškopi 
vitāliju Sprūgu, Rēzeknes novada Lendžu pagasta z/s „Lapegles” saimnieku.

Labu medu
pazīst pēc  
bitenieka

Iesākumā bija  
viens strops

Kā jau allaž dzīvē gadās, mūsu bērnī-
bas sapņi mēdz piepildīties, taču ar no-
vēlošanos – izpaužoties citās reālijās. Tā 
notika arī ar Vitālija Sprūgas bērnības 
sapni kļūt par šoferi. Viņam stūre jārullē 
gan tikai paša vajadzību dēļ, bet iespē-
ju apskatīt pasaules plašos ceļus dāvājis 
mūža darbs – biškopība.

,,Par biškopību agrāk zināju tikai 
to, ka bite ļoti sāpīgi dzeļ, bet nes saldu 
medu,” stāsta V.  Sprūga. „Bet dzīve iz-
kārtoja savu ceļu. Kad atnācu no armi-

jas, kaimiņos dzīvoja Vladislavs Med-
nis, viņam bija sava zeme, viņš gribēja 
turēt bites un apguva biškopības pras-
mes. Tas mani ļoti ieinteresēja, tāpēc ie-
gādājos pats savu pirmo bišu saimi, un 
šodien kopējais bišu saimju skaits izau-
dzis līdz 160.

Pašlaik apstrādājam arī zemi biško-
pības vajadzībām, sējam nektāraugus, 
uzturam dabīgās pļavas. Kopumā lauk-
saimniecībā apsaimniekojamā zeme ir 
80 ha.

Man ir bioloģiskā saimniecība, va-
rētu jau daudz vairāk bišu turēt, bet ir 
problēmas ar to izvietošanu. Eiropas 
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regulas paredz, ka rapšu lauki un nektā-
raugi nedrīkst atrasties trīs km rādiusā 
ap stropiem. Tāpēc jābrauc un jāskatās, 
kur bites likt. Arī ne katrs saimnieks 
vēlas redzēt pie savām mājām bišu stro-
pus, jo daudzi nodarbojas ar lopkopību.”

Bites darba gads
Tāpat kā dabai un cilvēka dzīvei ir 

savi cikli, kas, vienam noslēdzoties, 
mainās, arī bites darba gads nav vien-
veidīgs. 

,,Tagad ir noslēdzies tāds viens cikls, 
kad var sēdēt mājās, jo zinu, ka rītā nav 

jāmostas un jāskrien uz bišu dravu. 
Ir sācies ziemas cikls, garā ziemo-

šana, kad jau sāku sapņus redzēt, ka 
strādāju pie bitēm, bet pavasarī sāk nagi 
niezēt – kad nu būs, kad būs.. brīdis, 
kad izlidos bites. 

Šā gada pavasaris bija ļoti smags, 
jo pagājušā bija gara ziema. Nekad tā 
nav bijis, ka bites pirmoreiz izlido ap-
rīļa vidū. Parasti tas notiek marta vidū. 
Pašlaik vēl bites lido, iztīrās – aiziet uz 
tualeti, lai tad visu ziemu neietu. Lai 
viņas varētu izdzīvot, jāēd barība. Un 
tad viss ir atkarīgs no tā, kā bitenieks 
ir sakārtojis stropu. Bites ir jāapgādā ar 

kvalitatīvu barību, jāskatās, lai tas nebū-
tu izsvīduma medus, griķu medus, viršu 
medus, kas ir ļoti bagāti ar vitamīniem 
un minerālvielām. Bet tās bitēm nav va-
jadzīgas, jo ātri uzkrājas vēderiņā. Bite ir 
ļoti tīrīgs dzīvnieks, un, ja viņai iziet vē-
deriņš turpat stropā, tad nav labi. Bite to 
ļoti pārdzīvo, un šī iemesla dēļ pat visa 
saime var izjukt un aiziet bojā.

Pavasarī gaidām aplidošanos, tad 
novērtējam to, kā bites pārziemojušas, 
vai viņām vajag kaut ko palīdzēt, teik-
sim, papildināt barību, bišu maizīti, lai 
bites var uzsākt jaunās paaudzes audzē-
šanu. Tad tikai jānogaida, kad uzzied 
lazdas, dzeltenie putekšņi nonāk stropā, 
un sākas ļoti strauja attīstība.

Tad jāskatās, varbūt jāapvieno divas 
bišu saimes, lai viņas būtu spēcīgākas. 
Tad jau gaidām pirmo ienesumu. Visla-
bākais – kārkli, blīgznas aprīlī. Viss atka-
rīgs no vasaras, protams. 

Un tad biteniekam sākas pamatīgs 
darbs līdz rudenim, kad saules gaismas 
neredzu. 

Man ir divi dēli, viņi pašlaik mācās 
Rīgā, bet palīdz, cik var, piemēram, bites 
izvadāt pa ganībām agri pavasarī. Ļoti 
smags darbs ir arī medus izsviešana, tad 
arī dēli ir klāt.

Taču biškopim atvaļinājuma nav arī 
rudenī un ziemā. Tad ir tas periods, kad 
jādomā par medus realizāciju, jāizgriež 
vecās šūnas, jakausē vaskā, lai pavasarī 
būtu, no kā gatavot jaunas.

Jau februārī jāsāk domāt par jauno 
sezonu, jāsagatavo jauni rāmīši, lai viss 
būtu pa rokai, jo vasarā tam vairs nav 
laika.”

Kas bitei prātā?
Ļoti bieži par cilvēkiem, kas ir ne-

prognozējami, mēdz teikt, ka ar tiem kā 
ar bitēm – nekad neko nevarot zināt... 
Kā ir patiesībā? Vai tiešām bites ir tik ne-
prognozējamas, ka var uzbrukt ne no šā 
ne no tā?

Arī, runājot
globāli, nenotiek 
vairs medus vākšana,
bet medus ražošana. 
Kukainis ir otrajā
plānā. Dzīvnieks nav 
nekas, galvenais ir
produkts.”
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,,Varbūt arī ir tādi cilvēki, kuru iz-
dalītie feromoni bitēm nepatīk,” stāsta 
V. Sprūga. „Citam klūp virsū, citam ne-
klūp. Patiesībā viss ir atkarīgs no paša 
cilvēka, no tā, ko viņš dara. Piemēram, 
nedrīkst pieļaut asas kustības, strādājot 
ar bitēm. Ar bitēm vajag lēni un jauki 
strādāt. Kādreiz teica, ka bitēm nepatīk 
alkohola smaka. Nekā! Galvenais ir kus-
tības. Protams, ja esi alkoholu lietojis un 
tev neadekvātas kustības, tas izraisa bišu 
reakciju, vai rāmis izkrīt no rokām..

 Bite tiešām ir ļoti saprātīgs dzīv-
nieks, it kā mazs kukainītis, bet mil-
joniem gadu izdzīvojis uz šīs pasaules 
un – ne jau pateicoties cilvēkam. Mēs 
jau tagad visādus brīnumus darām ar 
viņām, bet bites pašas ir ļoti labi tikušas 
galā līdz šim. 

Tas, ko cilvēks tagad dara ar dabu, 
ļoti ietekmē bites. Teiksim, Amerikā ļoti 
strauji bites mirst un it kā nezin no kā.. 
Bet neviens patiesībā jau negrib runāt 
par to. Tur ir ļoti intensīva lauksaim-
niecība, tiek lietots ļoti daudz pesticīdu, 
visādas ķimikālijas.. Nikotonīdus it kā 
lieto augu aizsardzībai, bet par dzīvo 
dabu netiek domāts. Bite ar savu saprātu 
tik ātri pielāgojas jaunajiem apstākļiem, 
bet tomēr viņa nevar pielāgoties tam, ka 
nedrīkst lidot uz tiem pašiem rapšu lau-
kiem un ābeļdārziem, kuri tiek migloti, 
apkarojot dažādus kaitēkļus. Bite jau arī 
ir kukainītis, varbūt lielāks, uzreiz ne-
aiziet bojā, bet pēc laika... Arī, runājot 
globāli, nenotiek vairs medus vākšana, 
bet medus ražošana. Kukainis ir otrajā 
plānā. Dzīvnieks nav nekas, galvenais ir 
produkts.”

Cilvēkam bites tikumu...
,,Bišu stropā ir fašisms,” apgalvo pie-

redzējušais biškopis. „Tieši tāpēc viņas ir 
miljoniem gadu izdzīvojušas uz šīs ze-
mes, jo bišu stropā sliņķu un slimo nav. 
Ja vesela visa saime, tad slimie un slinkie 
tiek izmesti laukā no stropa bez žēlastī-
bas. 

Cilvēkam no bites būtu jāmācās tās 
čaklums, kas apdziedāts tautasdziesmās. 
Kārtība. Ja mēs tā strādātu kā bites, es 
domāju mēs dzīvotu ļoti labi. Bite arī 
saprot to, ka, jo viņa vairāk strādās, jo 
viņa vairāk nolietosies, viņa arī zina, ka, 
ja viņa iedzels, tad viņa mirs. Ja ir strops 
jāaizsargā, viņa aizsargā – dzeļ.

Vai varam ticēt tautas ticējumiem par 
bitēm? Kādreiz – jā, bet šodien ticējumi, 
manuprāt, lielākoties vairs „nestrādā”. 
Mēs, cilvēki, ar savu darbību esam pārāk 
dziļi iejaukušies dabas ritumā.

Kādreiz teica, ka pirms bargas zie-
mas ļoti propolisē bites, ejas lej ciet, lai 
gaisa plūsmas neatdzesē stropu. Tagad 
vairs nav tā. Daba jau daudz ko mums 
parāda, bet mēs to neprotam „izlasīt”. 
Varbūt vēlāk, kad būšu vecāks, pie-
rakstīšu visas pazīmes un skatīšos, vai tā 
ir, vai nav...”

Kurš maksā,  
tas pasūta mūziku...

„Jebkura joma ir ļoti labs bizness, ja 
to pareizi sakārto. Mēs, biškopji, Eiropā 
saražojam gana daudz medus, bet tajā 
pašā laikā mums pašiem savās mājās, 
Latvijā, ir jākonkurē ar Ķīnas un Argen-
tīnas medu. Likumdošana ir sakārtota 
tā, ka parasts pircējs nemaz nevar atšif-
rēt, ko īsti pērk. Uz etiķetes uzrakstīts 
„jaukts medus, ražots ES ar ne ES ražo-
tu medu”. Argentīnas un Ķīnas medum 
pieliekot vienu karoti Latvijas medus, 
sanāk „ļoti labs” vietējais medus.

 Ja mēs nedaudz savādāk skatītos uz 
šīm lietām savās mājās, tad nevajadzē-
tu cilvēkiem braukt prom no Latvijas 
uz bagātākām valstīm strādāt un kalpot 
viņiem. Bet varētu savās mājās ražot un 
realizēt šo produktu vismaz par tām pa-
šām Eiropas cenām.

Protams, ļoti daudz ir dažādu mī-
nusu, bet ir daudz arī no Eiropas plusu. 
Es domāju, ka mums būtu ļoti grūti iz-
dzīvot, neesot Eiropas Savienībā. Ja vien 
nedaudz vairāk ieklausītos zemniekos, 

arī likumdošana būtu sakārtota par labu 
mums, nevis tiem cilvēkiem, kam šobrīd 
ir liela nauda. Kam ir nauda, tie pasūta 
mūziku.

Pašlaik pasaulē jebkurā jomā notiek 
spēcīga globalizācija: vai nu tu esi kon-
kurētspējīgs un tevi ievēro kā tirgus da-
lībnieku, vai nu tu esi mazs un ir tev ļoti 
grūti realizēt produkciju.

Mūsu biškopības produkcija pār-
svarā tiek realizēta Latvijā, pērn uz ār-
zemēm kaut kas aizgāja caur Igauniju. 
Šodien ir interese no Eiropas puses, bet 
viņiem ir vajadzīgi ļoti lieli apjomi un 
mums ir grūti nodrošināt tādas prasības. 
Viņi grib redzēt vienveidīgu medu ļoti 
lielos apjomos, bet mums tieši vienveidī-
gu medu Latvijā nav iespēju nodrošināt. 
Pārsvarā realizējam tepat Latvijā, Rīgas 
veikalos. Piedalāmies arī gadatirgos – 
Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē.”

Bet veikalā taču lētāk...
„Ķīnas un Argentīnas medus tagad 

rada problēmas. Mūsu Latvijas biškopji 
ir bijuši dažās šo valstu bišu saimnie-
cībās: tur visu laiku barojamais trauks 
ir iekšā stropā. Riktīgi uzšauj sīrupiņu, 
lai bišu saime būtu spēcīga arī beziene-
suma laikā, attiecīgi tāds tad arī medus 
pie mums nonāk – nekā laba veselībai 
tur nav. Tāpēc pircējam būtu jāizvērtē, 
pērkot medu veikalos. Cilvēkiem mūs-
dienās diemžēl noteicošā ir cena un maz 
tiek domāts par to, kas burciņā iekšā. 
Tādā ziņā pie mums tirgū ir savs pro-

Uzņēmīgie



Ticējumi  
par bitēm
•	 	ja	bites,	saulei	noejot,	

vēl	laižas	ziedos,	tad	
rītā	līs	lietus.

•	 	ja	bites	agri	iet	gulēt,	
tad	būs	lietus.

•	 	ja	bites	spieto	jaunā	
mēnesī,	tad	tās	ir	
strādīgas,	ja	vecā	
mēnesī,	tad	slinkas.

•	 	bišu	dārzā	nedrīkst	
bārties,	nedz	arī	tur	
ieiet	basām	kājām.

•	 	Spalvainam	cilvēkam	
bites	izdodas.

•	 	ja	par	bitēm	sāk	
strīdēties,	tad	viņas	
izput.

C E Ļ Š  U Z  L A T G A L I 19

dukts, tepat ievākts, nav nekādu sveša 
augu ziedputekšņi iekšā. Dažreiz cilvēki 
sūdzās, ka ir alerģija no veikalā pirktā 
medus. Bet tur taču iekšā visādi eikalip-
tu putekšņi, kurus mūsu cilvēks nekad 
mūžā nav elpojis.

Es domāju, ka mūsu valstī mēs ražo-
jam visgaršīgāko medu, jo mēs kā valsts 
esam diezgan tālu Ziemeļos – jo tālāk 
uz Ziemeļiem, jo medus ir kvalitatīvāks. 
Mūsu augiem, lai piesaistītu apputeksnē-
tājus, ir jāuzzied tik koši, lai piesaistītu 
kukainīti ar lielu nektāra daudzumu, lai 
viņu ļoti ātri apputeksnē, jo šeit ir zie-
meļi.. Ja visu laiku ir vasara, augam nav, 
kur steigties, jo gan jau atlidos kāds un 
apputeksnēs. Šeit nav tā. Šeit augi zied 
ļoti krāšņi un medus ir ļoti gards un 
augstvērtīgs.”

Starp domubiedriem
Divreiz gadā pasaules biškopjiem ir 

iespēja sanākt kopā biškopju saietā „Ap-
imundia”. Šogad saiets notika Kijevā. 

„Ļoti jauki bija aizbraukt, satikt tūk-
stošiem biškopju no visas pasaules un 
būt kopā ar vienādi domājošiem cilvē-
kiem šajā nozarē. Interesanti ir redzēt 
arī pašas jaunākās tehnoloģijas, kas ir 
izgudrotas biškopības nozarē. Tad sāc 
domāt, ko varētu izmantot savā saim-
niecībā, ko vari pilnveidot, atvieglojot 
savu fizisko darbu.

Nav noslēpums, ka biškopība ir 
smags fizisks darbs, jo tev bez maz vai 
sevi formā jāuztur, lai spētu ar tādu biz-
nesu nodarboties. Dažreiz dienā sanāk 
pat vairākas tonnas ar rokām pārmētāt. 

Tad tādā „Apimundia” paskatos kaut 

ko vajadzīgu, gaidu, kad būs projekti ar 
Eiropas naudu, lai būtu vieglāk to iegā-
dāties un modernizēt saimniecību. 

Reizē var paskatīties, kā kaimiņi 
strādā, kādu gaisu elpo. Protams, svarīgs 
ieguvums ir arī kontakti. Uz „Apimun-
dia” atbrauc arī lielie medus uzpircēji, 
piemēram, no Vācijas un Polijas, un ir 
iespēja dibināt kontaktus.

Šobrīd par mums ir interese no pa-
tērētāju puses par bioloģisko medu, bet 
stūrakmens ir prasību samērošana. Mēs 
medu lejam 20  litru spaiņos, savukārt 
uzpircējs prasa 200 litru mucās.” 

Kā pazīt labu medu?
,,Tas ir ļoti vienkārši. Pienāciet pie 

bitenieka. Paskatieties uz viņu. Cilvēks 
jau pats pasaka par savu produktu visu 
bez vārdiem. Kāds viņš izskatās? Kādu 
enerģiju izstaro, cik atvērts un smaidīgs 
viņš ir? Ja viņš ir noslēdzies un sakum-
pis, jūs tieši tādu pašu produktu ar tādu 
enerģētiku arī nopirksiet. Bet, ja ar to 
cilvēku viss ir kārtībā, tad arī tam pro-
duktam jābūt labam. Labi cilvēki nemā-
nās.

Pēc fiziskām īpašībām – medum jā-
būt savam laikam atbilstošai konsisten-
cei. Tikko izsviests tas ir šķidrā stāvoklī, 
pēc tam medū notiek kristalizācijas pro-
cess. Tā medus pasargā sevi no bojāša-
nās, jo baidās no mitruma.” 

Gribi – 
tici, 

gribi –  
ne
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Viedoklis
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Par sevi, par sievieti armijā, par to, 
cik viegli būt divu bērnu mātei un ie-
ņemt augstu amatu bruņotajos spēkos, 
par latgaliešiem armijā – saruna ar ma-
jori Rutu Mūrnieci. 

Pastāsti par sevi!
Esmu lauku meitene, dzimusi Lu-

dzā. Latgalē esmu augusi un skolā gā-
jusi. Šobrīd esmu Nacionālo bruņoto 
spēku virsniece, majore, mana dienesta 
vieta ir Rīgā, mana dienesta specifika ir 
saistīta ar Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandiera ikdienas darba organizēšanu. 

Kāpēc izvēlējies militāro karjeru?
Nevaru teikt, ka no bērnības jau 

sapņoju par militāro karjeru. Sanāca 
tā, ka šajā avantūrā mani ievilka mana 
laba paziņa, kura ļoti gribēja studēt aiz-
sardzības akadēmijā un pierunāja mani 
doties līdzi. Es tai laikā studēju Daugav-
pils Universitātē, taču riskēju un devos 

kārtot iestājpārbaudījumus uz aizsardzī-
bas akadēmiju, ko arī sekmīgi paveicu. 
Jāsaka, ka arī šobrīd mana paziņa tāpat 
kā es dien Nacionālajos bruņotajos spē-
kos. Līdz ar to var teikt, ka izvēle bija 
laikam jau veiksmīga. Tagad būtu grūti 
sevi iedomāties citā jomā. Pirmie mēne-
ši akadēmijā nebija viegli, par militārām 
lietām un vietu, kur nokļuvām, lielas 
saprašanas nebija, bet bija spīts un vēl-
me turpināt iesākto. Arī savai ģimenei 
bija jāpierāda, ka neesmu velti mainījusi 
mācību virzienu. Tā ka var teikt, ka iz-
vēle bija gan apzināta, gan arī ne. Ap-
jausma par to, kur esmu nokļuvusi, nāca 
tikai vēlāk.

Kas ir bijis interesantākais karjerā?
Interesanta armijā ir daudz. Jāsa-

ka, ka studējām aizsardzības akadēmijā 
laikā, kad tur nesen viss bija sācis vei-
doties. Tas bija 1994.  gada beigas un 

1995.  gada sākums. Jāpiebilst arī, tas, 
ka mēs – apmēram 20  meitenes, bi-
jām pirmais sieviešu kurss aizsardzības 
akadēmijā, līdz ar to dažādu kuriozu 
netrūka. Interesants bija dienesta laika 
sākums, kad tikko tika saņemta pirmā 
virsnieka dienesta pakāpe – leitnants – 
un bija jākomandē obligātā dienesta 
puiši. Pirmās dienas vada komandie-
ra amatā nebija psiholoģiski vieglas, jo 
bija jāspēj nostāties puišu priekšā, dot 
sakarīgas komandas un pierādīt, ka ne-
esmu armijā nejauši iemaldījusies. Gal-
venais jau ir izturēties pret padotajiem 
cilvēcīgi. Kareivjiem tai laikā bieži vien 
pietrūka naudas, un viņi labprāt nāca 
aizņemties no mums, jaunajiem leitnan-
tiem. Acīmredzot, tā jau bija sava veida 
uzticēšanās, ka var sarunāt. Kuriozākais 
gadījums gan laikam bija tad, kad vasarā 
atvaļinājuma laikā mēs, meitenes un jau 

Diāna selecka 
Foto no peRSonīGā aRHīva

Dāma ar 
uzplečiem

Ruta Mūrniece (dzimusi Kaziniece) skolā gājusi Mežvidos, pēc tam – Nautrēnu vidusskolā, tad stu-
dējusi Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē, taču krasi mainījusi savu dzīvi, iestājoties Latvijas 
Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Bruņotajos spēkos dien kopš 1995. gada, 2008. gadā piešķirta 
majora dienesta pakāpe. Ilgus gadus dienesta vieta bijusi Rēzeknē – Zemessardzes 3. brigādes štābā 
un 2. Zemessardzes novada štābā. 2010. gadā pēc dalības starptautiskajā miera uzturēšanas ope-
rācijā Afganistānā kārtējais dzīves krasais pagrieziens, kad Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
Raimonds Graube piedāvājis kļūt par komandiera biroja vadītāju. Tas nozīmē ļoti daudz pārmaiņu – 
dzīvesvietas maiņa ģimenei, skolas maiņa bērniem. Neskatoties uz to, ka darba vieta šobrīd ir Rīgā un 
dzīvesvieta Kadagā, vismaz divreiz mēnesī Ruta ir savā dzimtajā Latgales pusē. 
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vada komandieres, leitnantes, devāmies 
uz lauku balli Latgalē, kur cerējām jaut-
ri atpūsties, nesatiekot paziņas, īpaši jau 
obligātā militārā dienesta puišus. Bet te 
tev nu bija, pašā balles karstumā pieiet 
jaunekļi un sveicina: „Labvakar, leit-
nantes kundze!”. Tā nu guvām mācību – 
virsniekam vienmēr un visur jāizturas 
cienīgi.

Tiem, kas dien ar atdevi un atklāj 
aizvien jaunus apvāršņus, karjera bru-
ņotajos spēkos attīstās gana interesanti 
un aizraujoši. Karjeras laikā esmu pie-
dalījusies dažāda līmeņa mācībās, kur-
sos, esmu izmantojusi iespējas mācīties 
un apgūt ko jaunu, līdz ar to arī visu 
laiku attīstoties. Ļoti specifisks un inte-
resants bija laiks, ko pavadīju starptau-
tiskajā operācijā Afganistānā. Domāju, 
ka nevienā citā darbā un amatā tas ne-
būtu bijis iespējams, iegūt tāda veida 
pieredzi. 

Stāstot par Afganistānu saviem bēr-
niem, uzsvēru, ka viņi aug ļoti laimīgā 
zemē, jo neredz tādu postu, kāds ir ci-
tur. Kad bērniem sūtīju fotogrāfijas, kur 
attēloti bērni Maimanā (pilsētā, kurā 
atradās bāze), viņi nespēja noticēt, ka 
tas reāli var būt. Netīri, pusapģērbti, ar 
gumijas galošām kājām (ziemas laikā) – 
tādi tur staigāja bērni. Vispieprasītākā 
manta tur bija parasta futbola bumba, 
kas mūsu bērniem ir ikdienišķa lieta. 

Kā ir būt projām no Latgales, sa-
vām saknēm? Cik vajadzīgas ir šīs sak-
nes?

No savām saknēm jau nevar būt 
prom. Un, godīgi sakot, šajā laikā, kā 
nekad agrāk, izjūtu to, ka esmu piede-
rīga Latgalei. Varbūt tāpēc, ka ikdienā 
fiziski neatrodos Latgalē. Latvija jau 
nav liela un pēc trīs stundu brauciena 
esi jau Latgalē. Atceros studentu gadus, 
kad brīvajā laikā braucām uz mājām, 
uz Latgali, jāsaka, ka tai laikā attieksme 
bija citāda, mēs ar to nelepojāmies. Var-

būt tagad ir sasniegts zināms briedums 
un ar lepnumu var pateikt – jā, esmu no 
Latgales. Savas saknes neviens nedrīkst 
noniecināt. Mani kaitina tādi cilvēki, 
kuri nākuši no Latgales, tagad dzīvo 
Rīgā, bet to neatzīst. Pat ierodoties Lat-
galē, apzināti nerunā latgaliski, uzsve-
rot, ka to ir aizmirsuši. Tas man nav sa-
protams un pieņemams.

Kā Tava dzimta ir ietekmējusi Tavu 
izvēli saistīt dzīvi ar militāro jomu?

Manā dzimtā nav ar armiju tieši 
saistītu cilvēku, kuri varēja ietekmēt 
manu izvēli. Jā, dzimtas vīrieši, pro-
tams, ir dienējuši padomju armijā, 
obligātajā dienestā, tomēr ar militāro 
karjeru saistīti nav. Dzimtā gan no mā-
tes, gan no tēva puses ir bijušas stipras 
vecmammas, laikam jau no viņām man 
latgalietes sīkstums un pacietība. Tas ir 
palīdzējis dienesta laikā izturēt brīžos, 
kad nav bijis viegli.

Esot tālu projām, piemēram, misi-
jā Afganistānā, kā Tevi ietekmē latga-
liešu saknes un šī dzīves uztvere?

Dzīves uztvere latgaliešiem, ma-
nuprāt, vispār ir vienkāršāka un bez 
liekām ambīcijām. Ja ir kas jādara, to 
mēs arī darām. Man tas ir palīdzējis gan 
dienestā kopumā, gan arī Afganistānas 
periodā. Negribu apvainot vai aizvainot 
vidzemniekus, kurzemniekus vai rīdzi-
niekus, bet ir gadījumi, kad šī latgaliskā 
vienkāršība palīdz labāk sastrādāties. 
Bet, protams, gadījumi ir dažādi un 
cilvēki ir ar dažādiem raksturiem. Tā 
mūsu latgaliskā pieticība bieži vien ļauj 
mūs izmantot, bet, kā saka – dots devē-
jam atdodas. Un parasti jau arī ir tā, ka 
viss labais ilgtermiņā atmaksājas. 

Cik viegli vai grūti ir bijis kāpt tik 
augstu pa karjeras kāpnēm, jo īpaši 
sievietei ar diviem bērniem? Vai nā-
cies no kaut kā atteikties?

Viss šajā dzīvē ir relatīvs un skato-
ties, ar ko salīdzina. Sākums dienestā 

bija grūts. Praktiski visu laiku jāpierā-
da, ka profesionālā ziņā esi līdzvērtīga 
vīriešiem. Uz sievieti armijā savā laikā 
skatījās ar aizspriedumiem – ja atnāku-
si uz armiju, tātad meklē vīru. Domāju, 
ka tagad tā nav, mainās domāšana, mai-
nās izpratne par to, ko katrs var izdarīt. 
Skatās pēc spējām. Protams, sieviete 
nevarēs izpildīt tos fiziskos normatīvus, 
ko var izpildīt vīrietis, bet tas vairs jau 
nav jāpierāda. Katrs darām savu darbu. 
Pasaule ir kļuvusi moderna. 

Lai sasniegtu tādu amatu, izvēle ir 
bijusi jāizdara vairākkārt – kā katram 
cilvēkam savā darbā un dzīvē. Domā-
ju, ka katram solim ir gan sava negatī-
vā, gan pozitīvā puse. Bērniem varbūt 
reizēm nav bijis viegli. Nevaru teikt, ka 
viss sasniegtais nācis viegli un gludi. 
Diemžēl laikam dzīve tā ir iekārtota, ka, 
ejot uz mērķi, apzinātu vai neapzinātu, 
ir jāatsakās no kaut kādām lietām. Tajā 

brīdī varbūt pat nezinām, neapjau-
šam, cik būtiskas vai nebūtiskas tās 
ir. Es tomēr uzskatu, ka dzīvē viss 
notiek tā, kā tam ir jānotiek, un viss, 
kas notiek, notiek uz labu. Dažkārt, 
protams, ir sajūta, ka neesi izmanto-
jis visas savas iespējas.

Kā vīrieši armijā uztver sievieti 
ar tik augstu dienesta pakāpi?

Tas laikam ir jāprasa vīriešiem... 
(smaida) Pamatā sava dienesta lai-
kā neesmu izjutusi izteikti negatīvu 
attieksmi. Katrs veido attieksmi pret 
sevi pats. Un es šajā gadījumā, gri-
bētu teikt, ka tas ir atkarīgs no paša 
cilvēka. Ir dažādi vīrieši un ir dažā-

das arī sievietes. Dienot armijā, esmu 
sastapusi gan pret sievietēm negatīvi 
noskaņotus vīriešus, gan arī kaitinošas 
sievietes.

Kādi ir latgalieši armijā? Vai turas 
cieši kopā, vai tieši otrādi?

Latgalieši armijā ir čakli un strā-
dīgi, humora pilni. Vismaz to es varu 
pateikt par tiem  karavīriem, ar kuriem 
kopā tagad strādāju ikdienā vai esmu 
strādājusi. Mēs neesam iedomīgi. Atkal 
negribu aizvainot citu novadu karavī-
rus, bet gribu paslavēt novadniekus. 
Man patīk strādāt ar latgaliešiem. Rei-
zēm gan jāsaka, ka latgaliešiem trūkst 
pašapziņas. Latgalieši arī armijā runā 
latgaliski, protams, neformāli. Pat Af-
ganistānā. Nenoliedzami, kāda vienotī-
bas stīga latgaliešu vidū pastāv. Sevišķi 
tas jūtams tad, kad sabiedrībā parādās 
nievājoši izteicieni par Latgali. Es pa-
tiešām cienu cilvēkus, kuri nenoliedz 
savas latgaliešu saknes un nekautrējas 
to  atzīt skaļi. 

Viedoklis

Cienu cilvēkus,  
kuri nenoliedz 
savas latgaliešu 
saknes un 
nekautrējas  
to atzīt skaļi.
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Stāsti par podniecību

Danuta Žagata 
Foto: Leonids vazhnais

..par to, 
ko iemāca 
māls
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Šoreiz ieleju rīta kafiju melnā māla krūzē un nevaru 
saprast, kāpēc ierastais dzēriens garšo savādāk... It 
kā līdzās uzmundrinošajam kofeīnam uz mani iedar-
botos nezināmi spēki, papildus sniedzot estētisku un 
garīgu baudījumu. Kāds teiks, ka tas tāpēc, ka dzeru 
no trauka, kas ir roku darinājums un nes sevī noslē-
pumaino vienīgā eksemplāra enerģiju... Bet varbūt 
īpašās sajūtas manī ir sveiciens no attāliem laikiem kā 
balva par tradīcijas turpināšanu šodien.
Mūsdienās jaunieši gandrīz nemaz neizvēlas apgūt 
keramiķa amatu, – tā jāsecina, aplūkojot pēdējo gadu 
statistiku par skolēnu skaitu, kas izvēlas apgūt kera-
miķa amatu. Taču šī amata meistari Latgalē nesteidz 
pasludināt šo faktu par podniecības tradīciju beigu 
sākumu, uzsverot, kamēr vien būs pieprasījums pēc 
māla darinājumiem, būs arī meistari, kas tos piedāvās.
Šoreiz „A12” tikās ar melnās jeb svēpētās keramikas 
meistariem pēteri Gailumu un Staņislavu viļumu.
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Stāsti par podniecību
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Esmu laimīgs cilvēks
Pilni sirsnības un omulības mūs 

sagaida Ilzeskalna pagasta Jaungailu-
mu „Podnieki” – mājas, kur dzīvo un 
strādā keramiķis Pēteris Gailums. Pod-
nieka vienkāršību un sirsnību raksturo 
arī viņa darbi – tik patiesi lakoniski un 
pievilcīgi, ar šur tur pamanāmu glazūras 
lāsojumu melnajā mālā.

Kā radās interese par keramiku?
Interese par keramiku sākās tad, kad 

mācījos Rogovkas vidusskolā. Interešu 
centrā keramikas pulciņu vadīja skolo-
tāja, kuras uzvārdu vairs neatceros. Viņa 
bija tā, pateicoties kurai notika mana 
pirmā sastapšanās ar mālu.

Vēlāk man uzradās draugs un domu-
biedrs Jānis Gailums, ar kuru nolēmām 
iestāties Mākslas vidusskolā. Tagad viņš 
jau ir aizgājis mūžībā.

Tagad tas visiem varētu likties kā 
brīnums, bet pirmajā gadā es iekšā ne-
tiku, jo tajos laikos keramiķos bija ļoti 
liels konkurss – 5 cilvēki uz vietu. Tāpēc 
gadu gāju sagatavošanas kursos, lai otr-
reiz iestātos keramikas nodaļā bez prob-
lēmām. Pēc Mākslas vidusskolas absol-
vēšanas sekoja karadienests padomju 
armijā.

Tad sešus gadus nostrādāju Rēzek-
nes „Agroķīmijā” par mākslinieku no-
formētāju. Kad pienāca 1989.  gads un 
sākās „juku laiki”, es nobriedu, ka jāsāk 
strādāt pašam uz savu roku. Toreiz bija 

grūti ar materiāliem, tāpēc par savas 
darbības sākumu uzskatu 1990. gadu.

Mana pirmā izstāde bija 1992. gadā. 
Tad pievienojos Rēzeknes novada tautas 
lietišķās mākslas studijai „Rēzeknes ap-
riņķa pūdnīki”.

Par savas darbības lauciņu esat izvē-
lējies tieši melno podniecību. Kāpēc?

Savas darbības sākumā man nebi-
ja saistības ar melno keramiku. Kad ar 
Evaldu Vasilevski kopīgos cepļus ku-
rinājām, sākumā varbūt kādi trīs čet-
ri melnie darbi bija. Tad pamazām to 
skaits pieauga. Kāds pieprasījums, tāds 
piedāvājums. Tagad melnajai keramikai 
ir liels pieprasījums. Tāpēc pēdējos di-
vus gadus manu darbu pamatā ir tikai 
melnā keramika. Bet šad tad pa starpai 
kaut ko ar glazūru uztaisu. Mani darbi 
atšķiras ar to, ka es melnajam kādu de-
koratīvu akcentu pielieku.

Patērētājiem palieku atmiņā ar sa-
viem veidotajiem putniem un zivīm. 
Man jautā, kāpēc putni? Daudzi taisa 
putnus. Zivis? Dzīvoju pie ezera, zivs 
esmu pēc horoskopa, varbūt tāpēc. Bet 
pats neesmu makšķernieks. Zivs zivis 
neķer.

Runājot par cilvēka pamatvajadzī-
bām, cik viegli vai grūti ir izdzīvot ke-
ramiķim?

Te nu man jāsaka, ka es esmu laimīgs 
cilvēks: varu nodarboties ar to, kas man 
patīk un par to vēl arī naudiņu saņemt. 

Man bieži jautā, kā ar podniecību var 
izdzīvot? Tad es atsmeju, ka maizītei pie-
tiek, bet gaļa jāaudzē pašam. Viss atka-
rīgs no tā, kādas cilvēkam prasības. Kaut 
kādā veidā tomēr izdzīvot var. Kas ir 
bagāts cilvēks? Bagāts cilvēks ir tāds, ku-
ram pietiek, nevis kuram naudas daudz. 
Protams, neviens nepateiks, ka amatnie-
ki ir bagāti cilvēki.

Cenšos piedalīties visādos pasāku-
mos. Pēdējos gados pa vasaru gandrīz 
katru sestdienu, svētdienu varēja kaut 
kur braukt: vai nu uz pilsētas svētkiem, 
vai citiem Latvijas pasākumiem, kur var 
pārdot savu produkciju. Tukšākais laiks 
ir ziema: janvāris, februāris, marts, pēc 
tam gan ciemiņi brauc pie mums, gan 
paši braucam ciemos.

Ir pabūts arī ārzemēs kopā ar Ludzas 
amatnieku centru. Četras reizes bijām 
Vācijā. Ar saviem darbiem esmu bijis 
Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā (Pēterbur-
gā), Igaunijā.

Vislielākais manas produkcijas no-
iets ir Vācijā. Ļoti labi pircēji ir no Krie-
vijas. Arī skandināvi labi pērk manu ke-
ramiku.

Kā jums liekas, kāpēc tā?
Pirmkārt, viņi novērtē mākslu, otr-

kārt, viņi novērtē tradīcijas, kuras nav 
aizmirstas. Pagājušo gadu bijām Briselē, 
kur keramiku vispār nepirka. Bet Skan-
dināvijā laikam arī ir keramiķi, jo viņus 
vairāk interesē melnā keramika.

	Pēteris	gailums
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Vai esat domājis par to, kāds ir jūsu 
kā podnieka lielākais sasniegums šo-
brīd?

Par to īpaši aizdomājies neesmu. Kad 
izveido kaut ko tādu, kas cilvēkam pa-
tīk un viņš to pērk, ir liels gandarījums. 
Mani trauciņi noteikti ir aizceļojuši uz 
lielāko daļu Eiropas valstu. Tālākais 
punkts ir Austrālija, Japāna, ASV, Ka-
nāda. Protams, mani darinājumi ir arī 
līdzās esošajās kaimiņvalstīs.

Cilvēks savos darbos atklāj savu garī-
go pasauli un dvēseli. Vai, strādājot fizis-
ki, keramiķim galva ir brīva?

Strādājot var pārdomāt visu dzī-
vi, gan politiku, gan to, kas būs tālāk... 
Ja taisa servīzi, kur krūzīšu un šķīvīšu 
daudz, tas tāds automātisks darbs sanāk. 
Bet, ja taisa speciāli izstādēm, tur jādo-
mā, jāštuko par katru niansīti, proporci-
jām, citām domām laika nav.

Šogad Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolā uz keramikas nodaļu nepie-
teicās neviens. Kāpēc, jūsuprāt, interese 
par keramiku jauniešu vidū pazudusi?

Pirmkārt jau jauniešu interese par 
podniecību kā tādu pazūd, neskatoties 
uz to, ka notiek gan Podnieku dienas, 

gan citi pasākumi, kas popularizē pod-
niecību. Otrkārt, tas ir darbs, kur nauda 
neskrien straumēm. Daļai jauniešu var-
būt arī būtu lielāka interese par podnie-
cību, bet, lai ar to nodarbotos, jāizveido 
sava darbnīca, vajadzīga sava apdedzi-
nāšanas krāsns. Tas nozīmē, ka, dzīvojot 
pilsētas dzīvoklī, tas nav iespējams. Pod-
niekam jādzīvo vai nu ciemata nomalē, 
vai laukos. Tagad jau jauniešiem gribas 
naudu ātri un tūlīt, bet, strādājot pod-
niecībā, nauda nenāk ātri. Vajag laiku, 
kamēr patērētājs iepazīst tavus darbus, 
novērtē tos, tad tikai pirkšana būs. Tir-
gu iekaro ne viena un pat ne divu gadu 
laikā. Ķeramiķis ir nevis profesija, bet 
dzīvesveids. Tagad jau laikmets ir tāds, 
ka no televizora mums deklarē, ka labi 
pelna juristi, ekonomisti vai biznesmeņi. 
Tā jau arī ir taisnība. Nekur nestāsta par 
bagātiem amatniekiem. Tā tas ir.

Darot katru darbu, varam kaut ko 
mācīties. Ko jums iemācījis darbs ar 
mālu?

Pirmkārt, tas ko es mācu saviem 
keramikas skolēniem Rogovkas Ludzas 
Mākslas skolas filiālē, ir tas, ka māls ie-
māca pacietību. Ja tev nav mīlestības un 
pacietības pret šo amatu, vari to nedarīt, 
tev nekas nesanāks. Otrkārt, jābūt inte-
resei par šo darbu. Virpošana tas ir tikai 
pats sākums. Patiesība ir tā, ka pats ma-
zākais darbiņš ir desmit reizes jāpaņem 
rokā, pirms tas ir gatavs. Tas prasa arī 
daudz laika.

Daži pasūtījumam nosprauž kon-
krētu laiku, tad man ilgi jāskaidro, ka 
dabūt gatavas māla krūzītes nevar ne 
rīt, ne parīt, ka būs ātrākais pēc divām 
nedēļām, kamēr savācas darbi cepļa ku-
rināšanai.

Vai, jūsuprāt, pastāv iespēja, ka 
melnā podniecība Latvijā izzudīs, jo to 
izkonkurēs ķīniešu ražojumi vai porce-
lāns?

Es tā nedomāju. Tagad Latvijā ar 
melno podniecību nodarbojas vismaz 
15  amatnieki. Katru gadu klāt nāk pa 
viens divi jaunie podnieki. Kamēr būs 
pieprasījums, tikmēr podnieki strādās. 
Kad nebūs pieprasījuma, tad arī pazudīs 
melnā podniecība.

Jāstrādā ar siltām rokām
Ozolaines pagasta „Cukrasātā” saim-

nieko keramiķis Staņislavs Viļums ar 
sieviņu Violu. Ienākot viņu mājās, ska-
tienu piesaista glītie Staņislava un Violas 
trauki, kas kā cibiņa ar vāciņu papildina 
viens otru, iekļaujoties skaistā interjera 
gleznā. Staņislavs ar melno podniecību 
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nodarbojas kopš savas darbības pirm-
sākumiem, bet Viola, dzīvojot līdzās 
talantīgajam podniekam, arī pati sevī 
atklājusi keramiķes talantu, un nu viņi 
ikdienu pavada, darbnīcā strādājot 
kopā.

Vai keramiķa amats Latvijā ir po-
pulārs?

Staņislavs: Latvijai ir savs māls no 
Raunas un Auces, kāpēc to nepirkt te-
pat, bet barot lietuviešus? Šodien ir 
cilvēki, kas strādā ar mālu, kaut gan 
viņam nav attiecīga diploma. Tāpēc ir 
grūti pateikt konkrēti, cik kopumā cil-
vēku Latvijā strādā ar mālu. Ar gadiem 
šis skaitlis sarūk.

80.  gados ap Rēzekni vien bija 
40 keramikas cepļi. Tagad to ir trīs čet-
ras reizes mazāk. 

Vai tas nozīmē, ka podnieku starpā 
samazinās konkurence?

Staņislavs: Par konkurenci kā tādu 
mēs, podnieki, savā starpā nevaram 
runāt.

Ja mūsu reģionā ir daudz darbnī-
cu, pieaug apmeklētāju interese. Cilvē-

ki zina, ka šeit ir daudzveidība, izvēle. 
Ja paliek tikai daži keramiķi, cilvēki 
vienreiz atbrauc pie tiem dažiem, bet 
otrreiz vairs nebrauc, jo vienreiz jau ir 
bijuši. Latgales podnieku starpā ir ļoti 
koleģiālas attiecības.

Viola: Katram māksliniekam ir 
savs stils, katram – savs pircējs. Pat 
tad, ja līdzās stāv divi melnās kerami-
kas darbi, katram ir sava forma, gan ar 
roku veidota, gan ar ripu.

Kas jūs pamudināja darboties ar 
melno podniecību?

Staņislavs: Kad sāku mācīties ke-
ramiku 1984. gadā, zināju tikai glazēto 
jeb krāsaino podniecību. Kad mums 
sāka mācīt Evalds Vasilevskis, pilnīgi 
nejauši uz galda kabinetā ieraudzīju 
melnu vāzi.

Domāju, kas tas tāds, kāpēc melns, 
bet vienlaikus ļoti iepatikās. Likās tāds 
neredzēts, svaigs.

Manuprāt, glazūra jau ir pierasta, 
bet māls, kad nav noslēpts zem glazū-
ras, ir savādāks. Strādāju reducētajā 
tehnoloģijā, tajā var izpausties daudz 

plašāk, iespējas ir neierobežotas. Gla-
zūra sasien rokas, uzliek savus standar-
tus.

Nereti tiek uzsvērts, ka Latgales ke-
ramika ir tieši glazūrētā, krāsainā...

Staņislavs: Krāsainā keramika ne-
pazudīs, būs cilvēki, kas turpinās strā-
dāt šajā jomā. Tā ir mūsu, Latgales 
keramiķu, daudzveidība, kas savā star-
pā nekonkurē. Ir glazētā un reducētā. 
Nosaukt tikai glazēto par Latgales ke-
ramiku būtu pārsteidzīgi. Ja skatāmies 
vēsturiski, tad melnā keramika tika 
atrasta Lubānas teritorijā pirms diviem 
tūkstošiem gadu. Glazūras toreiz vēl 
vispār nebija.

Viola: Melnā keramika iederas jeb-
kurā vidē, krāsainajai turpretī ir nepie-
ciešama attiecīga vide.

Ar melno keramiku var variēt si-
luetus, struktūras, ir lielākas iespējas 
izpausties. Krāsaino keramiku vairāk 
nopērk kā suvenīrus, to noliek un tā 
vienkārši stāv. Savukārt melnā kera-
mika ir vairāk funkcionāla – lietošanai 
praktiski trauki.
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Staņislavs: Melns ir svinīgs, solīds, 
neitrāls, tas ļoti labi iederēsies gan baļķu 
mājā, gan modernā ofisa interjerā.

Kas pārsvarā pērk jūsu darbus?
Staņislavs: Pie mums brauc vietējie 

cilvēki, brauc no Krievijas, Skandināvi-
jas. Daudzus darbus ved prom uz Eiropu. 
Noteikti zinu, ka mani trauki ir aizceļo-
juši uz visiem kontinentiem. Ir Austrālijā, 
Amerikā, Japānā, Āzijā, Kanādā.

Vai amatniekam viegli izdzīvot, 
strādājot vienīgi savu sirds darbu?

Staņislavs: Ja nevarētu sevi nodroši-
nāt, tad mūsu nodarbe dabīgā veidā no-
mirtu pati par sevi. Tā ka es ar keramiku 
nodarbojos jau 23  gadus, tā mani spēj 

uzturēt. Tai nav vajadzīgs kaut kāds pa-
pildus atbalsts. Galvenā šeit ir saikne, kas 
veidojas ar cilvēkiem, kas atbrauc pie ma-
nis ekskursijā.

Cilvēkiem patīk mani darbi, viņi tos 
iegādājas. Savukārt man ir gandarījums 
par to, ka viņiem patīk. Tas dod stimulu 
strādāt un radīt no jauna.

Viola: Lai kāds mākslas veids dzīvo-
tu, vajadzīga tradīcija sabiedrībā. Es esmu 
ievērojusi, ka tad, kad brauc latvieši, viņi 
atpazīst, viņi ciena, viņi zina, ko darīt ar 
mūsu darbiem. Kad atbrauc ciemiņi no 
Krievijas, viņi arī pērk, bet viņus vairāk 
interesē interjera trauki.

Kad melno keramiku aizved uz Vā-

ciju, visi sajūsminās, cik tā ir skaista, pa-
cilā nopirkto trauku, bet nezina, kur to 
likt. Viņiem nav pieredzes, kur lietot šos 
traukus. Sākumā ir jāiemāca cilvēks, kā ar 
šo trauku darboties. Kad mums pasūtīja 
traukus Holandei un Vācijai, cilvēki izdo-
māja, ka pārdošanas vietā vajadzīgs kāds 
stūrītis, kur servē tējas un kafijas galdu, 
lai cilvēks pagaršo un saprot, kā tas ir 
dzert no melnā māla krūzītes.

Staņislavs: Tāpat arī Rēzeknē, kafej-
nīcā „Mōls” cilvēki pasēž, padzer kafiju 
no manām krūzītēm un ir gatavi uzreiz 
tās nopirkt.

Kāds ir podnieka dzīvesveids?
Staņislavs: Ar citu neko nenodarbo-

jos – tikai ar podniecību. Citam nekam 
arī neatliek laika, nav saimniecības, nav 
lopu, mums pat vairs nav dārza, jo dzī-
vesveids tāds, ka nedrīksti būt piesiets 
mājām.

Ik pa laikam vajag kaut kur izbraukt – 
cepļa kurināšanas, izstādes, gadatirgi.

Es domāju, ka es esmu atradis savu 
nodarbi šajā posmā, ko dzīvoju uz zemes. 
Vai nu es pats esmu atradis, vai man tas 
uzdāvināts... Es varu realizēties, būt ne-
atkarīgs no priekšniecības, kas man ir 
ļoti svarīgi. Es pats sev esmu priekšnieks. 
Tā ir brīvība un tā ir atbildība, jo pašam 
jābūt atbildīgam par savu izvēli, laika iz-
lietojumu, reizēm sevi jāpiespiež. Tad ir 
rezultāts. Un, ja ir rezultāts, tad ir arī gan-
darījums. Tas arī stimulē, ka pats veido 
savu dzīvesveidu.

Viola: Bet tev pašam arī viss darba 
process jānodrošina: jābūt gan labam sa-
gādniekam, gan amatniekam, gan mene-
džerim, gan jāatbild par sabiedriskajām 
attiecībām.

Staņislavs: Visam jābūt vienā perso-
nā. Ja kaut kāds posms iztrūkst, tad rodas 
problēmas.

Spēja darboties keramikā – tā ir Die-
va dāvana?

Staņislavs: Ne tikai. Arī pašam sevī 
daudzas īpašības jāattīsta, pašam sevī jā-
izaudzina.

Viola: Pirmkārt, jāaudzina pacietība, 
jo, darot darbu, gribas ātrāk gandarījuma 
sajūtu. Šeit ir tā, ka dažreiz izkurini vese-
lu cepli un visi trauki saplīst, bet cilvēki 
taču gaida pasūtījumu, kā pateikt?

Turklāt sarūgtinājums par savu dar-
bu, ko esi strādājis veselu mēnesi, bet ga-
larezultātā viss vējā... Sākumā ir rūgtums, 
bet vēlāk saproti, ka tas neko nedod. Ti-
kai sevi tracini. Tad ievelc elpu un pie-
ņem situāciju.

Prasme pieņemt esošo zaudējumu 
varbūt ir tas, kas šodien lauku cilvēkam 
vēl ir, bet pilsētas cilvēkam vairs nav.

Stāsti par podniecību
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Protams, biznesā darbojas cilvēki, kas 
strādā un zina, kas tas ir. Bet pilsētnieks 
ikdienā dzīvodams, tādus eksistenciālus 
zaudējumus nejūt. Tas norūda raksturu.

Staņislavs: Ja tu sevi neaudzināsi, tu 
nevarēsi ar to nodarboties. Ir lietas, kuras 
ir jāmaina raksturā un ir lietas, kas jau ie-
dzimtas.

Runājot par talantu kā Dieva dāvanu, 
gribu minēt sieviņu Violu, kas jau piecus 
gadus veido skaistus traukus. Viņai nav 
ne keramiķes izglītības, ne diploma. Bet 
tajā pašā laikā Dieva dabas dots radošs 
talants, pateicoties kam, viņa iemācās 
strādāt ar mālu ātrāk nekā viens otrs 
diplomēts kolēģis. Rezultāts ļoti labs. 
Visu laiku jaunas idejas rodas. Man 
īpašas pūles nesagādāja mācīšana, ti-
kai tīri tehniskas lietas parādīju.

Viola: Radošums – tas jau tas gal-
venais. Ja nav iekšā vēlmes kaut ko 
jaunu izveidot, tad nav jēgas strādāt 
ar šo lietu. Var pat žurnālā kādu ide-
ju paskatīties, bet vienalga sanāks pa 
savam.

Kā jūs skatāties uz to, ka jaunieši 
ļoti maz piesakās podnieka amata ap-
guvei?

Staņislavs: Tas vairs nav tik pres-
tiži un moderni, jo nevar nopelnīt. 
Tas ir fiziski smagi, tāpēc jaunieši 
izvēlas kaut ko vieglāku, piemēram, 
datorprogrammēšanu. Varbūt kādam 
pat kauns būtu pateikt, ka viņš apgūst 
podniecību.

Pirms 20–30  gadiem keramiķa 
amatam bija prestižš. Ar laiku tas ir zudis 
jauniešu vidū. Daudzi pat vairs nezina, 
ka podniecību māca. Bet tajā pašā laikā, 
ja kāds no jauniešiem to sāk mācīties, tas 
nozīmē, ka viņš to tiešām grib. Viņu tas 
nebaida. Varbūt būs mazāk to cilvēku, 
kas apgūs šo amatu, bet būs vairāk lietas-
koku. Ir vairāk jaunu cilvēku, kuri sāk ar 
to strādāt, nebeiguši speciālu skolu.

Tā kā kādreiz mākslas skolā podnie-
cībā bija konkurss 10  cilvēki uz vienu 
vietu, tā vairs nebūs. Bet ik pa laikam ir 
tā, ka parādās spilgta zvaigzne it kā ne no 
kurienes. Latgalē podniecība turpināsies.

Vai esat domājis par saviem podnieka 
meistarības sasniegumiem?

Staņislavs: Lielākais sasniegums ir 
tas, ka es ar podniecību nodarbojos jau 
23 gadus, nepametu to un man nav do-
mas to pamest. Pa šiem gadiem esmu 
pielicis savu roku podniecības tradīciju 
kopšanā un turpināšanā. Es taisu traukus, 
cilvēki tos lieto, būtībā tā ir tradīcija. Tra-
dīcija nav tā, kas tikai kādreiz bija, tradī-
cija attīstās visu laiku, arī šobrīd. Es ne-
domāju, ka kaut kāda viena izstāde, viens 

spilgts trauks var būt sasniegums. Sasnie-
gums ir tas, ka es nepārtraukti, konsek-
venti daru savu lietu un eju uz priekšu.

Ko domājat, ikdienā strādājot darb-
nīcā?

Staņislavs: Galva jau nekur nepaliek, 
viņa visu laiku piedalās šajā procesā. Ir 
brīži, kad strādā ar rokām fiziski, bet 
nevari strādāt ar mālu un domāt kaut 
ko tādu, kas pilnīgi neattiecas uz darbu, 
piemēram, par hokeja čempionāta rezul-
tātu...

Viola: Tām domām jābūt šajā brīdī. 
Ja sāc skriet uz priekšu, domā par nākot-

ni, parasti esmu ievērojusi, ka tad trauki 
saplīst. Viņiem nepatīk, ja ar tiem nav 
kopā.

Staņislavs: Podnieku starpā ir tei-
ciens, ka ir meistars, kurš strādā ar auk-
stām rokām un ir tāds, kurš strādā ar sil-
tām rokām. Ja strādā ar aukstām rokām, 
tas nav viņa aicinājums. Ja mālu strādā ar 
vienu domu, cik es par to nopelnīšu, tad 
vienalga, vai viņš traukus taisa, šņabi tir-
go vai malku zāģē... ka tik par to naudu 
maksā. Bet, ja strādā ar siltām rokām, cil-
vēkam svarīgs pats process. Arī pircējiem 
šādi veidoti trauki parasti patīk, un tad tā 
saikne ar pircēju izveidojas.

Šobrīd kopā ar citiem Latgales ke-
ramiķiem esat sākusi darbu pie podiņu 
krāšņu restaurēšanas Bauskas pilī...

Staņislavs: Mēs esam 5  cilvēki no 
Latgales, kas projektā „Podiņu krāš-
ņu restaurēšana Bauskas pilī”. Podiņu 
krāsnis Latvijā savulaik bija sadauzītas, 
nojauktas, apraktas. Tagad podiņi tika 
izrakti, un nu mēģina restaurēt krāsnis 
tajās vietās, kur tās agrāk ir bijušas.

Viola: Kāpēc tieši mēs? Jo mēs ar tā 

laika tehnoloģiju strādājam. Mēs dedzi-
nām mālu krāsnī nevis elektriskajā, bet 
dzīvajā ugunī un tas atbilst tā laika tehno-
loģiju prasībām. Protams, tas ir izaicinā-
jums, jo nekad iepriekš tas nav darīts un 
vienlaikus tas ir azarts. Mums ir lepnums 
par to, ka Latgalē varam to piedāvāt.

Darba process ir tāds, ka krāsnī tiks 
mūrēts autentiskais podiņš, ko atrada, un 
tam, ko mēs veidosim, ir jābūt maksimāli 
līdzīgam.

Viola, kas jūs iedvesmoja sākt darbo-
ties keramikas jomā?

Viola: To ir ļoti grūti pateikt, jo tā 
interese vienkārši atnāca. 
Esmu sapratusi, ka dzīvē jā-
seko tam, kur cilvēku vada 
interese. Kādreiz to pat ne-
var izskaidrot, liekas, ai cik 
grūti, es to nevarēšu, bet, ja 
ir interese, tad cilvēks sāk 
darīt, izdara un redz nāka-
mo soli.

Es ieraudzīju pirmo mel-
no trauku apmēram pirms 
gadiem desmit.

Tas man likās ļoti dī-
vains. Es nesapratu, vai man 
patīk, vai nepatīk... pagāja 
laiks, atkal ieraudzīju. Aiz-
vien biežāk sāku braukt pie 
podniekiem, pētīt. Pirku 
sev, mājās biju ļoti daudz sev 
sapirkusi, un tad vienkārši 
ienācu šajā vidē. Te dzīvojot, 
man visādas idejas rodas. 

Virtuvē to vajaga un šo vajag. Bet kāpēc 
pašai nepamēģināt? Un radās interese šos 
traukus pielāgot tādai praktiskai lieto-
šanai, lai vienlaikus tas ir interesants un 
estētisks.

Protams, sākumā darbi tādi bērnišķī-
gi bija, bet ar laiku rokas jau pašas izjuta, 
kā darīt, un idejas vairs nav nereālas.

Ir tādas lietas, kuras man pašai patīk 
un ko cilvēki prasa un pasūta, tad man 
nākās tos vairāk taisīt. Piemēram, Staņis-
lavam ir krūzītes, kuras masveidā jātaisa, 
tā man ir suši trauki. Ļoti pieprasīti, ne-
redzēts dizains, īsāki, garāki... Var sveces 
likt, var augļus likt, var dekoratīvi izman-
tot.

Es strādāju ar rokām. Man patīk sa-
just mālu.Veidot uz ripas, tas vairāk tāds 
vīrišķīgs darbs. Ar rokām – daudz laik-
ietilpīgāk, bet cilvēki, kas jau ilgu laiku 
strādā, saka, ka iemanās ar laiku arvien 
ātrāk un ātrāk.

Mani un Staņislava darbi ļoti labi pa-
pildina viens otru: starp pareizām un re-
gulārām formām kaut kas neregulārs ļoti 
labi tur tā „iespēlējās”. 

Podnieku starpā ir 
teiciens,
ka ir meistars, kurš 
strādā ar aukstām
rokām un ir tāds,  
kurš strādā ar siltām
rokām. Ja strādā ar 
aukstām rokām,
tas nav viņa 
aicinājums.
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Jau vairākus gadus par vienu no tūrisma galamērķiem Aglonā kļuvis Maizes muzejs. Pirmais 
un, šķiet, arī vienīgais Latvijā, kas vasarā uzņem simtiem un pat tūkstošiem apmeklētāju. Vie-
sus Latgales tautastērpā ar latvisko dzīvessziņu tur allaž sveic pati saimniece vija kudiņa. Kas 
reiz ciemojies šajā sētā, noteikti atgriezīsies, un arī draugus aicinās līdzi. Maizes smarža vējo 
jau uz sliekšņa, un Latvijas rudens krēslainā pēcpusdienā Vija laipni aicina uz gaišu un vēlīgu 
sarunu pie zāļu tējas un siltiem pīrāgiem arī žurnālu „A12“.

skaidrīte baltace
Foto no vijaS kudiņaS peRSonīGā aRHīva

Dzīvesstāsts

Saulespuķe 
no Kalna 
Kudiņiem 
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Bizness vai vaļasprieks?
Kad jautāju, kā Vija pati sevi rakstu-

rotu, viņa sāk stāstu par uzņēmējdarbī-
bu. Laikam jau tas ir ne vien darbs. „Ne-
zinu, vai mazos uzņēmējus Latvijā var 
saukt par uzņēmējiem. Tie drīzāk pie-
pilda savus vaļaspriekus, jo jābūt drusku 
trakam, lai būtu biznesā, viegli tas nav. 
Ik pa laikam dzīve mūs nostāda tādās si-
tuācijās, kad notiek tā, kā tam jānotiek. 

2000.  gadā, kad Aglonā 25  cilvēki 
palika bez darba pēc maizes ceptuves 
slēgšanas, lielākā daļa no bijušajiem dar-
biniekiem saņēma pabalstus, bet man 
tāds nepienācās, jo biju pašvaldības de-
putāte un mani mēneša ienākumi bija 
7  lati! Tā mēs trīs ģimenes nolēmām 
paši veidot savu ceptuvi un strādāt. Ja zi-
nātu, kas mani sagaida, diezin vai vēlreiz 
to uzņemtos!”

 „Tagad ir citas problēmas, bet vis-
maz ierēdņu attieksme ir mainījusies,” 
secina Vija. „Labi, ka ir tādi trakie, kas 
vēl strādā, vada savus uzņēmumus, dar-
bojas uzņēmēju padomēs, biedrībās, 
kuri saprot – ja es nodrošinu darbu sev, 
dodu darbu vēl kādam, tad jau vismaz 
divi cilvēki neiet uz pašvaldību ar pa-
stieptu roku pēc pabalsta. Tas ir daudz!” 
Šoruden arī Viju sakaitinājis lēmums 
par mikrouzņēmuma nodokļa palieli-
nāšanu. Arī viņai pašai ir mikrouzņē-
mums, kurā veic rūpīgus aprēķinus, lai 
arī ziemā, kad nav aktīvā tūrisma sezona 
un apmeklētāju skaits samazinās, varētu 
darboties. „Ko darīt mazajam uzņēmē-
jam, kur šādā mikrouzņēmumā nodar-

bināta visa ģimene? Daudziem tas būs 
„cirtiens” un atkal kāds nolems braukt 
projām peļņā uz ārzemēm. Valstī nav 
atbalsta politikas vietējiem cilvēkiem. Ja 
valsts „iepļaukā” ar šādiem nodokļiem, 
tad arī palikušie brauks projām. 

Ko vajadzētu, lai brauktu atpa-
kaļ? – Stabilitāti. Cik reižu dažādi no-
dokļi, likumi ir mainījušies! Bieži vien 
kāds likums pieņemts lielā steigā un 
nepamatoti. Piemēram, vienu pavasari 
pieteicu Maizes muzejam biļetes – lielu 
daudzumu, tā, lai pietiek tirgot līdz gada 
beigām. Centos būt godīga pret valsti! 
Samaksāju tipogrāfijas izdevumus, no-
dokļus, pēkšņi maijā pieņēma likumu, 
ka šādas biļetes vairs nav derīgas. Tā pā-
ris simti latu „pazuda”! Mazam uzņēmu-
mam tā ir liela nauda.“ 

Maizīte godos un 
ikdienā

„Nemāku dzīvot ķeksīša pēc! Arī tad, 
kad veidojām biedrību, vēlējos, lai tā pa-
tiešām darbojas. Tā kā es jau ilgus gadus 
pati esmu godu saimniece, 2011.  gadā 
nodibinājām „Gūdu saimineicu bīdrei-
bu”. Apzināju, cik daudz Latgalē ir godu 
saimnieču, arī tepat Aglonas pusē. Kat-
ra no viņām ir personība! Šogad maijā 
Rīgā, Mežaparkā, kopā ar Valdu Davida-
novu un „Siera klubu” sarīkojām pirmo 
„Latvijas goda saimnieču saietu”. Man 
kā sabiedriskās ēdināšanas speciālistei, 
pārtikas tehnoloģei ar maģistra grādu, 
protams, šķiet, ka dažas metodes ēdienu 

gatavošanā jau novecojušas, bet dažas 
pieredzējušās, nu jau sirmās saimnieces 
ir tik pārliecinātas, ka pareizi ir tā, kā 
gadu gadiem godos gatavots. Un kāda 
gan nozīme, ja ēdiens sanāk garšīgs? Arī 
par maizes cepšanu viedokļi atšķiras. 
Mēs maizīti sākam plaucēt no rīta, lai 
nākamajā dienā ceptu. Man kāda saim-
niece saka: „Dočeit, a kas ta tei byus par 
maizeiti? Es jau treis dīnys īprīšk plaucie-
jumu taisu!””

Maizes muzejā var baudīt īpašus 
ēdienus, piemēram, kaltētu gaileņu un 
baraviku zupu, sautētu trusi ar dārze-
ņiem un kartupeļiem, protams, arī kļoc-
kas jeb asuškas. Tās nāk no Vijas dzim-
tās puses Aulejas, arī Andrupenē un 
Vārkavā tādas gatavotas. „Samīca rauga 
mīklu ar biezpienu, vai gatavo pīrādzi-
ņu veidā ar biezpiena pildījumu, izvelt-
nē, sagriež rombiņos, cep un tad sautē 
krāsnī svaiga krējuma un sviesta mērcē. 
Kāda sieviete, ciemojoties Maizes muze-
jā, stāstīja, ka viņas bērnībā vecmamma 
likusi uz šādām kļockām pirms cepšanas 
rakstīt latvju zīmes.”

Viesi Maizes muzejā kļockas varbūt 
arī neēstu ar tādu apetīti, ja vien Vija to 
neietērptu košā stāstā, kā pareizi jāēd: 
„Nadūmojit kļockys ar videļcu baksteit! 
Kļocka zaudej sovu garšu un sasačūku-
roj. Juojem ar vysim pīcim pierkstim, 
juoād un juočmokoj. Kū skaļuok čmokoj, 
tū kļockys gorduokys. Ka daudz miercis, 
cymuss tecēs da alkiuņa, jū juosatryn pi 
sābra. Kū sābram taukauinuoki placi, tū 
draudzeiguoki sābri!” 
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„Mēs ikdienā piemirstam izgaršot 
ēdienu, sajust tā smaržu. Es kādreiz ap-
jautājos muzeja viesiem, kā mājās notiek 
ēdienreizes. Tad tīkami dzirdēt, ka ir ģi-
menes, kuras ēdienu svētī ar krusta zīmi, 
citviet lasa lūgšanu pateicībā par ēdienu, 
vēl kaut kur – tautasdziesmas. Pat par 
šķietami vienkāršo ēdienu – maizi un 
kartupeli – jāprot Dievam paldies pa-
teikt!” uzsver saimniece. 

„Kad sākām cept maizi, man bija 
dziļa pārliecība būt patriotiskai un pirkt 
graudus pie vietējiem zemniekiem. Vai-
rākkārt to arī mēģināju, bet tagad pēr-
kam no „Rīgas Dzirnavnieka”. Ne jau tā-
pēc, ka negribētu pirkt Latgalē audzētus, 
tāpēc ka pat no viena zemnieka audzētās 
ražas no viena tīruma graudu kvalitāte 
var atšķirties, bet rudzu maize ir īpaši jū-
tīga. Mums jānodrošina pastāvīga maizes 
kvalitāte. 

Zinu, cik maize dārga. Tas nav tikai 
ieguldītais darbs, elektrība un nodokļi. 
Tā ir vērtība. Svētība. 

Man ļoti tuva Zentas Mauriņas atziņa, 
ka mums – latviešu tautai – šūpulī ielikta 
dziļa mīlestība, bijība un cieņa pret trim 
lietām: pret dzimteni, pret vecākiem, pret 
maizi. Ja šīs vērtības mācēsim nosargāt, ja 
mācēsim nodot no paaudzes uz paaudzi 
tālāk, tad mūsu tauta dzīvos, un arī Lat-
vijai būs nākotne. Ja cilvēks pratīs cienīt 
maizīti, tad cienīs ar to cilvēku darbu, kas 
maizi radījis. Arī pats sevi cienīs. Ne vel-

ti mūsu sentēvi ar maizi cilvēku sagaidīja 
šajā pasaulē un ar maizi pavadīja.” 

Laimīga jaunā statusā
Vijai šis gads nācis ar pārmaiņām. 

„Šogad nomainīju uzvārdu. Tagad An-
cāni var likt iekavās, jo esmu atgrie-
zusies savā meitas uzvārdā un tagad 
pēc 25 gadiem atkal esmu Kudiņa. Arī 
vecākais dēls ir atgriezies pie dzimtas 
uzvārda. Esmu dzimusi tepat netālu no 
Aglonas – Kalna Kudiņos uz Krāsla-
vas pusi, turpat netālu ir Lejas Kudiņi, 
Upes Kudiņi, arī Kalupes pusē šis uz-
vārds ir zināms, bet tā ir cita dzimta. 
Tētim senioram Jāzepam Kudiņam nā-
kamajā februārī būs 85  gadi. No viņa 
tas stiprums un ietiepība,” ar siltu smai-
du stāsta Vija. Viņa tēti aicināja dzīvot 
Aglonā. Darbabiedri esot apšaubījuši, 
vai ar viņas darba ritmu iespējams rū-
pēties vēl par kādu. Izrādās, ka iespē-
jams. Vija tagad atzīst, ka tētis sakārtoja 
viņas dzīvi. Kopā iemācījušies redzēt, 
kā saulīte spīguļo, kā ezerā viļņi rotā-
jas, kā zāle zaļo un ābeles zied. Līdz šim 
neesot ieklausījusies, ka arī klusums var 
būt skaists.

„Nezinu, kā būs pēc gadiem, bet 
šodien esmu apmierināta – lielākais 
dārgums ir mana ģimene – tēvs, bērni, 
mazbērni. Jaunākais dēls Edgars studē 
Rīgā, ir topošais mašīnbūves speciālists, 

pārliecināts latgalietis. Vecākais dēls 
Ivars ir robežsargs-kinologs, nesen ap-
precējās. Mazdēliņš un vedekla Skaidrī-
te no Līksnas man ir Dieva dāvana! Arī 
Skaidrītes trejmeitiņas – manas gatavās 
mazmeitiņas. Nekad neesmu saviem 
dēliem teikusi, kā darīt, tikai nekad ne-
liedzu padomu un saku, ka es darītu tā 
vai šitā, jo tā man tēvs mācīja. Sirdī vē-
lējos vedeklu – tādu vienkāršu latgalie-
ti, kas saprastu manu iekšējo būtību un 
varētu turpināt manu darbu! Tagad pa-
līdz gan vedekla, gan viņas vecākā mei-
tiņa Zane, kas vada ekskursijas Maizes 
muzejā.” Mazākās māsiņas ravē dārzu, 
mazgā traukus un grīdas, un visas kopā 
silda manu dvēselīti!

Gada laikā Aglonas Maizes muzejā 
ekskursijās, kāzās, godos viesojas ap 18 
tūkstošiem cilvēku, „īpaši karsti“ esot 
nedēļas nogalēs, kad dienā muzeju ap-
meklē vairākas lielas grupas. „Mani 
sargā latvju zīmes un tautastērps. Emo-
cionāli ļoti daudz cilvēkiem atdodu, 
tāpēc man ir sudraba gredzeni ar latvju 
zīmēm, arī telpā ir puzuri, latvju raksti. 
Mūsu senči aizsardzībai nēsāja apaļas 
rotas – kaklarotas, rokassprādzes, gre-
dzenus, arī kāju rotas. 

Man kādreiz bija sajūta, ka dzīvoju 
ne savu dzīvi. Daudzus gadus pēc mātes 
nāves sapnī nāca viena un tā pati aina, 
kurā maldījos un nevarēju atrast mātes 
kapavietu. Kāda dziedniece to iztulkoja 
kā maldīšanos savos dzīves ceļos, līdz 
mainījos. Tā bija iekšēja revolūcija, lai 
saprastu, ka mātes dotais ir līdzi šūpu-
lī, bet ne vienmēr to protam izmantot. 
Ļoti daudz spēka rodu tautasdziesmās. 
Latvju zīmes dod spēku un sargā. Ik va-
karu pasaku paldies Dieviņam, lūdzu, 
lai atmaksā tiem, kas palīdzējuši, lai 
naidu pārvērš mīlestībā.”

Atdzimt no pelniem
2010.  gadā Vija kļuva par pirmo 

Sandras Kalnietes balvas „Atdzimt no 
pelniem” ieguvēju. Šim apbalvojumam 
Viju pieteica Aglonas biedrība „Neaiz-
mirstules”, kurā viņa darbojas kopā ar 
daudzām tikpat stiprām Latgales sie-
vietēm. 

„Paldies manai biedrībai par šo no-
mināciju. Man tas bija smags gads, kurā 
šī atzinība deva spēku. Šī balva bija 
viens no izšķirošajiem faktoriem, kāpēc 
joprojām turpinu savu iesākto darbu. 
Var iegūt daudzus grādus – i bakalaura, 
i maģistra, var ieņemt daudzus augstus 
amatus, tas neko neizsaka. Daudz sva-
rīgāk ir tas, kā tu ar sevi strādā, kādas ir 

Dzīvesstāsts
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tavas iekšējās vērtības. Ir tāda sentēvu 
pasaka – cilvēks pa pupu rāpjas debe-
sīs. Tā ir attīstība pa spirāli –  jo vairāk 
rāpies, jo vairāk analizē, kādus cilvēkus 
savā dzīvē satiec, ko no tā mācies. Ir 
labi tā, kā ir. Iekšēji jūtos stipra.” 

Maizes spēks
„Kāda muzeja apmeklētāja, kura 

pirms tam bijusi ekskursijā pie Baikāla, 
stāstījusi, ka tur zāļu sievas maizes mīklā 
pāragri dzimušus mazuļus spējušas iz-
auklēt – mīcījušas stingru rudzu maizes 
mīklu un likušas tādā šūpulī bērniņu, 
turējuši siltumā uz mūrīša. Esot dzirdēts 
arī par gadījumu, kad tepat pie Cēsīm 
izdobtā maizes kukulī dvīņi šādi siltumā 
izauklēti. Re, kāds maizei spēks! 

Kas vajadzīgs labai maizei? Miltu un 
labs ūdens. Katrs gan nevarot maizīti 
cept. Un ne vienmēr atbilstošā izglītība 
ir tā noteicošā. Maizes ceptuvē patla-
ban strādā maizniekmeistars, kura pa-
matprofesija ir meliorators. Ir bijuši arī 
profesionāli pārtikas tehnologi, kas visu 
dara, ievērojot noteikto temperatūru un 
laiku, bet maize kā neaug, tā neaug. Tur-
klāt ne katram tas darbs patīk. Jābūt iek-
šēji stipram un pārliecinātam cilvēkam. 

Citreiz vecāki ļaudis saka, ka mūs-
dienās maize vairs neesot tāda, kā bijusi 
lauku mājās. Protams, tur to cepa tieši 
savai saimei ar visām labajām domām 
un pozitīvo enerģētiku. Tādus īpašus 
maizes buramvārdus gan neesmu atra-
dusi, bet ir ļoti daudz ticējumu un pa-
radumu. Vieni ir Tēvreizi skaitījuši, citi 
tautasdziesmas dziedājuši. Tādā veidā 
tika tā kā ieprogrammēts, lai spēks mai-
zes cepējam un spēks maizes ēdājam. Ne 
velti saka – galds ir pilns, kad maize uz 
galda.

Katru dienu jāsāk ar maizes kripati-
ņu, arī jaunā gada pirmo dienu jāsāk ar 
maizes kumosu, tad gads būs svētīgs.” 

Būt kā saulespuķei
“Šajā rudenī piedzīvoju kādu brīnu-

mu – braucu uz Preiļiem, un meža iz-
cirtumā netālu no Aglonas stacijas kādu 
dienu ievēroju koši dzeltenu saulespuķi! 
Tik varena un skaista! Jābrīnās, ka daž-
kārt dārzā atlasītas un apčubinātas sēklas 
neizdīgst, bet meža izcirtumā koši zied 
milzīga puķe, kas augusi no kādas nejauši 
nokritušas sēkliņas. 

Tā arī dzīvē – katram dota dzīvība un 
no paša vien ir atkarīgs, vai būsi nepama-
nāms kā necila nezāle, vai – koša saules-
puķe, kas dāvā mīlestību un labestību.”  

..tētis sakārtoja viņas 
dzīvi. Kopā iemācījušies 
redzēt, kā saulīte spīguļo..
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Ināra Groce
Foto: Agnese blumfelde

Vai cilvēks nosaka vietas stiprumu vai dzīvesvieta mums dod enerģētisko piepildījumu 
radīt notikumus, pētīt un piesaistīt šīm vietām citus cilvēkus. Lai vai kā, mazais Zie-
meļlatgales Upītes ciems Šķilbēnu pagastā noteikti ir spēcīgas enerģijas piestrāvots. 
Tur andris Slišāns novada patriotismā attīsta tēva antona Slišāna idejas. 
Nelielais Upītes kultūras nams ar tādu retro stila klasiku kā apaļo krāsni atjaunots un 
vēl aizvien populārs ar neskaitāmām tradīcijām kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem. 
Kultūras nama vadība ir tikai viens no Andra Slišāna daudzajiem darbiem. Sarunāja-
mies latgaliešu valodā.

Dzimta

slišānu 
dzimtas 
labvēlīgais 
latgaliskums
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uzziņai
antons Slišāns ir bijis novada 

patriots, dzejnieks, publicists, fol-
kloras vācējs un pētnieks, kultū-
ras darbinieks. Dzimis 1948.  gada 
28. decembrī balvu rajona Šķilbēnu 
pagasta stabļovas ciemā Domenika 
un Annas slišānu ģimenē. 

Antons savu mūžu un laiku vel-
tījis novada tradīciju apzināšanai, 
kopšanai, novadnieku piemiņas sa-
glabāšanai un iedzīvināšanai, lat-
galiešu valodai.   viņš cītīgi vācis un 
pierakstījis mutvārdu un muzikā-
lo folkloru Šķilbēnu un baltinavas 
pagastos. Kopā ar priesteri miķeli 
jermacānu jau pagājušā gadsimta   
70.  gados ierakstījis magnetafona 
lentēs Šķilbēnu pusē dziedātos psal-

mus par mirušajiem, garīgās dzies-
mas un Ziemeļlatgales  bolsus visa 
gada garumā.   Ieguvis Lielo folklo-
ras gada balvu, ir daudzu grāmatu 
latgaliešu valodā autors – „boņuks 
2010” tika piešķirts par ieguldījumu 
latgaliešu kultūras attīstībā un par 
labāko literāro darbu „Čipierkstne-
its jeb apcirsto sakņu pieaudzēša-
na”. Uzrakstījis 30 dažāda žanra un 
stila grāmatas: „raibī panti” (1991), 
„Lyugums sapneišam” (1992), „Tāvai-
ne muna” (1992), „Par gadskārtu jā-
nīts nāca” (1993), „Cik vējam krāsu?” 
(1994), „Zynamōs meikleites” (1995), 
„Lela ceļa maleņā” (1995), „Šērve jeb 
kur tavi ideāli?” (1995), „Ziemneši” 
(1996), „sovu liktini izsōpūt” (1996), 
„Ar myužeibu sasarunoj” (1997), 

„rūtaļu gods” (1997), „salnas ne-
nokosts zieds” (1998), „Upītes ābeļ-
dārzs” (1998), „rotaļa” (1998), „Lik-
tiņdorbs” (1999), „saulei par prieku” 
(1999), „Olūtā smielieja ”(2000), „ne-
pareizais” (2000), „Laiks” (2001), „At-
nadzis jeb šis labvēlīgais latgalis-
kums” (2003), „12” (2006), „Tītupats” 
(2007), „Kotram. Kaждому. Egau-
tele” (2008), „salve regina” (2008), 
„Škilbanu romys katoļu draudze i 
suopu Dīvmuotis bazneica reko-
vā” (2008), „Latgaļu volūdys vuord-
neica: Zīmeļlatgola” (2009), „rūtaļu 
vydā” (2009), „Čipierkstneits jeb ap-
cirsto sakņu pieaudzēšana” (2010), 
„Labi, ka labi” (2011). „munā sātā” 
(2013) – viena no trīs grāmatām ir ar 
O.slišāna dzeju „riti, riti riteneiti!”

Andris	Slišāns
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Slišāni un Slišānu dzimta

Slišānu ir daudz. Es ne, bet tēvs bija 
dzimtas koku izveidojis. Būtu vēl vairāk 
zaru, bet dzimtā vairāk ir māsu. Pa sep-
tiņām paaudzēm man pirmajam beidzot 
ir vairāk dēlu nekā meitu. Man tagad trīs 
dēli un divas meitas. Līdz šim dzimtā 
vairāk sanāca, ka dzimst meitas un viens 
dēls. Tad mantu bija vieglāk dalīt. 

Emīlija Slišāne, tautas kora „Medicus” 
pirmā diriģente, arī ir no Lotušiem, bet 
nav mūsu radiniece. Vienkārši Lotušos 
visi ir Slišāni. Mūsu dzimta liela nav, bet 
visiem ciemā viens uzvārds. Zeļču ciemā 
savukārt bija tikai Vizuļi. Un visi savā 
starpā pat radi nebija.

Upīte pret Rīgu
Upīte nav nostūris, bet pasaules 

centrs. Vai tad nav tā, kur esi pats, tur pa-
saules centrs? Tie, kuri te dzīvo, tā uzska-
ta. Pilsētas pietrūkst tikai tajā brīdī, kad 
vajag pie dakteriem. Ja vēl naktī vajag..

Kad Rīgā dzīvojām 11  gadus, tik un 
tā uz teātri aiziet sanāca vien divas reizes 
gadā, bet, kad braucam no šejienes, tad ir 
lielāki svētki. Rīgā aizskrien, noskaties un 
atkal dvorā. 

Rīgā labi iedzīvojāmies, bet atbrau-
cām atpakaļ. Mēs vienmēr domājām, ka 
atgriezīsimies atpakaļ, kad bērniem va-
jadzēs iet skolā. Nesanāca uzreiz, bērni 
nedaudz pamācījās Rīgā un tad mēs at-
braucām. Tieši bērni ļoti gribēja braukt 
uz šejieni un bija īstie iniciatori. Nopietni. 
Vismaz saka, ka nenožēlo. 

Mēs uz Latgali atbraucām, lai bērniem 
būtu latgaliskāka vide, bet, Rīgā dzīvojot, 
latgaliskāki bijām, nekā Latgalē dzīvojot. 
Rīgas skolā ar maniem bērniem lepojās, 
ka viņi ir latgalieši, bet šeit skolotāji ar vi-
ņiem tikai čyuliski runā, tas ir smieklīgi. 
Mācību programma taču to neprasa, un 
jaunie skolotāji jau nevairās runāt latga-
liski. Gados vecākie gan ar bērniem runā 
tikai latviski, kad atnāk vecāki, tad sāk 
runāt latgaliski, vai nav smieklīgi? 

Nozīmīgi notikumi
Izcelt atsevišķus notikumus ir grū-

ti, jo tādi notikumi ir vairāki. Īpaši, kad 
bērns piedzimst. 

Ļoti nozīmīgs notikums – piedzimst 
un viss ir labi. Man tādi pieci notikumi, 
pēdējie ir dvīņi. Vecākajam 12 gadi, bet 
jaunākajiem gads un trīs mēneši. Mēs 
bērniem svinam līdz gadam katru mē-
nesi, pēc gada – jau vairs ne. It sevišķi 
pirmajam bērnam svaru rakstījām, dia-

Masku balles un lielā 
apkārtnes piekrišana

Reizi mēnesī notiek pasākumi, uz ku-
riem brauc no visas apkārtnes, jo Upītes 
cilvēku vien aptrūktos. Visā Latvijā pazīs-
tamākais ir Upītē rīkotais vecākais latga-
liešu meilys aiļu i dzīšmu festivals „Upītes 
Uobeļduorzs”, kurš saņēmis Latgaliešu 
kultūras gada balvu „Boņuks 2008” un 
„Boņuks 2011” kā labākais latgaliskais 
pasākums.

Pie mums taču ir vislabākie pasāku-
mi. Bija tā: klubu uzcēla 1968.  gadā un 
uzreiz sarīkoja karnevālu. Kopš tā laika 
karnevāli kļuva ļoti populāri, tradīcija 
iedzīvojās. Citur nav tā, bet mums mas-
ku vairāk nekā cilvēku. Pilna zāle ar pašu 
gatavotām maskām, pirktās neskaitās. 
Cilvēki parasti brauc tikai tur, kur vairāk 
patīk, un pie mums cilvēkiem patīk, te 
laba atmosfēra. Pēdējais bija Miķeļdienas 
pasākums, visi sanesa lielākos ķirbjus. Uz 
„Upītes Uobeļduorzu” parasti mums sa-
brauc daudz cilvēku. Ne tikai no Rēzek-
nes, bet arī no Daugavpils un Rīgas, tieši 
Rīgas latgalieši. 

Es organizēju pasākumus, lai maniem 
bērniem būtu, kur izklaidēties. Domā-
ju savtīgi par saviem bērniem, lai būtu 
pulciņi un citas nodarbes. Ja organizē 
pasākumu bērniem, tad to apmeklēs arī 
pieaugušie. Ja būs tikai pensionāriem, tad 
pārējiem nebūs vairs interesanti.

Ja pēc pasākuma pasaka paldies, tad 
tas jau ir milzīgs gandarījums. Pēdējā lai-
kā daudz saka, laikam labi pasākumi.

Mēs izceļamies ar latgalisko, jo mums 
latgaliski notiek visi pasākumi. Čyuliski 
negribas organizēt, tad jau labāk angļu 
vai krievu valodā, jo čyuliski organizē 
visur. Dzīvojam taču Latgalē, kāpēc pasā-
kumus vajag vēl čyuliski? Pietiek, ka skolā 
čyuliski runā. 

grammas zīmējām. Pēdējiem vairs neda-
rījām, likās, ka viss notiek, kā vajag.

Ir liela saime, par kuru rūpēties. Es 
šaubos, vai naudu vajag visvairāk, lai bēr-
nus audzinātu.

Bērni un mīlestība
Mums palīdz arī vecākā meita. Bēr-

ni ir noslogoti mūzikas skolā, pulciņos, 
vienīgā diena, kad visi vakarā mājās, ir 
ceturtdiena.

Kas bērniem vajadzīgs? – Mīlestība. 
Ko nopirksi par naudu? – Tikai dārgas 
mantas. Nav atšķirības, vai gatavo ēst pie-
ciem vai trim bērniem. Tas īpaši vairāk 
neizmaksā, nu – par dažiem kartupeļiem 
vairāk. Labi, paša izaudzēti, citādi – lielo 
maisu var nopirkt par pieci lati un mēnesi 
ar bērniem ēst. Ja tā vienkārši un noapa-
ļoti runājot.

Bet dārgās skolas? Tāpēc bērniem ir 
laicīgi labi jāmācās, lai nevajadzētu lielu 
naudu maksāt skolā. Vecāku ieguldījums, 
un tāpēc bērni mācās no rīta līdz vēlam 
vakaram. 

Ja izvēlas pareizo skolu, tad nauda 
pati atnāk, kad to vajag. Ir tādas lietas, kā 
uzkrājumi un apdrošināšana, bet pēc tam 
tas ir liels atspaids. Līgums jau nosaka, ka 
to naudu tikai studijām var izmantot, tad 
par to skolu varēs arī maksāt. 

Eiropā un citur pasaulē jo bagātā-
ki paliek, jo mazāk bērnu dzimst. Pārāk 
gudri. Grib vairāk sev. Anglijā lielas bēr-
nu naudas maksā, vai tad viņiem ir daudz 
bērnu? Nav bērnu, tāpēc arī daudz mak-
sā. Tur iebraucējiem vairāk dzimst.

Nevar runāt, ko bērni nākotnē darīs. 
Pats kaut ko sadomāsi, bet bērniem tas 
nepatiks. Lai paši domā.

Es pats arī nezinu, ko varētu da-
rīt, ejot savā uzkrātajā pensijā. Tagad es 
skrienu piecos darbos, tad darītu tikai 
vienu. Tādu – sirdij. Nezinu, vai tas būtu 
tautas namā. 

Tagad sirdij – naudu ar ģeoloģiju, tau-
tas namā – hobijs. Ir arī zemnieku saim-
niecība. Vuškas audzēju. Mēs esam bio-
loģiskie, ir dabūts labs pircējs, kurš pērk 
bioloģisko gaļu. Trīsreiz vairāk maksā. 

Darbs ģeoloģijā treknajos gados vai-
rāk bija Kurzemē un Rīgā. Tagad krīzes 
laikā vairāk pa Latgali. Šajā gadā daudz 
darba – remontē pierobežas ceļus, karje-
rus ierīko, jo Eiropas nauda piesaistīta. 

Sava valoda
Nav jau jēgas katram runāt savā valo-

dā, ja savējo nesaglabāt. Mani viens lamā-
ja, kāpēc es to latgaliešu valodu tā cenšos 

Dzimta
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saglabāt. Viņš ar saviem bērniem runā 
latviski, bet ar mazbērniem angliski. Ja 
visa pasaule runātu tikai angliski un de-
jotu ķirbju dejas, priecātos helovīnos un 
ēstu hotdogus? Vai tā ir mūsu nākotne?

Kaut kam ir jāaizstāv arī latgaliešu va-
loda. Katrā galā kāds to aizstāv, nav jau tā, 
ka es esmu vienīgais. Ja nebūtu tādu, tad 
latgaliešu valodas vairs nebūtu. Ģimenē 
mums tas laikam ir iedzimts. Nav jau tā 
speciāli vecāki teikuši, lai mēs tā darām 
vai runājam, bet tā sanāk.

Ja godīgi, mums ir jauniešu folklo-
ras kopa, daļa bērnu runā latviski, bet 
mēs, vecāki, runājam latgaliski. Viņi jau 
ar bērniem runā čyuliski, jo latviski viņi 
jau neprot runāt. Latviski runā literārajā 
valodā Valmierā, Limbažos. Rīgā latviski 
nerunā. Čyuliski runā tie, kuri ir izdo-
mājuši, ka runās latviski, bet nerunā ne 
latviski, ne latgaliski. Tādi kā krūmu lat-
vieši. Bet tā jau ir. Tad aizbrauc uz Rīgu, 
runā tādā izdomātā valodā un par vi-

ņiem, iespējams, arī smejas. Labāk runāt 
latgaliski arī Rīgā, nekautrēties akcenta, 
tad tevi pieņems.

Man bija laba angļu valodas skolotāja, 
bet es slikti mācījos, bet vienu gan iemā-
cīja, ka jārunā latgaliski, tad būs vieglāk 
apgūt citas valodas.

Kāpēc bazneickungi Aglonā čyuļo-
jās? Tāda reklāma būtu latgaliešu valo-
dai! Tāpēc nebraucu uz turieni, jo man 
nepatīk, ka galvenā mise ir čyuliski. Uz 
baznīcu arī neeju, nesaprotu, kāpēc viņi 
tā dara: visur runā latgaliski, kā bērnus 
svētīt – tā runā čyuliski. Nosvētī un at-
kal latgaliski runā. Vai tad latgaliski nav 
svētījamo vārdu? Tā ir dīvaina baznīcas 
attieksme, jo līdz šim baznīca palīdzēja 
saglabāt latgaliešu valodu. Tagad it kā 
mēģina to iznīcināt un visos lielajos pa-
sākumos, piemēram, Rēzeknē bazneic-
kungs runā čyuliski. Žurnālists Egons 
Reiters raidījumā arī teica, ka nav jēgas 
Latgalei bez latgaliešu valodas. 

Latgalē jāstiprina latgaliešu valoda. 
Man prasa, kāds ir ekonomiskais la-
bums, mums visu gribas mērīt naudā. 
Ekonomiskais labums ir ļoti vienkāršs, 
ja vajadzēs mācīt latgaliešu valodu, tad 
katrā skolā būs vēl viena skolotāja vieta 
latgaliešu valodai. Lielākas darba ie-
spējas.

Mums te bērnu skolā pietiek. Šajā 
pusē bērnu skaits nav mazinājies, mums 
te labi dzīvot. Pie mums dvīņi dzimst. 
Aprīlī Viļakas novadā bija dvīņu sali-
dojums. Visvairāk dvīņu bija no Šķilbē-
nu pagasta – 23 dvīņu pāri. Latušos un 
Zelčos daudziem ir dvīņi. 

Varat speciāli braukt uz šejieni, lai ie-
ņemtu dvīņus. Derēs pat telts mežmalā. 
Te nav tik slikti, lai brauktu uz ārzemēm. 
Mūsējie arī pēdējā gada laikā ir sākuši 
braukt. Ja gadu nostrādā un nevar sakrāt 
naudu biļetei mājup, tad diez vai tur ir 
labāk. 

Labās lietas
Ne jau naudā ir viss labums. Valoda, 

bērni un, ja ir, kur dzīvot. Lai bērniem 
nav ierobežojumu. Uz ārzemēm jau arī 
reti kad brauc radošu darbu strādāt. Es 
te savā darbā neesmu ierobežots. Nav 
vienas formulas visiem, bet tiem, kuri 
brauc projām, izskatās, formula ir šāda – 
tūkstoš latu mēnesī, tos dabū un viss.. 
Kāda jēga? Nevar pat gada laikā atbraukt 
ciemos pie mammas. Vai tas ir svarīgi? 
Nui, bez mammas paša nebūtu...

Es arī esmu bailīgs, bet mani sieva 
atbalsta. Kad kaut ko izdomājam, tad 
sieva saka, ka vajag mēģināt. Strādā un 
strādā, tad izdomā, ka vajag savu firmu, 
brīvāks taču būsi. Ja kaut kas nesanāks, 
nebūs naudas, kaut kas cits atradīsies, 
vienkārši jāmēģina. Un viss. Galvenais 
ir sapņot par kaut ko, esmu piedzīvojis, 
ka man tas pats no sevis ir piepildījies. 
Vienalga, kaut vai par vienkāršu lietu. 
Tas pat piepildās nemanot, pēc tam tikai 
atceries, ka par šo lietu esi sapņojis.

Tagad mēs savu dvoru ceļam. Vajag 
pabeigt. Vajadzētu beidzot apprecēties, 
nesanāk, kaut kas iztraucē. Vispirms stu-
dējām, pēc tam meita pieteicās, tad dēls, 
domāju, lai paaug un izbauda kāzas. Uz 
baznīcu jau vajadzētu aiziet, tikai garīdz-
nieks ir jādabū, kurš patiktu. Cilvēcīgs. 
Un uz latgaliešu kāzām ir jāaicina draugi. 

Pati svarīgākā ir valoda. Ir jābūt cil-
vēkiem, kuri to valodu lieto. Ja nebūs ru-
nātāju, valoda muzejā „stāvēs”. Grāmatās 
jau tagad ir, pašiem cilvēkiem jābūt. Viss 
pārējais ir materiālās vērtības. Tomēr lau-
ki zaudē, ja nav aptiekas un interneta. 

Antons	Slišāns	ar	
mazbērniem
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Reportāža

Bīdreiba ar nūsaukumu „Latgolys Studentu centrs” pyrmū reizi dybynuota 1990. godā, tok 
ari jei ir 20.  godu symta suoku Sanktpīterburgys latgalīšu studentu i pyrmuos latgalīšu 
kulturys bīdreibys idejiskuo maņtineica. 2005. godā ar oficialu īrokstu uznāmumu registrā 
LgSC darbeiba tyka atsuokta. Šudiņ LgSC varātu saukt par „latgalīšu 1188” - ar vaicuoju-
mim par latgalīšu pasuokumim, raksteibu, gruomotom, muzykys diskim kotru dīnu pi jūs 
grīžās cylvāki nu Latvejis i uorzemu. Kas ir organizacejā mainejīs par godu, kaidi plani iz 
prīšku, vaicuojam LgSC studentim nu vysaidu vītu Latvejā. 

Tatjana serkova
Foto no Studentu aRHīvieM

par bīdreibu i jaunīšim – saruna 
ar bīdreibys vaļdis prīšksādātuoju 
dagneju Bramani. 

Vari, lyudzu, atguodynuot, kas ir bīd-
reiba „Latgolys Studentu centrs”?

Tei ir jaunīšu organizaceja, kura apvī-
noj jaunīšus nu Latgolys, kuri gryb saglo-
buot, popularizēt i atteisteit latgaliskuos 
kulturys vierteibys. Ka tai naformaluok – 
jaunīšu grupa, kuri runoj, dūmoj latga-
liski, navar nūsēdēt mīrā, taisa latgalīšu 
pasuokumus, latgalīšu rokstu volūdys nū-
darbeibys. Mes vairuok pazeistami paly-
kom ar jaunūs latgalīšu muzykys festivalu 
„Muzykys Skrytuļs” i „Taiseits Latgolā” 
reikuošonu, jaunīšu vosorys seminaru „ 
Atzolys”. Itūgod nūtyka literari muzykali 
pasuokumi „LaLaDra”, jaunīšu seminars 
par latgalīšu literaturu „Tievanānu pava-
sars  2013” i seminars par uzjiemiejdar-
beibu „Latgolys bārni  II”. Taipat beja ari 
daudz mozuoku latgalisku pasuokumu 
bīdreibys nūdaļuos.

Kaidys leluokuos puormainis ir nūty-
kušys bīdreibā par itū godu? 

Oi, puormaiņu ir daudz! Jauni cyl-
vāki, jaunys idejis, jauni pasauokumi. Iz 
itū dīnu mums ir LgSC nūdalis Rēzeknē, 
Daugavpilī, Reigā i Jelgovā. Kotra nūdaļa 

ir sovaiduoka, tuos vadeituojs ir personei-
ba, kurs vysus pavalk iz prīšku, puļcej ap 
sevi cytus aktivus cylvākus. Ari jaunīšu 
latgaliskuo izjiuta kotrā piļsātā ir sovai-
duoka. Tys, kai Latgolys jaunīts jiutās Rē-
zeknē, kur apleik daudz latgaliskuo, ir so-
vaižuok nakai, pīmāram, Daugavpilī, kur 
pavysam cyta specifika. Reigā i Jelgovā 
vyss ir vēļ sovaižuok, bet par itom atški-
reibom juovaicoj pošim jaunīšim.  

Kaids ir myusu dīnu jaunīts?
Tys ir cīši gryuts vaicojums. Deļtuo, 

ka kotrys jaunīts ir sovaiduoks, tū ītekmej 
na tik juo personeiguos rakstura īzeimis, 
tauteiba, vierteibys, bet ari tys, kai jis ir 
audzynuots saimē. Niule jaunīši ir daudz 
gareiguoki nakai agruok, deļtuo jim va-
jag vaira viereibys i mīlesteibys, i patīsu 
sarunu. Jī ir gudri, talanteigi i „redz cau-
ri”, kod naasam ar jim atkluoti, jī mudri 
reagej iz cytu uzvedeibu, deļtuo školuos 
ar školānim ir gryuši struoduot školuotu-
ojim, kuri poši nav apmīrynuoti ar sevi i 
sovu dzeivi voi kuri nav patīsi īinteresāti 
sovā dorbā. Myusu dīnu jaunīti nav juo-
vuica, kū dareit ci nadareit, jū ir juovierzej 
i juodatur aiz rūkys, juopīsaver i juoļaun 
pošam dūmuot i pīlaist klaidys. Pats gol-
vonais ir aizdūt vaicuojumus par juo dzei-

vis mierkim, vierteibom, lai jis dūmoj i 
jiut pats, deļtuo ka myusu dīnu jaunīts ir 
apjucs nu vysu īspieju, kurys jam „teik pī-
duovuotys”. Es iz prīšku grybātu vaira ari 
ar myusu jaunīšim runuot par karjerys te-
mom: mierķu sasnīgšonu, laika planavuo-
šonu, CV raksteišonu.

paklausūt dagnejis saceitajam, 
īmu iz lgSc nūdaļom runuot ar tī 
satyktajim cylvākim. par lgSc dau-
gavpiļs nūdaļu – saruna ar Baibu 
Raginsku.

Kas jauns nūteik LgSC Daugavpiļs nū-
daļā?

Mums Daugavpilī ir jaunys biroja tel-
pys. Mes asam atrodušs draugus – veika-
lu/kofejneicu „Sāta” i tagad struodojam 
sūpluok ustobuos. Adress – Vīneibys 17, 
tys ir pretim Daugavpiļs teatram. Biroju 
asam īkuortuojuši kai sātā  – ar izšyutim 
dečim, babu austim goldautim, kūka gol-
dim. Vysu pavasari taisejom remontu, 
īkuortuojom telpu, kai poši grybiejom. 
Cylvāki atīt, i jim pateik, jī jiutās kai sātā. 
Ite var nūpierkt ari gruomotys latgaliski i 
par Latgolu, ari latgalīšu muzykys diskus 
i suvenirus. Saīt, ka ari es asu jauna – par 
biroja vadeituoju suoču struoduot vosorā. 
Tei ir tik pateikama sajiuta  – īt iz dorba 
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vītu, kuru pats esi īkuortuojs tai, kai tu 
gribi. Pa ceļam īmūt, satikt sovus draugus, 
sasavasaluot, bet birojā sagaideit gostus ar 
čaju i stuostim par bīdreibu, par Latgolu. 
Es asu Daugavpiļs Universitatis studeņte, 
studeju interesantā programā „Austru-
meiropas kultūras un biznesa sakari”. Par 
sevi varu pasaceit, ka asu pozitivs cylvāks, 
kuram pateik aktivs dzeivis veids. 

Tod saīt, ka tova nuokūtnis profeseja 
sakreit ar tovim ituo breiža pīnuokumim 
bīdreibā?

Nui, ir lela leidzeiba. Studeju laikā īsa-
vuiceitais paleidz struoduot biroja vadei-
tuoja dorbu, planavuot pasuokumus, sa-
laseit jaunīšus, raksteit rokstus – tys vyss 
ir saisteits ar kulturu, taipat kai munys 
studejis. 

Parkū tu izdūmuoji, ka gribi byut bi-
roja vadeituoja, i kai tu tyki taidā omotā?

Man ruodīs, ka kotram grybīs koč 
kod īsajust vadeituoja lūmā, eipaši tymā 
jūmā, kura interesej. Aizsyuteju sovu CV 

i motivacejis viestuli iz bīdreibys e-postu, i 
jau tymā pošā dīnā zvaneja Dagneja (vaļ-
dis prīšksādātuoja) i aicynuoja iz sarunu. 
Gūdeigi sokūt, tuos beja munys pyrmuos 
„dorba puorrunys”, beju drupeit sasatrau-
kuse, kai vyss byus. Struodojūt LgSC, asu 
īsapazynuse ar daudz interesantim cylvā-
kim, pīmāram, ar taidim, kurus agruok 
redzieju tikai televizejā. 

Kaidi leluokī LgSC pasuokumi ir nū-
tykuši Daugavpiļs nūdaļā, kaidi ir plana-
vuoti iz prīšku?

Pa godu mes asam reikuojuši latga-
līšu daņču vokorus sadarbeibā ar folk-
lorys kūpu „Dyrbyni”, latgalīšu kinu vo-
korus ar diskusejom. Biroja atkluošonys 
pasuokums beja cīši jautrs! Tod vosorā 
Raiņa muzejā „Jasmuiža” taisejom literari 
muzykalū pausuokumu „LaLaDra”  – tei 

jau ir kai tradiceja. Pi myusu atīt grupys 
ar bārnim i jaunīšim, kurim interesej, kū 
mes dorom, tod mes jim stuostom i ruo-
dom. Tai mes turim kūpā tūs Daugavpiļs 
latgalīšus. Rudiņūs senejūs laikūs beja va-
kariešonys, kod zīmys tymsajūs vokorūs 
saguoja sābri i vysi kūpā, dorūt kaidu rūk-
dorbu, dzīduoja, stuosteja puosokys i aiz-
deve vīns ūtram meiklis, ari mes tai gri-
bim, deļtuo novembrī i decembrī mums 
byus rūkdorbu vokori. Byus ari „LaLaD-
ra” Daugavpilī.

škoļneica studentu vydā. Saru-
na ar Rēzeknis nūdalis koordinatori 
Sandru Švarci.

Kai tu tai tyki studentu vydā?
Īsasaisteju bīdreibys aktivitatēs, tod 

izzynuoju, ka asūšuo biroja vadeituoja 
Inguna Semule brauc iz Vuoceju studeit 
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apmainis programā i vajdzeigs kaids, kurs 
aizvītoj, i tai es asu ite. Maņ ari vīnuos 
dorba puorrunuos praseja, kū es doru 
pi studentu,  – struoduot tyku. Vēļ aktivi 
dorbojūs Rēzeknis piļsātys Jaunīšu dūmē 
i Latvejis Sorkonuo Krysta jaunatnē. Laiks 
vysam ir, tī, kuri soka, ka tryukst laika, – 
maloj poši sev, partū ka laiks ir – nav gry-
biešonys.

Rēzekni sauc par Latgolys sirdi. Kai ir 
ar latgalīšim jiusu nūdaļā, ci vyspuor tai-
dā latgaliskā vidē ir vajadzeigs runuot par 
latgalīšu lītom?

Rēzekne jau nu suokta gola ir bejuse i 
byus Latgolys sirds. Kur vīns latgalīts, tī i 
ūtrys. Dūmoju, ka na tikai vajadzeigs ru-
nuot, bet obligati juorunoj par latgalīšu lī-
tom, partū ka mes asam taidi vīneigī, kuri 
na tikai zyna kū dareit, bet ari dora!

Kas taids interesants ir nūtics par 
godu Rēzeknis pusē, kur jius asat pīsada-
lejuši ci kaidus pasuokumus asat reikuo-
juši?

Kūpā ar LgSC draugim asam izvei-
duojuši spēlis latgalīšu volūdā, kai, pīma-
ram, „Latgalīšu Alias”, ar kuru izklaidejam 
sevi i cytus! Mes nūteikti varim byut lapni 
ar augustā nūtykušajom naformalojam 
apvuiceibom „Latgolys bārni II”, kas tyka 
taiseitys sadarbeibā ar bīdreibu „Kukuži”. 
Kai radzams, itī jau ir ūtrī „Latgolys bār-
ni”, i itūreiz tema beja par uzjiemiejdar-
beibu Latgolā. Kūpā pīsadaleja 12 jaunīšu 
nu Rēzeknis nūvoda i piļsātys. Tod ari 
LgSC sasatikšona „Mozajā Rogovkā”.

Deļkuo tu poša īsasaisti LgSC? Kaidi 
ir Tovi īgivumi?

Asu nu tūs cylvāku, kuri navar sēdēt 
sātā  – ir koč kas juodora, lai atteistei-
tu sovu pasaulis redzīni, atrostu dūmu 
bīdrus i lītdereigi pavadeitu laiku. Asu 
Latvejis i Latgolys patriote, deļtuo latgalis-
kuos kulturys vierteibys maņ ari ir tyvys – 
taipat kai LgSC. Īgivumi  – dūmubīdri, 
ideju puorpylnu i rodūšu jaunīšu kontak-
ti, pīredze! Dūmoju, ka golvonais īgivums 
ir sevis pylnveidošana, vysi tī pasuokumi, 
tikšonuos veidoj mani par lobuoku cylvā-
ku. LgSC ir vīta, kur sasateik leidzeigi dū-
mojūši jaunīši.

latgalīši jelgovā. Saruna ar va-
lēriju Kušniru.

Jius asat poša jaunuokuo LgSC nūda-
ļa. Kai roduos dūma, ka vajag LgSC ari 
Jelgovā? 

Tys beja 2012. goda pavasars, kod vīnā 
nu socialūs portalu īsavieru bejušuos kla-
sisbīdrinis Diānys Miščenko (tymā laikā 
Rēzeknis biroja vadeituoja) profilā afišu 
par latgalīšu rokstu volūdys nūdarbeibom, 
kas nūteik Rēzeknē. Aizraksteju vaicuo-
jumu, varbyut var koč kū taidu sareikuot 

Jelgovā?! Laika gaitā ar mani sasazynuoja 
LgSC bīdri i pīduovuoja nūorganizēt na 
viņ taidu pošu pasuokumu, bet pat satai-
seit LgSC biroju Jelgovā. Leluokais paļdis 
juosoka Vinetai Vilcānei, par īdvasmu i 
motivaceju. Es kai aktivs i sabīdrysks cyl-
vāks pyrmajā breidī nūdūmuoju: „Heh, 
nu, lai nūteik, blīžam tik augšā biroju!” 
Tai 8. oktobrī oficiali tyka atkluota LgSC 
Jelgovys nūdaļa, i cyta goda janvarī ari 
sapyns pīsapiļdeja i Jelgovā nūtyka latga-
līšu rokstu volūdys nūdarbeiba.

Kaida beja suokūtnejuo atsauceiba nu 
LLU studentu? 

Suokumā, prūtams, beja baile, partū 
ka beja naziņa, kai vysi tū uztvers. Tei-
šom beju gaidejs sajimt kritiku partū, kū 
es te vyspuor īsadūmoju i tai tuoļuok, bet 
mani mīrynuoja fakts, ka tei ir studentu 
golvyspiļsāta, kur latgalīšu studentu ir na 
mozums. Iz aicynuojumu atsasauce vai-
ruok nakai divdesmit cylvāku, bet iz pyr-
mū sapuļci atguoja 11 cylvāki. Juoatzeist, 
ka interese par latgalīšu pasuokumim ir 
daudzim Jelgovys latgalīšim, tok škierslis 
ir cytys aktivitatis – treneni, kori, daņči i, 
prūtams, studejis, i braukšona iz sātu. Bet, 
nasaverūt iz tū, gondreiž kotrā pasuoku-
mā īpazeistam pa kaidam jaunam latgalī-
šam!

Kai cyti studenti uztver latgalīšus Jel-
govā? 

Latgalīšu volūdu iz īlys tikpat kai na-
var dzierdēt, bet, kod teik dzierdāta, tod 
viņ nu studentu. Latgalīšu studenti īnas 
Jelgovā patriotisku nūskaņu. Spygtuokais 
pīmārs ir Meža fakultatis kojuos, kur lat-
galīšus var atpazeit piec uzroksta iz du-
rovu „LATGOLA”. Bīži viņ jim pateik 
daleitīs pīdzeivuojumūs četrūs nu reita 
koju gaiteņūs, puorejim tys „cīši pateik”. 
Kūpumā jamūt, latgalīšim Jelgova pateik i 
Jelgovai pateik latgalīši. 

Kai ar latgalīšu lītom īt pa Reigu?
Kristīne Pokratniece (LgSC Reigys 

biroja vadeituoja): Ir cīši interesanti! Da-
teik dareit formaluos i naformaluos lītys – 
e-posti, papeiri, zvoni, organizēt kaidus 
pasuokumus, byut vysam nazkur pa vydu, 
redzēt, sajust, zynuot, kas nūteik apleik, 
sasatikt ar vysaidim cylvākim. Mani na-
beidz puorsteigt vysaidu cylvāku gribie-
šona: caur mums teik vaicuoti kontakti, 
maklātys mistiskys gruomotys, pīduovuo-
tys vysaidys sadarbeibys. Rūnās reizem 
sajiuta kai Latgolys info birojam Reigā. 

 Reigā itūgod mums beja taidi mo-
zuoki pasuokumi, draudzeigi i jautri, pī-
māram, Jura dīnys sagaideišona, „Pypar-
mātru čaja kauss  2013”, „Latgalīšu pādi 
pasaulī” . Taipat myus viņ nav pamatuse 
gruomotu karma (mes tai jūkuodamīs 

parosti sokom)  – organizejom latgalīšu 
gruomotu, disku, suveniru tierdznīceibu 
tiergūs i gruomotu svātkūs. Iz prīšku gri-
bim sataiseit latgaliskys performaņcis Rei-
gā iz īlu – taidu nagaideitu pasuokumu – 
ka iz kotra pakša koč kas latgaliski nūteik, 
kur īsaisteit reidzinīkus. 

Artis Logins ir lgSc bīdrs, gruo-
motveds i atbiļdeigais par gruomotu 
tierdznīceibu. 

Arti, kai ir guojs ar latgalīšu gruomo-
tu tierdznīceibu i izdūšonu?

Itūgod guoja ni labi, ni cīši švaki! Bet 
nazcik gruomotom („Es soku, tu soki. Pu-
osokys par krīzi”, V. Lukaševičs „Latgalī-
šu-latvīšu vuordineica”, V. Zeps „Latviešu 
leģionāra gaitas”) tiraža ir puordūta.

Voi, tiergojūt gruomotys, itūgod ir be-
juši kaidi puorsteigumi? 

Mani puorsteidze uorzemu latvī-
ši Dzīšmu i deju svātku laikā, daļa nu 
gruomotu i disku niule ir aizceļuojuse iz 
vysom pasauļa pusem. A tai gruomotys 
pierk tikpat daudzi kai cytus godus. 

Varbyut kaids smīkleigs gadīņs bejs?
Na smīkleigs, bet nūpītns. Tiergojūtīs 

Aglyunys maizis muzejā, daguoja kuņdze, 
nu tai ap godu 70, i nūpītnai vērēs diskus i 
ari dažus nūpierka. A piečuok, pasaruno-
jūt vaira, kuņdze pastuosteja, ka jei ir nu 
Brazilejis i iz tīni jau nūbraucs juos „gros-
paps”. Itaida vuorda Latvejā seņ jau nivīns 
nalītoj.  

Reigā nūteik veļ vīna interesanta akti-
vitate – latgalīšu dzīšmu sasadzīduošona. 
Idejis autore ir Edeite Husare, pazeistama 
kai dažaidu latgalīšu pasuokumu inicia-
tore i vadeituoja. Izstuosti, lyudzu, mums 
stuostu, kai tys vyss suocēs i deļkuo  folk-
lorys kūpai vēļ da šuo nav nūsaukuma?

Novembra golā byus paguojs taišni 
pusgods nu breiža, kod Reigā iz „Latgo-
lys Studentu centra” aktivistu organizātū 
pyrmū sasadzīduošonys reizi sasapuļ-
ceja vīnkuorši interesenti bez cīši lelom 
muzykalajom zynuošonom, kab īsavuicei-
tu jaunys dzīsmis latgaliski, pamatā tradi-
cionaluos muzykys repertuara dzīsmis. 
Mierkis itam vysam taids vīnkuoršs  – 
paplašynuot sovu kasdīnys repertuaru: 
apnics, ka kotru naformaluoku saīšonys 
reizi dzīsmis, kū vysi zyna, ir viņ „Rūžeņa” 
i „Tuoli dzeivoj”, taipat breineiga ir satu-
reiga kūpeiguo laika pavadeišona i jaunu 
zynuošonu īsavuiceišona. Kai školuotuoja 
dzīduotuoju deideišonai pareizom notom 
i bolsu nūtureibai pīaicynuota JVLMA et-
nomuzykologejis 4. kursa studeņte Marta 
Vaivode ar izaceļšonu nu Rūžupis. 

Kai jiusim pa itū laiku ir guojs?
Var saceit, ka vysaiž, bet ar taidu prī-

ceigu atteisteibys lineju iz augšu. Dzīšmu 

Reportāža
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pyurs īkruots gona lels: salaseitys dzīsmis 
nu vysu Latgolys molu, taipat dažaideibai 
ir īsavuiceitys puora dzīsmis nu Latvejis 
ūtra gola. Laika gaitā pasakuplynuojs ari 
dzīduotuoju puļceņš. Kai kurū reizi gon 
īt ar atīšonu iz mieginuojumim, bet dzī-
duot grybātuoju ir gondreiž 20  cylvāku. 
Cikom gon vysa dzīduošona vaira ir sovai 
prīcai, bet ir ari bejušys dzīduošonys rei-
zis ar klauseituojim. Vīns nu skaistuokūs 
vosorys pīdzeivuojumu beja pīsadaleišana 
Kārļa Kazāka i juo draugu-muziķu velo 
ekspedicejā „Ar Velomuzyku iz Liktiņ-
duorzu”, kurū varēja nūsavērt ari Latvejis 
Televizejis 1. kanalā. 

Kuramuos dīnuos nūteik mieginoju-
mi, i kū jius tī dorot?

Dzīduošona nūteik pa ūtardīnem, bet 
tei nav tikai dzīduošona – mes pavalkam 
vīns ūtru iz zūba, jūkojam, smejamīs, 
taipat mums ir sataiseita ari pošim sova 
folklora. Interesanti ir tys, ka mums vēļ 
vys nav izdūmuots folklorys kūpys nūsau-
kums. Ir tikai taidys pagreidis pasaukys, 
pīvadumam, Razulinka  – par gūdu „Re-
kavas dzintara” dzīsmei par žagatini, Ze-
čubiksis  – deļtuo, ka navar jau taišni tū 
dzīsmis melodeju nūturēt i ir tendeņce iz 
dzīsmis golu „nūšļukt”, Astma  – vēļ naīt 
cik labi ar elpu pareizu īviļkšonu i nav 
spāka da gola dzīsmi izviļkt. Taipat kotru 
reizi tolkā teik saukts ari „Martys spāks” – 
paleidzēt podturēt pareizuos notys, koč tū 
reizē var tik vīnam bolsam, bet lela daļa 
dzīšmu ir divejūs, ari trejūs bolsūs. Pa itū 
goda pusi dzīduotuoji niu zyna, kai tys ir 
dzīsmis saceit, kū nūzeimoj atlūceit, kai 
juorūtoj, kaidi ir lobuokī panti apdzīdu-
ošonā, kai juodzīd tolkā, kai tik sovaiži 
runoj Zīmeļlatgolā i kai iz Zīmyssvātku 
laiku kačeišam bārns mierst. Nu vysu le-

luokuo prīca pošim ir, ka ūtardīnis vokars 
īt i ir vīta, kur latgalīšus Reigā geida pa-
dzīduot!

vīns nu lgSc pazeistamuokūs 
projektu ir latgalīšu ziņu portals 
(lakuga.lv). par tū, kai guojs pa lat-
galīšu kulturys dzeivi, vaicojam 
lgSc aktivai bīdrei i portala redak-
torei vinetai vilcānei.

Ar kū portals lakuga.lv ir atškireigs 
nu cytu ziņu portalu? 

LaKuGa itūšaļt ir vīneigais latgaliski 
rokstūšais plašam skaiteituoju lūkam pa-
radzātais portals par Latgolys i latgalīšu 
kulturu. Nav cytys lopys, kurā vīnā vītā 
varātu atrast tik daudz informacejis par 
Latgolu. Ir atseviški dīnroksti latgalīšu 
volūdā, bet tī tūmār ir personeiga rak-
stura informaceja. Lai ari LaKuGa nav 
profesionals medejs i pamatā dorbojās iz 
„Latgolys Studentu centra” bīdru iniciati-
vu, padareits ir daudz i portals ir sajiems 
atpazeistameibu. 

Kai tys ir byut portala redaktoram? 
LaKuGys vadeišona prosa daudz laika 

i energejis. Asu pīnuokuma cylvāks – ka 
asu apsajāmuse, tod tū izdoru. Varbyut 
kaidam nu molys ruodīs, kas tī kuo naīlikt 
dīnā divejis zinis, bet tai nav. Pīnuokumu 
ir daudz, suocūt nu zinis dabuošonys, bei-
dzūt ar īlikšonu fb.com i twitter.com.

Vodūt LaKuGu, asu īgivuse daudz 
deļ sevis. Pyrmkuort tys ļuove apjaust, 
cik daudz nūteik Latgolys kulturā, i tymā 
pošā laikā arī redzēt, kas vēļ ir juopylnvei-
doj i nu kuo byutu juoatsabreivoj. Vodūt 
portalu, asu īsapazynuse ar daudzim brei-
neigim ļaudim. Nūteikti ir uzalobuojušys 
mynys latgalīšu rokstu volūdys prasmis. 
LaKuGa maņ ari ir pavāruse īspiejis pyln-
veiduotīs profesionali.

Cik jaunu ziņu teik īlykts portalā 
nedelis laikā, i cik daudz cylvāku tuos 
skaita?

Mienesī portalā videji teik īlyktys 60 
leidz 62  viests, tuos ir gon informativa 
rakstura par gaidomajim i nūtykušajim 
pasuokumim, par aktualitatem Latgolys 
i latgalīšu kulturā. Ar LaKuGys storp-
nīceibu muzikim i literatim ir īspieja 
īpazeistynuot ar sovu daiļradi. Vysu itū 
godu portalā līkam ari orginalrokstus par 
regiona viesturi i kulturu. Goda pyrmajā 
pusē tūs veiduoja profesionali viesturnī-
ki i kulturys darbinīki, roksti beja augstā 
leiminī. Vosorā i itūšaļt līkam rokstus, 
kurus veiduojuši viesturis studenti „Lat-
golys Studentu centra” realizātuos Nū-
darbynuoteibys vaļsts aģenturys progra-
mys ītvorūs. Ik pa laikam ir isadevs īlikt 
ari puordūmu rokstus, kurā apsprīsts 
kaids regionam aktuals vaicuojums. 
Ceru, ka nuokūtnē taidu byus vaira. Ir 
daudz lobu ideju attīceibā ir rokstim, 
bet vyss atsadur pret finansiejumu. Poš-
laik Latgolys kulturā daudz kas bolstās iz 
entuziasmu i pošu leidzeklim, leidz ar tū 
lobys idejis mudri apseikst, cylvāki vīn-
kuorši nūgurst.

Ir viests, kurys skaiteituojus uzrunoj 
vaira, ir taidys, kurys tikai dažus. Itūgod 
vysskaiteituokuo viests ir par Laura Rei-
nika dzīsmi „Stāsti man”, kurā skaņ lat-
galīšu volūda. Īvītuošonys dīnā tai beja 
gondreiž 700 unikalūs apmekliejumu, tys 
nūzeimoj, ka vysmoz tik cylvāku īguoja 
lopā. Videjī dīnā lopai ir 150 unikalī ap-
mekliejumi, bet ari tys ir daudz, eistinei-
bā lopu skaita vaira cylvāku, uzskaitē teik 
jimti dati par kotru datoru nu kura dīnā 
lopā īīt vīnu reizi. Myusus skaita vaira kai 
dažu Latgolys pošvaļdeibu lopys. 

Tievanani	2013
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jaunyS sadarbeibā ar latgalīšu 
kulturys ziņu portalu 
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Literatūra

latgolys	entuziastu	
grupa	bIĻdIS

Vīna vosora 
deļ vysu

Latgolys entuziastu grupys 
BIĻDIS jaunuokuo kina „Vīna vo-
sora deļ vysu” niu pīejama DVD 
formatā. Tys ļaus ar kinys varūnim 
īpasazeit na viņ kinuteatrūs, bet 
ari pi seve sātā i nūsavērt itū stu-
ostu par myusu dīnu Latgolu i kod 
nabejs vieļuok.

Kina „Vīna vosora deļ vysu” ir 
myusu dīnu drama, kas stuosta 
par vīnkuoršu latgalīšu saimi, kū 
skuoruse itam laikam tik īrostuo 
i suopeiguo problema  — izceļuo-
šona iz uorzemem, aizīšona nu 
dzymtuos sātys i saimis. 

lavandstāsts	grupas	„Po-
parts”	jaunajā	videoklipā	
dziesmai
„Muna sirds”

Lavandkrāsas stāsts par vairāku 
paralēļu izdzīvošanu un acu skatiena 
noķeršanu tikai desmit sekunžu ga-
rumā ir iedzīvināts grupas „Poparts” 
pirmajā videoklipā dziesmai „Muna 
sirds”, ko veidojusi Latgolys entuzias-
tu grupys BIĻDIS komanda.

Duetā darbojas Guntra Kuzmina un 
Ingars Gusāns jeb Sovvaļnīks – plaši 
pazīstamās latgaliešu grupas „Bo-
rowa MC” dalībnieki, kuri 2013. gada 
pavasarī izveidojuši blakus projektu 
ar nosaukumu „Poparts”. Šī ir gan 
viņu pirmā dziesma, gan pirmais vi-
deoklips „Poparts” sastāvā. 
Mūzika: „Poparts”
vārdi: „Poparts”un V. Lukaševičs.
producents: Gints Stankevičs. 

BEZ PVN – 10 gadi
27. decembrī byus paguojuši 10 godi 

nu breiža, kod pyrmū reizi ar koncertu 
Kuorsovys Tautys nomā uzastuoja gru-
pa "Bez PVN". Guntis i Kristaps Rasimi, 
Valdis i Jurs Vucāni, Normans Bār-
bals – taids ir tādinejais grupys sastu-
ovs, nu itūs godu laikā sovys muzyka-
luos rūky grupys atteisteibā dalykuši 
ari Pīters Orinskis, Artūrs Mozors i Aija 
Repša. Kai niu skaņ "Bez PVN", tū var 

nūsaklauseit itymā godā izdūtajā albu-
mā "Reits", bet vysys pastuoviešonys 
laikā grupa bejuse latgalīšu jaunuos 
paaudzis muziķu i jaunīšu vyspuor 
īdvasmuotuoja. "Mes dzīžam taidā 
volūdā, kaidā dūmojam!" – itys sauklis 
par latgaliskū grupys dzeivē palics na-
maineigs ari niu.

Pēc pāris gadu skatuviskās pauzes 
šogad „Bez PVN” atsākuši aktīvu kon-
certdarbību, tādēļ īpaši priecāsies ar 
atbalstītājiem tikties un nosvinēt noti-

kumu izsludinātajos koncertos: 21. no-
vembrī Daugavpilī – viesnīcas „Park 
Hotel Latgola” restorānā „Plaza”, 27. 
novembrī grupa priecēs rēzekniešus 
„Ausmeņa kebabs”, 4. decembrī notiks 
koncerts Jelgavas mūzikas klubā „Jel-
gavas krekli”, 11. decembrī gaidāma 
tikšanās Rīgā, klubā „Četri balti krek-
li”, bet 27. decembrī visus draugus, 
atbalstītājus un līdzjutējus „Bez PVN” 
gaidīs turpat, kur viss sācies – Kārsa-
vas kultūras namā. 
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Irēna	Šaicāne
Balvi un balvenieši 
20. gadsimtā „Sta-
ņislava” stāstos

Bolvu Vaļsts 
gimnazejis ško-
luotuojis Irēnys 
Šaicānis gruo-
mota viestej par 
20.  godu symta 
viesturis nūty-
kumim Bolvūs. 
Gruomotys gol-
vonuo vierteiba 

ir arhivūs, periodikā i literaturā ryu-
peigi salaseitī i kūpā salyktī viestu-
ris olūti, kurūs papyldynoj baļvenīšu 
atmiņu stuosti. Gruomotā īkļautys 
vysaidu laikmatu fotografejis, kas 
ļaun apsavērt i nūviertēt, kai vīni i 
tī poši objekti laika gaitā ir izamai-
nejuši i kaidi Bolvi ir bejuši senejūs 
laikūs.

Gruomota ir reizē dokumentals 
viestejums, reizē cylvāku atmi-

ņu stuosts, kas īsasuoc ar Bolvu 
viesturis izkluostu vēļ cariskuos 
Krīvejis laikā i stuosta par Bolvu 
muižu i juos eipašnīkim, 1905. goda i 
1. Pasauļa kara nūtykumim. Pa vydu 
ir daudz it kai seiku, tok interesnu 
detaļu — par piļsātys elektrifikaceju 
i ebrejim 20. g. s. suokumā, depor-
tacejom, dorbaļaužu sapuļcem i 
kolhozim padūmu laikā, Atmūdu i 
sorkonboltsorkonuo karūga šyušo-
nu, kai ari daudzom cytom viesturis 
epizodem. Gruomotys beiguos skai-
teituojam ir īspieja puorbaudeit sovu 
viereigumu — autore pīduovoj testu 
ar 25 vaicuojumim.

Gruomotā vysu vaira viereibys 
veļteits Bolvu īvārojamim cylvākim 
i vysaidim piļsātys objektim, īlom, 
sātom, kai ari organizacejom, uzjā-
mumim, īstuodem  — pi tam vasala 
godu symta grīzumā. Baļvenīšim, 
jūs piectečim i sevkuram interesen-
tam, kas grib aizbraukt iz itū piļsā-
tu, gruomota ļaus īsavērt dziļuok i 
smolkuok ituos Latgolys vītys i juos 
ļaužu liktiņūs. 

C E Ļ Š 	 U Z 	 l A T g A l I	

voldemārs	voguls
Sirds Bolss

L e n d ž u 
p o g o s t a 
pūdnīkam i 
dze jn ī kam 
Voldemāram 
Vogulam iz-
guojs dzejū-
ļu kruojums 
„Sirds bol-
ss". Dzeju 
jis roksta nu 
1973.  goda, 

itys jam ir jau trešais dzejūļu kruo-
jums.

Ari „Sirds bolsā” jis ir jis pats — 
eisi, varātu saceit, pat konspektivi 
pīroksti par svareigū. Kai poetiski 
izgrīzumi nu vīna Latgolys cylvāka 
dūmu i jiutu pasauļa. Kai aforismi i 
pīzeimis par dzeivi.

Pyrmuo gruomotys daļa 
„Muns orklys, rūkys munys” vaira 
runoj par dzymtū zemi, paaudžu 
pīdereibys i sovys vītys sajiutu, 
ūtruo daļa „Guņs meita” — par mī-
lesteibu pret sīvīti, a trešuo „Dīva 
ūzula zors” ir kai pīzeimis par 
myužeibu, myužu i sevi, par sovu 
vītu Dīva ūzulā, sauc tū par tautu 
voi pīdereibu sovai zemei.

Vogula dzejā dzeivoj latgalis-
kais kods ar līpu zīdim, bārzim 
i kolnim, azara iudinim i miršu 
vaiņuceņu, a tai napasaceis nivīns 
nu nivīnys cytys pasauļa molys. 
„Tu maņ miršu vaiņuceņu devi,  // 
Bryunaceit.” „Boltūs guļbu  // Da-
ņcs dabasūs  // Nasabeidz.” I tys 
ari ir tys. Sovs. Vierteigs. Skaiti 
i zyni — te ari ir tei latgalīšu lite-
ratura i tys, deļkuo jei vyspuor ir 
vajadzeiga autorim i skaiteituojim.

Itys kruojums ir vasals zors 
myusu dīnu latgalīšu literatu-
rā — cytaiduoks, sovpateigs, vārā 
jamams. Nu vaidiešonys par mier-
stūšū volūdu klasiskā izpratnē ite 
nav ni smokys, dreižuok aicynuo-
jums naturēt volūdu zam akmiņa, 
aplīcynuojums sovai atbiļdeibai 
pret tāva i muotis, pret dālu paau-
dzi. Muola pamateigums i dzejnīka 
vīglums vīnūs vuokūs.

Itei gruomota eistyn ir Volde-
māra Vogula sirds bolss, kas iz-
skaņ dzejā — par jam svareigū, par 
aizejūšū i reizē ari par byutiskū. 

Irēna	vilčuka
Francisks  
Varslavāns

Seņ gaideituo Irēnys Vilčukys 
monografeja par Francisku Varsla-
vānu  — gleznuotuoju, kurs Latvejā 
aizsuoce i veiduoja modernū gleznī-
ceibu — ir turpynuojums pyrms vai-
ruokim godim izdūtajai Pītera Zeilis 
gruomotai „Latgolys gleznīceiba”, 
kas sūpluok boguoteigam reproduk-
ceju materialam pīduovuoja ari Lat-
golys gleznīceibys tradiceju i atte-
isteibys apskotu Eiropys koņtekstā, 
paruodeja Latgolys muokslinīku 
davumu Latvejai i pasauļam.

Francisks Varslavāns ir spylgta 
personeiba 20. g. s. 30. godu Latvejis 

muokslā. Jis reizē beja sovys vaļsts 
i Latgolys patriots, reizē muokslā 
īnese Eiropys modernuos gleznī-
ceibys izpausmis. F.  Varslavāns 
puorsvorā gleznuoja eļlis tehnikā i 
dorbuojuos ainovys, portreta i sa-
dzeivis žanrā, tymā skaitā radeja ari 
religiska satura kompozicejis, glez-
nuoja Rēzeknis nūmali, lauku ļauds. 
Vīns nu juo svareiguokūs nūpalnu ir 
Rēzeknis muokslinīku kūpys izveide, 
tai apvīnojūt spylgtuokuos regiona 
muokslys pasauļa personeibys i 
dūdūt lelu īguļdejumu Latgolys mu-
okslā.

Gruomotā apsavārta gleznuotu-
oja biografeja, atseviški viereibu veļ-
tejūt profesionalūs gaitu suokumam 
Pīterburgā, pyrmajom izstuodem, 
ceļuojumim i studejom uorzemēs: 
Berlīnē, Romā, Florencē, Parīzē, 
Rēzeknis muokslinīku kūpys izveidei 
i vadeibai, dzeivei uorpus Latvejis i 
personalizstuodem. 

Gruomotys pyrmajā daļā apsa-
veramys F.  Varslavāna gleznu re-
produkcejis, ūtruo daļa ir I. Vilčukys 
monografeja par jū, kū boguoteigi 
ilustrej dažaidi materiali: senejis fo-
tografejis, avīžu roksti, viestulis. 
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Tradīcijas

Ivars matisovs
autoRa un aRHīva Foto

Kā  
Latgalē  
top inženieri
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uzziņai
• Pašā industrializācijas laikmeta 

pilnziedā – 20.  gadsimta 60.  ga-
dos – rēzeknē sāk darbu rīgas 
Politehniskā institūta mācību un 
konsultāciju punkts, kura uzde-
vums ir sagatavot kvalificētus 
inženiertehniskos kadrus strauji 
augošajiem Austrumlatvijas re-
ģiona rūpniecības uzņēmumiem. 

• 1993.  gadā ar Latvijas republi-
kas ministru padomes lēmumu 
nr.  180 uz Latvijas Universitātes 
Latgales filiāles un rīgas Teh-
niskās universitātes rēzeknes 
mācību un konsultāciju punkta 
bāzes tiek nodibināta rēzeknes 
Augstskola  kā valsts augstākā 
mācību iestāde.

• Inženieru fakultātei 2003.  gadā 
aprit apaļi 20 gadi, jo tā tikusi iz-
veidota vienlaicīgi ar reģionā-
lās augstskolas nodibināšanu. 

sākotnēji šeit tikuši sagatavo-
ti civilbūvniecības, mašīnbūves 
tehnoloģiju un pārtikas produk-
tu pārstrādes speciālisti, kā arī 
programmēšanas inženieri. To-
mēr jau drīzumā, sabrūkot no 
Psrs mantotajai industriālajai 
ekonomikai, visā valstī, arī Lat-
gales reģionā, tiek slēgti daudzi 
rūpniecības uzņēmumi un dra-
matiski pieaug bezdarbnieku rin-
das – likumsakarīgi, ka krītas arī 
pieprasījums pēc inženieriem un 
vairums toreizējo studiju prog-
rammu tiek slēgtas.

• 1996. gadā pēc zinātņu prorekto-
ra profesora Gotfrīda novika ini-
ciatīvas rēzeknē, jāuzsver – šajā 
jomā esot celmlaužiem Latvijā, 
tiek uzsākta inovatīvas speciali-
tātes – vides aizsardzības inže-
niera-ekotehnologa – studentu 
sagatavošana. 2000. gadā notiek 

jaunizveidotās studiju program-
mas pirmais izlaidums.  

• 2004.  gadā tiek uzņemti pirmie 
studenti profesionālās maģis-
trantūras studiju programmā „vi-
des aizsardzība”, savukārt, sākot 
ar 2008. gadu, Inženieru fakultā-
tē ir iespējams iegūt arī zinātņu 
doktora grādu „vides inženierzi-
nātnē”.

• ja 1993. gadā Inženieru fakultātē 
studēja tikai 37 studenti, tad 2013. 
gada rudenī studējošo kopskaits 
ir sasniedzis 573 cilvēkus, tādē-
jādi uzrādot vairāk nekā piec-
padsmitkārtēju (!) studentu skai-
ta pieaugumu, kas, manuprāt, 
ir ievērības cienīgs fakts ne tikai 
Latvijas mērogā vien. Inženieru 
fakultāte no sākotnēji vismaz-
skaitlīgākās augstskolas struk-
tūrvienības ir kļuvusi par lielāko 
no četrām augstskolas fakultātē.

Pieredzes un jaunības 
sakausējums

Uzsākot jebkuru jaunu lietu, pats sva-
rīgākais ir ne tikai noskaidrot planētu 
stāvokli pie zvaigžņotā debesjuma, bet arī 
piesaistīt tai īstos cilvēkus, jo, kā savulaik 
teicis biedrs Staļins: „Kadri izšķir visu.” 
Neesmu astroloģijas speciālists, tomēr 
acīmredzot Inženieru fakultāte dibināta 
īstajā laikā un īstajā vietā – jo kā gan citā-
di lai izskaidro tās fenomenālo izaugsmi? 

Nodibinoties reģionālajai augstsko-
lai, pēc daudziem svešatnē pavadītajiem 
gadu desmitiem dzimtajā novadā atgrie-
zās ne viens vien Latgales patriots, lai 
savu bagātīgo dzīves un akadēmiskā dar-
ba pieredzi tālāk nodotu studentiem un 
saviem jaunākajiem kolēģiem. Tā no Rī-
gas atgriezās ķīmijas zinātņu doktors do-
cents Jezups Bindars, savukārt kādreizē-
jais Viļānu vidusskolas zelta medaļnieks, 
nu jau habilitētais ģeoloģijas doktors un 
Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis, 
profesors Gotfrīds Noviks nolēma atstāt 
katedras vadītāja posteni kādā prestižā 
Maskavas augstskolā, lai Rēzeknē faktiski 
no nulles uzsāktu vides aizsardzības spe-
ciālistu sagatavošanu. Jāpiebilst, ka profe-
sora G. Novika monogrāfija „Iežu fizikas 
pamati” savulaik ir tikusi izdota ne vien 
krievu un angļu, bet arī ķīniešu, vjetna-
miešu un gruzīnu valodā, bet viņš pats ir 
25 dažādu izgudrojumu autors.

Starp pieredzējušākajiem Inženieru 
fakultātes docētājiem noteikti jāmin arī 

pirmā rektore, profesore Irēna Silinēviča, 
profesors Oļegs Užga-Rebrovs, asoc. pro-
fesors Pēteris Grabusts, docenti Boriss 
Jarinovskis, Ivars Meirāns, Ilmārs Kangro 
un Aleksejs Avots.  

Būtiski ir arī tas, ka Inženieru fa-
kultātei un jaunizveidotajai Dabas un 
inženierzinātņu katedrai uzreiz izdevās 
piesaistīt daudzus jaunus, talantīgus un 
savā darbā inovatīvus Rēzeknes pilsētas 
un rajona skolu pedagogus – bioloģes 
Ināru Laizāni un Rasmu Tretjakovu, ķī-
miķi Ēriku Teirumnieku, matemātiķi 
Ilgu Morozovu, fiziķi Andri Martinovu, 
ģeogrāfu Ivaru Matisovu, kas vēlāk no-
drošināja pēctecīgu paaudžu maiņu un, 
tēlaini izsakoties, ļāva priekšteču pacel-
to latiņu noturēt pietiekami augstu. Par 
Inženieru fakultātes ilgtspēju uzskatāmi 
liecina fakts, ka par pilntiesīgiem augst-
skolas mācībspēkiem, arī pētnieciskā un 
administratīvā personāla pārstāvjiem, nu 
ir kļuvuši daudzi vēl nesen fakultātē stu-
dējošie, kas tagad ieņem dažādus amatus, 
sākot no asistenta un beidzot ar augstsko-
las rektoru. 

Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies

Bijušā ilggadējā fakultātes dekāna, 
asoc. profesora Andra Martinova vadībā, 
kā saka, uz līdzenas vietas tika izveidota 
profesionālā bakalaura studiju program-
ma „Mehatronika”, kuru absolvējot, stu-

laivas	dubas	krastā,	
gaidot	nākamo	

ekspedīcijas	grupu
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dents iegūst ne vien bakalaura grādu, bet 
arī inženiera kvalifikāciju mūsdienās tik 
pieprasītā profesijā kā inženieris mehat-
roniķis. Tas lielā mērā noticis, pateicoties 
ciešajai sadarbībai ar Vilhelmshāfenes 
augstskolu (pašreizējais nosaukums – 
Jade Hochschule) Vācijā, kas ne tikai no-
drošināja personāla apmācības, bet arī 
piedāvāja Latgales studentiem iziet prak-
si vadošajos Vācijas rūpniecības uzņē-
mumos. Izmantojot vācu kolēģu uzkrā-
to pieredzi, Inženieru fakultātē lektora 
Alekseja Zorina vadībā tika izveidota arī 
tāda visnotaļ perspektīva studiju prog-
ramma kā „Elektroniskā komercija”. 

Jāatzīmē, ka Inženieru fakultāte ie-
guldījusi ne mazums līdzekļu modernu 
mehatronikas laboratoriju izveidē un 
tagad mūsu augstskolu par tās materiāli 
tehnisko nodrošinājumu un pētniecis-
ko bāzi apskauž ne vien Rīgas Tehniskās 
universitātes un reģionālo augstskolu ko-
lēģi, bet pat Vācijas partneri. Jāpiebilst, 
ka pēdējos gados cieša sadarbība mehat-
ronikas jomā izvērtusies arī ar Gabrovas 
Tehnisko universitāti Bulgārijā un Ples-
kavas Valsts universitāti Krievijā. 

Ekoloģiskās 
ekspedīcijas

Par vienu no spilgtākajiem studiju 
gadu notikumiem ir kļuvušas Rēzeknes 
Augstskolas Inženieru fakultātes Ekolo-
ģiskās ekspedīcijas, kas ik vasaru norisi-
nās jau kopš 1997. gada un kurās piedalās 
visi 1. kursa studiju programmas „Vides 
inženieris” pilna laika studenti. Aizvadī-
tajā laika periodā kopumā ir notikušas 
jau 17  ekspedīcijas, kurās piedalījušies 
vairāk nekā 400  dalībnieki, laivās veicot 
aptuveni 3000 km ūdensceļu pa deviņām 
Latgales reģiona upēm – Daugavu, Dub-
nu, Aivieksti, Pededzi, Maltu, Rēzekni, 
Tartaku, Narūtu, Asunīcu – un ap 30 eze-
riem, Rāznu, Lubānu, Ežezeru, Rušonu, 
Sīveru, Drīdzi un Zolvu ieskaitot. 

Ekspedīciju laikā, izmantojot mūs-
dienīgas mobilās laboratorijas, tiek veik-
ti kompleksi apkārtējās vides kvalitātes 
pētījumi, pastiprinātu uzmanību veltot 
ūdens, gaisa un augsnes dažādu paramet-
ru izpētei. Ekspedīcijām ik pa laikam at-
kārtoti norisinoties vienās un tajās pašās 
teritorijās, uzskatāmi ir iespējams pārlie-
cināties arī par ainavas transformāciju, 
piemēram, Dubnas upes augštece, kas vēl 
1999.  gadā vietumis atgādināja mežonī-
gu kalnu upi, tagad, pateicoties vairāku 
mazo HES izbūvei, ir pārvērtusies par 
laisku ūdenskrātuvju kaskādi. 

Jāpiebilst, ka visa ekoloģisko ekspe-
dīciju gaitā iegūtā informācija tiek ap-
kopota ikgadējos gala ziņojumos un to 
ir iespējams izmantot, veicot turpmā-
kus padziļinātus vides kvalitātes pētīju-
mus Latgales reģionā. Ne mazāk svarīgi 
ir tas, ka ekspedīciju laikā kopīgi pār-
varētās grūtības saliedē studentus un 
docētājus, nodrošinot brīnišķīgu psi-
holoģisko klimatu visiem nākamajiem 
studiju gadiem.

Interesantākie darbi
Inženieru fakultātes dekāne Ērika 

Teirumnieka pastāstīja, ka pēdējā lai-
kā augstskolas mācībspēki un pētnieki 
ir aktīvi līdzdarbojušies vairākos no-
zīmīgos starptautiskos zinātniskajos 
projektos, piemēram, projektā WA-
TERPRAXIS „No teorijas un plāniem 
uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi 
uzlabojot Baltijas jūras stāvokli”, kura 
pamatmērķis ir panākt upju baseinu 
apsaimniekošanas uzlabošanu visās 
Baltijas jūras reģiona valstīs. Savukārt 
projekta BRIBAST īstenošanas gaitā, 
sadarbībā ar kolēģiem no Čehijas, Slo-
vākijas un Lietuvas, pirmo reizi latviešu 
valodā ir izdota unikāla rokasgrāmata 
par degradēto teritoriju revitalizāciju ar 
praktiskiem ieteikumiem šo teritoriju 
tālākā apsaimniekošanā.

RA Inženieru fakultātes zinātniska-
jās laboratorijās (pašlaik tādas ir pie-
cas – Lietišķās ekoloģijas un resursu, 
Fizikas, Ķīmijas, Elektrotehnikas un 
elektronikas, Mehatronikas) padziļināti 
tiek pētīta arī Latgales reģiona vietējo 
dabas resursu izmantošanas efektivitā-
te, piemēram, veicot kūdras, sapropeļa 
un dažādu biokurināmā veidu īpašību 
izpēti. Savukārt uz augstskolā veikto 
pētījumu bāzes notiek inovatīvu pro-
duktu izstrāde, sākot ar kaķu tualešu 
ražošanu no makulatūras un beidzot ar 
noturīgu nanopārklājumu izveidi.

Par noturīgu Inženieru fakultātes 
tradīciju, pat savdabīgu zīmolu, ir kļu-
vušas starptautiskās zinātniski prak-
tiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. 
Resursi”, kas pašos vasaras saulgriežos 
ik pēc diviem gadiem norisinās jau 
kopš 1997. gada un kurās piedalās pēt-
nieki no daudzām pasaules valstīm – 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 
Vācijas, Polijas, Bulgārijas, Armēnijas, 
Ēģiptes. Savukārt studentu zinātniski 
praktiskā konference „Cilvēks. Vide. 
Tehnoloģijas” tradicionālo Inženieru 
dienu ietvaros šogad aprīlī norisinājās 
jau 17. reizi. 

Konferences	dalībnieki	Mežvidu	
tomātu	audzētavā

Tradīcijas
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RA	Ekoloģiskā	
ekspedīcija		dagdā	

(2013.	gada	jūlijs)

jaunas	
Inženieru		

dienu		
tradīcijas	

dzimšana	-	
videi	draudzīgu	

kuģīšu	
pludināšana	pa	

Rēzeknes	upi

veicot	mērījumus	–	
Rušons	(2011)

RA	Inženieru	fakultātes	
Mehatronikas	laboratorijā

Tradīcijas
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Jauna studentu 
pilsētiņa

Rēzeknes Augstskola ir izvirzījusi 
mērķi pārtapt par Rēzeknes Tehnoloģi-
ju akadēmiju, kas spētu sekmīgi risināt 
dažādus ar moderno tehnoloģiju izstrā-
dāšanu un ieviešanu saistītus uzdevumus 
ne tikai Latgalē un Latvijā, bet arī visā 
Baltijas reģionā. Pašlaik pilnā sparā nori-
sinās būvniecības darbi Eiropas Reģionā-
lās Attīstības Fonda projekta „Rēzeknes 
Augstskolas jaunas Inženieru fakultā-
tes, laboratoriju būvniecība un iekārtu 
iegāde” aktivitātēs. Jaunajai  fakultātes 
ēkai pavisam nesen tika nosvinēti spāru 
svētki, tai jābūt nodotai ekspluatācijā jau 
2014. gada martā. Jāpiebilst, ka projekta 
izmaksas sastāda gandrīz 6,8 miljoni Ls.  

Rēzeknes Augstskola veic kompaktas 
studentu pilsētiņas celtniecību, kas no-
drošinās modernu studiju un pētniecības 
vidi. Jaunās Inženieru fakultātes kopējā 
platība būs 4000 m2, tai skaitā ieplānotas  
18   laboratorijas (elektrotehnikas, mate-
riālmehānikas pētījumu, mehatronikas, 
ķīmisko procesu, inženierģeoloģijas, 
mikrobioloģijas). Ēkā atradīsies arī pla-
ša un moderna augstskolas bibliotēka. 
Paredzēts, ka telpām būs individuāls in-
terjers un mūsdienīgs aprīkojums, kas 
noteikti patiks studentiem.

Sintija Augule (Vides tehnoloģiju 
pārneses kontaktpunkta koordinatore 
un RA Zinātņu daļas speciāliste-lietve-
de): 

Beidzot vidusskolu, kā jau lielākā 
daļa absolventu biju nostādīta dilemmas 
priekšā, ar kādu augstskolu un studiju 
virzienu saistīt savu turpmāko dzīvi. To-
mēr skaidri zināju, ka tā būs Rēzekne, 
jo pilsēta ir samērā liela, bet bez ieras-

tās drūzmas, kas vērojama galvaspilsētā. 
Dokumentus iesniedzu divos studiju vir-
zienos – ekonomikā un vides inženieros, 
konkursu izturēju abos un bija jāizlemj, 
pa kuru ceļu tālāk doties. Ļoti spontāni, 
kā zibens šautra no skaidrām debesīm, 
pie manis nonāca apziņa, ka tomēr vaja-
dzētu izvēlēties studijas Inženieru fakul-
tātē.

Mans kurss fakultātes vēsturē ir iegā-
jis ar to, ka bijām mazākā grupa, kas stu-
dēja „Vides inženieros”, līdz ar to mums 
bija arī visgarākā ekoloģiskā ekspedīcija, 
kas ilga piecas dienas un kuras laikā lai-
vās tika veikti aptuveni 130 km no Zos-
nas ciema Rāznas ezera krastā līdz pat 
Lubānam, izbraucot Rēzeknes upi visā 
tās garumā. Studiju laiku atceros kā brī-
nišķīgu savas dzīves periodu, kurā tika 
gūtas jaunas zināšanas, pieredze un pa-
plašināts redzesloks. Protams, ar studiju 
laiku saistās arī pirmie patstāvīgie soļi 
lielajā dzīvē, mitinoties studentu viesnī-
cā. Manuprāt, katram studentam ir kaut 
brīdis jāpadzīvo kopmītnēs, lai izbaudīto 
patieso studenta dzīvi! 

Liktenis bija lēmis, ka, studējot 
4.  kursā, uzsāku darba gaitas Ķīmijas 
laboratorijā par laboranti, bet, nu jau 
veicot citus pienākumus, augstskolā rit 
mans septītais darba gads. Jāpiebilst, ka 
sākumā bija ļoti interesantas sajūtas, jo 
vienlaikus biju gan studente, gan kolēģe. 
Domām ir liels spēks, tādēļ ļausimies ti-
kai labām domām un radīsim sev apkārt 
labvēlīgu gaisotni. Ir teiciens, ka ar smai-
du var izdarīt ļoti daudz, tāpēc būsim at-
vērti un smaidīsim!

Arnita Kauliņa (Ķīmijas laborato-
rijas laborante): 

Skolas laikā labi padevās matemātika, 
ķīmija un dabas zinības, tāpēc izvēlējos 

studēt vides inženierzinātnes. Studijas 
nesastāvēja tikai no lekcijām, bet bija arī 
daudz praktisko un laboratorijas dar-
bu.  Zinātniskām metodēm noteicām 
Rēzeknes pilsētas estētiski pievilcīgākās 
ainavas, apzinājām degradētās teritori-
jas, analizējām Rēzeknes upes un Kovšu 
ezera ūdens kvalitāti, ar lihenoindikāci-
jas metodi, izmantojot ķērpjus, noteicām 
gaisa kvalitāti Rēzeknē un tās apkaimē. 
Tomēr visvairāk atmiņā ir palikusi eko-
loģiskā ekspedīcija, kurā piedalījāmies, 
noslēdzot studijas pirmajā kursā – triju 
dienu laikā ar laivām veicām pamatīgu 
attālumu no Daugavpils gandrīz līdz pat 
Pļaviņām.

Ilze Dovgiallo (programma „Vides 
inženieris” 4. kursa studente):

Rūpējoties par ekoloģiski tīras vides 
saglabāšanu, izvēlējos studēt Inženieru 
fakultātē studiju programmā „Vides in-
ženieris”. Trīs gadu laikā paralēli mācību 
procesam esmu piedalījusies studen-
tu zinātniskajās konferencēs Latvijā un 
Lietuvā, dažādās izstādēs un Rēzeknes 
Augstskolas Vides tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkta rīkotajos semināros, „Zi-
nātnieku nakts” un „Karjeras nedēļas” 
rīkotajos pasākumos.

Savā zinātniskajā darbā es pētu Lat-
vijā audzējamo kaņepju īpašības un to 
izmantošanas iespējas. Manuprāt, kat-
ram studentam ir jāizmanto iespēja dar-
boties Inženieru fakultātes laboratorijās 
un veikt pētniecisko darbu, jo jau šobrīd 
mums ir pieejamas iekārtas, kas ir Lat-
vijas mērogam unikālas. Šovasar mūžiz-
glītības programmas ERASMUS ietvaros 
devos uz Utenas koledžu Lietuvā, kur, 
izejot trīs mēnešu ilgo ražošanas praksi 
A/S „Utenos vandenys”, to nokārtoju ar 
vērtējumu „izcili”.  

Atpūtas	brīdis	Asūnīcas	upē	
(2013.	gads)
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Kultūra

Tā tautasdziesmā par iziešanu tautās, bet mūsdienās par ģeogrāfiski un etniski tuvo Lietuvu to-
mēr katram ir savs asociāciju komplekts: padomju laiku „nevienlīdzība“ veikalu plauktos, Viļņas 
lēto preču tirgus vai auto iegāde, romantiska skolas ekskursija vai darba brauciens. Jūlijā dodos 
uz Kauņu – vasaras etniskās kultūras skolu „Lietuviešu kultūras atklājumi”, brauciens ietilpst 
ESF projekta „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu kopienu un Lietuvas zinātnes un studiju 
institūciju sadarbības stiprināšana” aktivitātēs. Lietuvā vasaras mēnešos piedāvā dažāda līmeņa, 
ilguma un interešu lietuviešu valodas un kultūras kursus gan ārzemniekiem, gan ārzemju lietu-
viešiem. Iepazīties ar Lietuvu kā Latvijai līdzīgu tādā veidā bieži atbrauc arī tie ārzemju studenti, 
kas mācās latviešu valodu, jo Latvijā līdzīgas iespējas nepiedāvā. Lietuviešu un latviešu valodu 
daudzās pasaules universitātēs mācās saglabāto indoeiropiešu pirmvalodas arhaismu dēļ.

sandra Ūdre,  
rA reģionālistikas institūta zinātniskā asistente
autoReS Foto

Vediet mani, 
kur vezdami,

Lietuvā 
nevediet..
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uzziņai:
• mūsdienu Lietuvas teritorija aizņem 

65  303 km², iedzīvotāju skaits – 
3,24  miljoni. Lietuva ir nacionāla 
valsts: 84% iedzīvotāju ir lietuvieši. 
Divas lielākās minoritātes ir poļi 
(6%) un krievi (5%).

• Lietuvā vēsturiski izveidojušies pie-
ci etnogrāfiskie reģioni – Aukštaiti-
ja, Dzūkija (Dainava), suvalkija (sū-
dava), Žemaitija un mazā Lietuva, 
bet lietuviešu valodā izšķirami vien 
divi dialekti – aukštaišu un žemaišu.

• vītauta Dižā (1392–1430) valdī-
šanas laikā Lietuva piedzīvo va-
renākās Eiropas valsts godu, ie-
karojumu rezultātā tās teritorija 
sniedzas no baltijas jūras līdz 
melnajai jūrai. 

• Lietuva ir viena no Austrumeiro-
pas līderēm emigrācijas jomā ar 
vairākiem izbraukšanas viļņiem: 
1)  jau 19. gs. vidū visvairāk do-
das uz Asv (ap 600 000); 2) 20. gs. 
20.–40. g. (ap 100 000) – visvairāk 
uz brazīliju, arī Dienvidāfriku, Pa-

lestīnu; 3) 1944. g. – bēgšana no 
padomju okupantiem (ap 60 000) 
un 4) mūsdienu emigrācijas vilnis 
(ap 230 000) līdzīgi kā no Latvijas.

• 1989. g. Francijas nacionālā ģeo-
grāfijas institūta zinātnieki aprē-
ķinājuši, ka Eiropas ģeogrāfis-
kais centrs atrodas Lietuvā, 26 
km uz Z (molētu virzienā) no viļ-
ņas. 

• no Daugavpils līdz Lietuvas gal-
vaspilsētai viļņai ir tuvāk (173 
km) nekā līdz rīgai (229 km). 

Eņģeļu kalnā netālu no Trāķiem ikviens 
intuitīvi var atrast savu eņģeli, to 

uzrunāt, atstāt savu lūgumu
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Kopīgais pamats
Latvieti Lietuvā var izbrīnīt dau-

dzi „atpazīstami” sīkumi, piemēram: 
Biržuos (tuvu Skaistkalnei) pie tilta 
ieraugot upes nosaukumu „Agluona”, 
uzzinot, ka arī Kauņai ir savs „baltais 
gulbis” un ne cietums, bet – Kauņas 
rātsnams (Kauno rotušė), kas mūsdie-
nās ir telpas greznām laulību ceremoni-
jām un oficiāliem sarīkojumiem. Lite-
ratūras un mākslas zinātāji vai katram 
latviešu/latgaliešu autoram var meklēt 
atbilstošāko lietuvieti pēc darbu mo-
tīviem, biogrāfijas, uzskatiem. Vai at-
bildēsiet: kas formāli kopīgs Valentīna 
Lukaševiča dzejoļu krājuma „Kuozyn-
da” (2005) un Donalda Kajoka romāna 
„Kazašas” (2007) nosaukumiem? Abi 
vārdi (nemeklējiet iespējamās vārdnī-
cās) veidojušies, fonētiski kopā saplūs-
tot frāzes komponentiem: kuo zini da! 
un eksistenciālajam jautājumam kas aš? 
‘kas es?’. Tomēr lietuviešu un latviešu 
īsti kopīgais jāmeklē senvēsturē.

Valodu, precīzāk – pirmvalodu jeb 
kopvalodu, veidošanos tālā senatnē tē-
laini varētu iedomāties kā malu nolūša-
nu no kaut kādiem lielākiem gabaliem, 
kam arī tālāk turpina nolūzt malas. 
3.  gadu tūkstotī pr. Kr. paprāva grupa 
indoeiropiešu dodas tālāk uz Eiropas 
vidu un ziemeļiem. Šie auklas kera-
mikas un laivas cirvju kultūras nesēji 
runā ģermāņu-baltu-slāvu kopvalodā. 
Ar 2.  gadu tūkstoti pr. Kr. valodnieki 
var pierādīt jau baltu-slāvu kopvalo-
das pastāvēšanu. Baltu kopvaloda pa-
stāv apmēram no 1500. gada līdz 500. 
gadam pr. Kr. Baltu apdzīvotā zeme ir 
6 reizes lielāka par tagadējo Lietuvas un 
Latvijas teritoriju, to pierāda lielais bal-
tu izcelsmes upju un ezeru nosaukumu 
skaits areālā no Berlīnes līdz Maska-
vai. Ap 500. gadu pr. Kr. balti nošķiras 
rietumbaltos un austrumbaltos. Mūsu 
ēras 4.–6.  gs. austrumbalti sadalās pa-
stāvīgās ciltīs, no kurām vēlāk izveido-
sies lietuviešu un latviešu tautas.

 Mūsu ēras pirmajos gadsimtos 
žemaišu (vēl nav devušies pie jūras), 
sēļu un latgaļu ciltis dzīvo līdzās. Tas 
izskaidro mūsdienu žemaišu un augš-
zemnieku dialekta kopīgās iezīmes. 
Žemaišu dūnininku (pēc vārda duona 
‘maize’ trejādās izrunas: dūna, douna 
vai dona) izloksnēs skaņas ī un ū ne 
vien atbilst lietuviešu literārās valo-
das ie un uo, tāpat kā dziļo latgalisko 
izlokšņu ī un ū – latviešu literārās va-
lodas ie un uo, bet reizēm pat pilnīgi 
sakrīt žemaišu un latgaliešu vārdu iz-
runa, piemēram: pīns, dūd, svīsts, jūks. 

Ir pierādīta žemaišu un latgaļu fiziskā 
tipa kopība (antropoloģe R. Deņisova). 
Kareivīgā žemaišu cilts dodas uz rietu-
miem, kur dzīvo zemgaļi un kurši. 5.–
8. gs. apbedījumos arheologi nespēj no-
šķirt zemgaļus no žemaišiem, bet kurši 
ir spiesti doties uz ziemeļiem, tagadējo 
Kurzemes teritoriju.

Tradicionālās kultūras līmenī (tau-
tastērps, ēdieni, dziedāšanas un dejoša-
nas tradīcijas, pat dzeršanas ieradums) 
Latgalei tuvāka ir arī par ezeru zemi 
sauktā Aukštaitija Lietuvas ziemeļaus-
trumos. Gan aukštaiši, gan latgalieši par 
savu pasaulei rādāmo īpašo lietu uzskata 
mājās ceptu rudzu maizi un darītu alu. 
Latvijai tuvos Biržus uzskata par Lietu-
vas alus galvaspilsētu, te ekskluzīva alus 
darīšanu rūpnieciskos apmēros pazīst 
kopš 17.  gs., alus recepte aukštaišiem 
vienmēr bijusi tāds noslēpums, ko tēvi 
drīkstējuši atklāt vien dēliem. 

Baltu valodu kopīgais vārdu slānis 
ir gana plašs. Latvietim, jo īpaši latga-
lietim, pat bez lietuviešu valodas zinā-
šanām nav grūti atpazīt mazliet citādi 
skanošus vārdus. Tomēr reizēm var 
iegāzt valodas „viltus draugi“, piemē-
ram: briedis lietuviešu valodā nozīmē 
‘alnis’, elnias – ‘briedis’, bauda – ‘sods’, 
sodas – ‘augļu dārzs, arī griestu puzurs’, 
viltis – ‘cerība’, galia ‘spēja’, jėga – ‘spēks’, 
nauda – ‘labums’, pelkė – ‘purvs’, vasaris 
‘februāris’, mėlynas – ‘zils’, girtas – ‘pie-
dzēries’ (tāpēc populāro latviešu vārdu 
lietuviski raksta ar d: Girdtas).

Arī daudzu svētku tradīcijas Lietuvā 
atšķiras. Žolinė (nav Zāļu diena latviešu 

izpratnē) ir katoļiem labi zināmie Jauna-
vas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki 
15. augustā. Tajos sinkrētiski savijies pa-
gānu rituāls pateikties Zemes mātei par 
ienākošos ražu un Baznīcas iedibinātais 
Dievmātes kults. Šajā dienā nosvētīšanai 
baznīcā sagatavo ziedu pušķīti, kurā ie-
liek arī kādu dārzeni vai kāposta lapu. 
Ziedi katoliskajā tradīcijā simbolizē to, 
ka apustuļi, atverot Jaunavas Marijas 
kapu, neatrada līķi, bet ziedus.

Katoļticīgajā Lietuvā nepazīst Lat-
galei raksturīgos kapusvētkus, bet vārda 
dienas svin tikai vecākā paaudze, kam ir 
īsti katoļu svēto vārdi. Kopš 2003. gada 
arī Lietuvā Jāņi (Joninės) ir brīvdiena, 
bet nerimst diskusijas, vai tāda vispār 
vajadzīga, jo tie esot vien Baznīcas svēt-
ki. Lietuvieši nezinot, kas jādara vasaras 
saulgriežos, tikai apmeklējot organizētus 
pasākumus, to svinēšanu peļņas nolūkos 
esot panākuši alus lielražotāji. 

Veiksmīgais 
menedžments

Ja par veiksmīga menedžmenta pa-
matu uzskata dotības deliģēt pareiza-
jiem cilvēkiem pareizajā laikā pareizos 
uzdevumus, tad lietuviešiem vēsturiski 
visnozīmīgākās Grunvaldes-Tannen-
bergas kaujas (Žalgirio mūšis) iznāku-
mu 1410. gadā noteica tieši tas. Popu-
lārajā anekdotē stāsta, kā Vītauts Dižais 
šai kaujā izmantojis aukštaišu, žemaišu, 
suvalkiešu un dzūku rakstura īpašī-
bas, dodot tiem atšķirīgus uzdevumus. 
Aukštaišus sūtījis izlūkos, jo neviens tā 

Kultūra

Vāciskā Klaipēda
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LIETUvIEŠU ANEKdoTES 
PAR ETNogRĀfISKo 
REģIoNU PĀRSTĀvJIEM
(http://www.jovita.lt;  
http://www.anekdotai.lt)

***
Pēc kuģa katastrofas žemaitis, dzūks 

un suvalkietis nokļuva uz mežonīgas sa-
las. Mežoņu bars viņus sagrāba, aizstiepa 
pie vadoņa, tas teica:

– Nu, ko, ja gribat atgriezties mājās, 
vajadzēs atpirkties. Izvēlieties: vai nu mak-
sājat 100 zaļos, vai saņemat 100 sitienu pa 
pakaļu, vai apēdat maisu sīpolu.

Žemaitis padomāja, padomāja, izvil-
ka 100  dolārus un samaksāja barvedim. 
Džūks, palicis bez naudas, izvēlējās mietu. 
Bet suvalkietis paziņoja:

– Nu, nesiet tos sīpolus!
Mežoņi žemaiti palaida, dzūku piekā-

va un nopēra, bet suvalkietis ņēmās grauzt 
sīpolus. Ēda un raudāja, ēda un raudāja. 
Galu galā neizturēja:

– Nē, labāk jau sitiet!
Mežoņi pieskrēja un ņēmās viņu sist. 

Dabūjis 50  sitienu, suvalkietis atkal klie-
dza:

– Nē, lopi, beidziet, labāk sīpolus!
Mežoņi atkal viņu nosēdināja pie sī-

poliem. Suvalkietis grauza, grauza, pēc 
laiciņa neizturēja un paziņoja:

– Nē, labāk jau sitiet!
Mežoņi atkal ņēmās viņu sist. Sadeva 

30 reižu, bet tas atkal kliedza:
– Beidziet, labāk sīpolus!
Atkal ņēmās ēst sīpolus. Atlika vien 

kāda maisa desmitdaļa, asarodamies teica:

– Nē, labāk jau sitiet!
Mežoņi atkal stājās viņu sist. Pēc 

desmitā sitiena suvalkietis piekrita:
– Labi jau labi, savāciet tos savus 

100 dolārus, lopi gatavie!

***
Paņēma iegātņos aukštaišu meita 

žemaišu puisi. Abi gulēja gultā..
Puisis krāca, bet meita nervozēja 

un lūdza:
– Petri, Petri, pārkāp pār mani..
Puisis pagriezās pret viņu, pārkāpa 

uz otru pusi un krāca tālāk..
Meita tik nervozēja un atkal lūdzās:
– Petri, Petri, pārkāp pār mani!
Tas atkal pārkāpa un gulēja gultas 

otrā pusē..
Nu meita pavisam mīļi:
– Petri, Petri, pārkāp pār mani!!!
Tas vēlreiz kāpa, tik šoreiz meita 

viņu saķēra un teica:
– Bet tagad izdari, kā īsti buļļi 

dara!!!
Žemaitis:
– Mūūūūūūū!

***
Kāpj žemaitis un suvalkietis Olim-

pa kalnā.
Pusceļā suvalkietis saka:
– Ai-ai-ai.
Žemaitis:
– Kad uzkāpsim, pateiksi.
Viņi uzkāpj, un suvalkietis saka:
– Es apakšā aizmirsu telti.
Žemaitis:
– Tad ko agrāk neteici?

Kāpjot lejā pēc telts, suvalkietis 
saka:

– Pa-pa-pa.
Žemaitis:
– Kad nokāpsim, pateiksi.
Kad nokāpa, suvalkietis saka:
– Pa-pa-pajokoju.

***
Naktī gāja žemaitis un dzūks. No-

nāca pie laipas un nevarēja izmainīties. 
Dzūks teica:

– Vai, brālīt, tavu tumsu!
– Ko, nelieti, tu mani stumsi? – ie-

kliedzās žemaitis un iemeta dzūku upē.

***
Sasaucās pār Nemunu kaimiņi su-

valkietis un dzūks, nolēma draudzē-
ties. Suvalkietis sauca:

– Par mums, suvalkiešiem, slikti 
runā, ka mēs skopi. Ielūdzu tevi pie se-
vis pirmais, redzēsi, ka tādi neesam.

Pēc nedēļas dzūks ieradās ciemos. 
Suvalkietis uzvārīja katlu kartupeļu ar 
visām mizām, uzlika galdā un aicināja 
dzūku mieloties. Tas, apēdis trīs kartu-
peļus, kautrīgs sēdēja un runājās.

Pēc nedēļas suvalkietis peldēja pie 
dzūka. Tas, pievārījis lērumu pelmeņu, 
sauca suvalkieti ēst. Tas bāza, cik varē-
ja, ausīm kustot. Palika tikai viens pel-
menis, bet vairs nespēja.

Dzūks:
– Apēd arī pēdējo, vai vienu atstāsi?
– Labprāt, be nespēju, uz pirmā jau 

sēžu..

Etniskās	kultūras	skolas	
nodarbība	podnieka	
darbnīcā

Mazajai	lietuvai	
raksturīgie	
metālkalumi	
Klaipēdā



D E C E M B R I S • J A N V Ā R I S • 2014a12.lv56

nepratis izlikties un maskēties kā starp 
dažādiem svešiniekiem dzīvojošie. Uz-
brukumā sūtījis dzūkus – tādus, kam 
tik pasaki, šie aizskries un izdarīs, tad 
tikai domās, ko savārījuši. Žemaišus 
nolika pozīcijās, kur atkāpties nedrīkst 
ne soli. Pie jūras dzīvojošie iemācījušies 
neatkāpties. Suvalkiešiem uzticēja sa-
gādāt nepieciešamo inventāru un mu-
nīciju, par skopuļiem uzskatītie saim-
nieciskajā ķērienā bijuši nepārspējami. 

Šo Vītauta Dižā prasmi centušies 
likt lietā arī padomju laikos. Lietuvieši 
nav baidījušies ieņemt atbildīgus ama-
tus un ar Maskavas ierēdņiem, izman-
tojot visu jau minēto aukštaišu diplo-
mātijas mākslu, runājuši līdzīgā līmenī, 
tāpēc nosargājuši daudzas nacionālas 
lietas un daudzas ekonomiski izdevīgi 
izkārtojuši savā labā. Par šo laiku arī 
stāsta anekdotes.

Kad lietuviešiem aizrādījuši, ka va-
jagot runāt revolūcijas vadoņa Ļeņina 
valodā, tie atbildējuši: „Ko nu tikai Ļe-
ņina! Tad jau labāk revolūcijas idejisko 
tēvu Marksa un Engelsa valodā.” Krie-
vi nobijušies ne pa jokam un atstājuši 
lietuviešiem lietuviešu valodu, lai tikai 
neliek viņiem vāciski runāt.

Lietuvas tautas sadzīves muzejs 
Rumšišķēs ir lielākais tāda tipa muzejs 
visā Eiropā. Dibināts 1966.  gadā, pro-
tams, ar padomju laika finanšu iespē-
jām un vērienīgumu. Maskavā jautāju-
ši, kam lietuviešiem tik dārgs (140 ēku, 
88  000 pārvietojamo eksponātu) un 
liels (195 ha) muzejs. „Lai parādītu Lie-
tuvas pirmspadomju nabadzību!” ska-
nējusi atbilde. Pret tik cēlu mērķi Mas-
kavā nevarējuši iebilst.

Par Elektrenu (nosaukums un pilsē-
ta radīti elektrostacijas dēļ) ledus halles 
celtniecību visā PSRS runājuši, kā lie-
tuvieši legāli nelegālu objektu uzcēluši. 
Elektrostacijas vadītājs, būdams koman-
dējumā Rīgā (projektējuši rīdzinieki), 
nejauši ieklīdis daiļslidotāju treniņā un 
nolēmis savai pilsētai arī slidotavu uz-
celt. Padotie par ideju arī bijuši sajūs-
mā. Taču tai laikā sporta un kultūras 
celtnēm līdzekļus izlietot neļāva, viss 
tikai – rūpniecībai un triecienceltnēm. 
Riskējuši. Sākumā nolēmuši pieticīgi – 
bez jumta. Purvā izbetonējuši laukumu, 
pārējo sataisījuši no „izbrāķētajiem“ ma-
teriāliem: kā pārkarsētu spēkstacijā no-
rakstījuši kaudzi augstvērtīga tērauda, 
ķīmiķi „kā nelietojamu” atzinuši dārgo 
antifrīzu, bet ledus saldēšanai nepiecie-
šamos kompresorus iegādājušies „ārējās 
pults dzesēšanai”, kāda nemaz elektros-
tacijai nebijusi vajadzīga. 

Taču izrādījies, ka bez jumta nevar. 
Sapratuši – ja projektēs paši, nelaimi 
piesauks. Pa blatiem atraduši profesio-
nāļus, sarunājuši. Radies īsts mākslas 
darbs – kā rieksta čaumala! Reiz garām 
braucis slavens fotogrāfs, ieraudzīdams 
jaunuzcelto objektu, tūlīt ķēries fotogra-
fēt. Bildes aizsūtījis „Pravdas” fotogrāfiju 
konkursam. Protams, nezinājis, ka ob-
jekts ir nelegāls.. Uzvarējis fotokonkur-
sā un prēmiju dabūjis. Bet Maskavā tas 
sacēlis troksni ne pa jokam, galvas va-
rējušas ripot viena pēc otras. Taču viņi 
atraduši izeju – aplikuši celtni ar skār-
du, līdz celtne izskatījusies pēc telts. No 
pašu augstākajiem priekšniekiem pērie-
nu nedabūjuši, bet uzslavu par rūpēm 
par cilvēkiem..

Varoņu kults
Zemē ar tik spožu viduslaiku vēsturi 

ir pašsaprotama vēsturisku personu un 
notikumu glorifikācija. Ja Kauņas iedzī-
votājam, vecāka gadagājuma vīrietim, 
vārds ir Vītauts, tad gandrīz nekļūdīgi 
var pateikt, ka viņš ir dzimis 1930. gadā. 
Togad Lietuvas galvaspilsētā Kauņā vē-
rienīgi svinēta Vītauta Dižā nāves 500 
gadadiena. Uz jauniem nacionālajiem 
varoņiem nav bijis ilgi jāgaida..

Uz 10 litu banknotes attēlotie lidotā-
ji Stepons Darjus (Steponas Darius) un 
Stasis Ģirēns (Stasys Girėnas) ir 20. gad-
simta varoņi. Viņu vārdā nosaukta arī 
ģimnāzija, stadions, uzņemta dokumen-
tālā filma „Lituānikas spārni” (1983, 
„Lituanikos sparnai”) un kulta mākslas 
filma „Lidojums pār Atlantiju” (1983, 
„Skrydis per Atlantą”). Starp citu, dau-
dzi populāri latviešu aktieri, kā Ģirts Ja-
kovļevs, Ēvalds Valters, Gunārs Placēns, 
Mirdza Martinsone, epizodiskajās lomās 
tēlo francūžus. 20.  gs. pirmā puse aviā-
cijas attīstībā iezīmējas kā valstu sacen-
sība lidmašīnu inženiertehnisko iespēju 
un pilotu meistarības ziņā. Katrs jauns 
sasniegums ir būtisks valsts prestižam. 
1933. gada 15. jūlijā ASV piloti S. Darjus 
un S. Ģirēns izlido no Ņujorkas. Ar deg-
vielas tvertnēm smagi pārkrautā „Li-
tuanica” paceļas pēdējā brīdī skrejceļa 
galā, spītējot ciklonam, veiksmīgi pārli-
do Atlantijas okeānu. Pēc 37 stundu lido-
juma, kad līdz Kauņai atliek vien nepilna 
stunda, lidmašīna, prožektora apžilbinā-
ta, ietriecas kokos tagadējā Polijas terito-
rijā. 

Mirušajiem varoņiem izrāda militāru 
godu un visas tautas mīlestību, viņu ķer-
meņus pat iebalzamē, uzceļ mauzoleju. 
Tomēr 1968. gadā apbedī. Esot Lietuvā 
šī gada jūlijā, kad slavenajam lidojumam 
svin 80  gadu jubileju, Kauņā redzami 
plakāti ar Darjus un Ģirēna foto, reklā-
ma par gaidāmajiem aviācijas svētkiem. 
Sabiedrībā aizvien dzīva interese par 
avārijas apstākļiem, pētnieki apzina vēl 
nepētītus arhīvu materiālus, televīzijā un 
radio raisās diskusijas. 

Pieminot aviācijas rītausmu, lat-
viešiem, īpaši latgaliešiem, vajadzētu 
justies lepniem – ir savi izcilie lidotāji. 
Nabadzīgā Latgales daudzbērnu ģimenē 
dzimušais Jāzeps Baško (1889–1946), 
sapņojis studēt matemātiku, bet ticis 
karaskolā, uz mūžu tā iemīlējis debesis, 
ka jau 28  gadu vecumā ieguvis pulkve-
ža pakāpi. Pasaules rekords 1917.  gadā 
augstumpacelšanās 5100  m, 81  kaujas 
lidojums, gaisa tuvcīņas ar ienaidnieka 
lidmašīnām, daudzkārtēji ievainojumi, 

Kultūra

Lietuvai raksturīgie koka krusti
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LIETUvIEŠU ANEKdoTES  
PAR LATvIEŠIEM
(http://www.anekdotai.us; 
http://www.anekdotai.biz; 
http://lt.programva.com)

***
Satiekas divi latvieši. Viens saka:
– Neraža, biju pie ārsta. Teica, ka 

man vairs nebūs bērnu.
– Tā tev arī vajag, pedofils nelai-

mīgais.

***
Latvietis un lietuvietis strīdas, pie 

kuriem pirmajiem parādījās telegrāfs. 
Latvietis saka:

– Pie mums arheologi 100 m zem 
zemes atrada vara stiepli. Tas ir acīm-
redzams pierādījums tam, ka mēs 
lietojām telegrāfu jau pirms 100  ga-
diem.

– Pie mums arheologi 300 m dzi-
ļumā nekā neatrada, tas nozīmē, ka 
mums jau bija bezvadu telegrāfs.

***
Lietuvietis, latvietis un krievs at-

nāca pie karaļa pēc naudas. Karalis 
lika izrakt pa bedrei. Krievs izraka 
milzīgu bedri, latvietis tikai mazliet 
mazāku kā krievam, bet lietuvietis – 
pirksta platumā. Karalis lika pied.. 
pilnas dobes. Krievam nesanāca, lat-
vietim arī, bet lietuvietim izdevās. 
Tad karalis lika izrakt vēl pa bedrei. 
Krievs izraka pirksta platumā, latvie-
tis – divu, bet lietuvietis – milzīgu. 
Tad karalis krieva bedrē ielika vienu 

kapeiku, latvieša – divas, bet lietuvie-
tim piebēra pilnu bedri ar naudu.

***
Latvietis veselu stundu stāv uz 

tilta un brīnās par Lietuvas makšķer-
niekiem.

– Kāpēc pats nemēģini makšķe-
rēt? – jautā garāmgājējs.

– Man nav tādas pacietības...

***
Makšķerē lietuvietis, latvietis un 

igaunis. Pēc divām stundām lietuvie-
tis konstatē: „Neķeras.” Vēl pēc divām 
stundām ierunājas latvietis: „Patie-
sību saki – neķeras.” Vēl pēc divām 
stundām ierunājas arī igaunis: „Kā 
var ķerties, ja jūs visu laiku bez pār-
stājas sarunājaties!”

***
Akls igaunis, kurls latvietis un 

bezkājis lietuvietis baznīcā lūdz Die-
vu. Galu galā ar lūgšanām izcīna pie-
ņemšanu pie Dieva. Visi trīs ierodas 
pie Viņa. Pirmais runāties ar Dievu 
nāk aklais igaunis un pēc dažām mi-
nūtēm izskrien saukdams:

– Paldies, Kungs, es redzu!
Ienāk kurlais latvietis un pēc brī-

ža izskrien kliegdams:
– Paldies, Kungs, es dzirdu! 
Beidzot pie Dieva ratiņos iebrauc 

bezkājis lietuvietis. Igaunis un latvie-
tis gaida. Pēc dažām minūtēm lietu-
vietis izbrauc ratiņos un saka:

– Paldies, Kungs, par jauniem ra-
tiņiem! 1 Sigitas Geda. Sokrāts runā ar vēju. Rīga, 

2004, 194. (Knuta Skujenieka atdzejojums)

Latvijas aviācijas izveidošana, ģenerāļa 
uzpleči. Vai tāds cilvēks nebūtu pelnījis 
nosaukt skolu viņa vārdā, varbūt pat fil-
mu? Ir latgaliešiem lidotāji: Sergejs Bloms 
(1897–1928), Jānis Zeile (1905–1931), 
Bonifācijs Mazurs (1906–1929), Jūlijs 
Rimša (1894–1926).

Leģendāro lietuviešu lidojumam līdz-
vērtīgus, bet ar veiksmīgu nolaišanos vei-
cis kurzemnieks Herberts Cukurs (1900–
1965), lidodams uz Gambiju (bijusī 
Kurzemes hercogistes kolonija) 1933.  g. 
ar paša konstruēto „Kurzemes hercogie-
ni” un Japānu 1938. g.  Kad Sahāras tuks-
nesī lidmašīnai noslāpis motors, H.  Cu-
kurs spējis nolaisties, salabot dzinēju un 
bez skrejceļa pacelties. Jāpiebilst, ka gan 
J.  Baško, gan H.  Cukurs bijuši grāmatu 
rakstītāji un žurnālisti. Iespējams, ka li-
dojumi atraisa cilvēka radošumu.

Latgalē maz zina par J.  Baško, skolā 
nav pierasts stāstīt reālus varoņstāstus. 
Latgaliešu kultūrā nav aktuāls varoņa ar-
hetips. Ne tikai nezināšana, bet latgalie-
šu sievietes bailes pazaudēt vienīgo dēlu 
noved pie visu riska faktoru izslēgšanas. 
Zinu mammas, kas aizliegušas kļūt par 
dzelzceļnieku vai elektriķi, jo tikt zem 
vilciena vai dabūt ar strāvu. Tā jau var ne 
vien vīrišķību, pat vīrietību var pazaudēt.

Tā nu sanācis, ka lietuviešu vīrieši 
iemetuši prāvāku akmentiņu. Tam aplie-
cinājums literatūrā: Sigits Ģeda dzejolī 
„Latviete, meklēdama identitāti“: Vai pie 
jums, Lietuvā,/ kāds neatrastos,/ kas man 
mācētu uztaisīt/ Jāni?1 

Aukštaišu	mājās.	Pie	logiem	lietuvai	
raksturīgie	papīra	izgriezumi	(karpiniai).	
lietuvas	tautas	sadzīves	muzejā

dievmāte	Kauņas		
Sv.	Erceņģeļa	Miķeļa	baznīcā
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valsts atbalsts biznesam 
šodien un turpmāk 
Hipotēku bankā

Hipotēku banka attīstības bankas 
funkcijas ir pildījusi jau vairāk nekā 
desmit gadus, dara to šodien un, pār-
veidota par attīstības finanšu institū-
ciju, turpinās darīt to arī turpmāk. 

Par Hipotēku bankas sniegto 
valsts atbalstu esošajiem un topoša-
jiem uzņēmējiem stāsta bankas Rē-
zeknes filiāles vadītāja vita pučka.

ar ko Hipotēku bankas piedāvā-
jums ir īpašs?

Veicot attīstības institūcijas uz-
devumus, Hipotēku banka izsniedz 
valsts atbalsta aizdevumus uzņēmēju 
grupām, kurām ir grūtāk saņemt fi-
nansējumu komercbankās. Tie ir gan 
iesācēji biznesā un jauni projekti, gan 
pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas at-
tīstīt savu biznesu un celt konkurēt-
spēju, kā arī lauku saimnieki. 

Par paveikto liecina arī skaitļi. Pē-
dējo četru gadu laikā vien Hipotēku 
banka dažādām uzņēmēju vajadzī-
bām kā valsts atbalsta finansējumu 
piešķīrusi jau 288 miljonus latu, at-
balstīti vairāk kā 4500 Latvijas uzņē-
mēju projekti, saglabātas esošās un 
radītas tūkstošiem jaunu darbavietu. 

kādu atbalstu Hipotēku banka 
piedāvā uzņēmējiem?

Šobrīd kopumā sešās dažādās 
valsts atbalsta programmās dažā-
dām uzņēmēju vajadzībām Hipotēku 
bankā pieejami aptuveni 50 miljoni 
latu. Mazāki un lielāki valsts atbalsta 
aizdevumi Hipotēku bankā pieejami 
plašam uzņēmēju lokam. 

Jaunajiem uzņēmējiem paredzēta 
Starta programma, kuru līdzfinansē 
Eiropas Sociālais fonds. Tā piedāvā 
gan aizdevumu (līdz 54 tūkstošiem 
latu), gan bezmaksas mācības, lai 
iegūtu uzņēmējdarbības veikšanai 
nepieciešamās zināšanas un bez-
maksas konsultācijas biznesa plā-
na sagatavošanai un pilnveidošanai. 
Jaunie uzņēmēji ļoti novērtē šo nefi-
nanšu atbalstu.

Lai biznesa uzsācējiem atvieglo-
tu aizdevuma maksājumu segšanu, 
programmā paredzēta aizdevuma 
procentu subsīdija 70% un 80% ap-
mērā. Tas nozīmē, ka biznesa uzsā-
cējiem, kas savas idejas īstenošanai 
finansējumu aizņemsies Hipotēku 
bankas Starta programmā, atkarībā 
no uzņēmuma darbības ilguma, tiks 
segti 80% vai 70% no kopējās aizde-
vuma procentos maksājamās sum-
mas. Uzņēmējam pašam būs jāmak-
sā tikai 20% vai 30% no šīs summas.

Tāpat Hipotēku banka piedāvā 
mikrokreditēšanas programmu, kas 
ir ļoti populāra un tajā var vienkār-
šākā veidā saņemt aizdevumu līdz 10 
tūkstošiem latu.

Lielāki aizdevumi ir divās citās 
valsts atbalsta programmās – MVU 
izaugsmes aizdevumu programmā 
un Komersantu konkurētspējas uz-
labošanas programmā. Speciālas 
programmas ir arī lauksaimnieku va-
jadzībām. Lauksaimniekiem pieejami 

visu gadu saimniekošanai nepiecie-
šamie apgrozāmie līdzekļi. Jāpiemin 
arī lauksaimniecības zemes iegādes 
kreditēšanas programma. 

kur var saņemt valsts atbalsta 
finansējumu?

Hipotēku bankai Latvijā ir deviņas 
filiāles, tostarp Rēzeknē, un 18 Attīs-
tības programmu konsultāciju centri, 
kuros uzņēmēji – gan esošie, gan to-
pošie, var uzzināt par valsts atbalsta 
saņemšanas iespējām Hipotēku ban-
kā. Šādi centri ir arī Preiļos un Līvā-
nos. 

Līdz ar to, par iespējām saņemt 
valsts atbalstu jautājiet mūsu kon-
sultantiem filiālēs un konsultāciju 
centros. Arī bankas mājas lapā ir 
plaša informācija par valsts atbalsta 
programmām, tur ir arī darbinie-
ku mobilo tālruņu numuri. Vēl viena 
iespēja – izmēģināt valsts atbalsta 
programmu kalkulatoru Hipotēku 
bankas mājas lapā www.hipo.lv. 

Rēzeknes filiāles kontakti: Atbrīvo-
šanas aleja 119, tālr. 64624530.
tuvākie konsultāciju centri:
preiļos, Kooperatīva ielā 6, Preiļi biz-
nesa inkubatora telpās, konsultāciju 
centrs apmeklētājiem atvērts treš-
dienās no 11.00 – 15.00
līvānos, Domes ielā 3, Līvānu inže-
niertehnoloģiju un inovāciju centrā, 
konsultāciju centrs apmeklētājiem 
atvērts trešdienās no 8.30 – 13.00 
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