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Priekšvārds
Šajā Vekordijas sējumā ir ievietoti 8 žurnāla «Upe» numuri (Nr. 13–20), kuri pieder izdevuma
«TECE» Pirmajai grāmatai, bet kuri 2003. gadā, kad visi Mediotēkas papīra izdevumi tika slēgti, bija
gan sagatavoti materiālu ziņā, taču nebija līdz galam samaketēti un izlaisti ar lāzerprinteri, kā tas bija
izdarīts ar pirmajiem 12 numuriem (kas tagad ietilpst sējumā {L-TECE}).
Pats žurnāls «Upe» (vienlaicīgi grāmatu sērija TECE) bija paredzēts dažādu vēstuļu, dokumentu,
interesantāko periodikas rakstu un tamlīdzīgu materiālu glabāšanai ērti pieejamā veidā.
Valdis Egle
2010. gada 4. janvārī
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Grāmata TECE1
(Turpinājums; sākums sējumā {L-TECE})

13. Žurnāla «Upe» 13. numurs
§133. AT Senāta spriedums «Dienas» un Ozoliņa lietā
2002.02.13
(pirms 9 mēnešiem, 20 dienām)

.2885. Publicēts: Jurista vārds: 2002.05.07 Nr. 9 (242) («Latvijas Vēstnesis» Nr. 67 (2642))1
.2886. Par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu
.2887. Augstākās tiesas Senāta spriedums
Lieta Nr.SKC-102
Rīgā 2002.gada 13.februārī
.2888.
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas tiesību normas piemērojamas tieši un nepastarpināti
.2889. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: sēdes priekšsēdētājs senators R.
Namatēvs, senatori I. Fridrihsons, M. Zāģere, piedaloties advokātiem Dz. Zālītei un E. Radziņam,
2002.gada 13.februārī izskatīja atklātā tiesas sēdē prasītāja L. Strujeviča un atbildētāju akciju
sabiedrības «Diena» un A. Ozoliņa kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
2001.gada 17.oktobra spriedumu Laimoņa Strujeviča prasības lietā pret a/s «Diena» un A. Ozoliņu par
godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu.
.2890. Noklausījies senatora I. Fridrihsona ziņojumu, prasītāja pārstāves advokātes Dz. Zālītes
paskaidrojumus, kas uztur Laimoņa Strujeviča kasācijas sūdzību, un atbildētāja a/s «Diena» pārstāvja
advokāta E. Radziņa paskaidrojumus, kas uztur atbildētāju a/s «Diena» un Aivara Ozoliņa kasācijas
sūdzību, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts
konstatēja:
.2891. Laimonis Strujevičs 1998.gada jūlijā un augustā bija Latvijas Republikas ekonomikas
ministrs, valsts akciju sabiedrības «Privatizācijas aģentūra» valsts pilnvarnieks un Latvijas Zemnieku
savienības priekšsēdētājs. Laikrakstā «Diena» Aivars Ozoliņš rubrikā «Komentāri un viedokļi»
1998.gada 13.jūlijā, 1998.gada 17.jūlijā, 1998.gada 22.jūlijā, 1998.gada 30.jūlijā, 1998.gada 6.augustā,
1998.gada 12.augustā un 1998.gada 29.augustā publicējis rakstu sēriju par Laimoni Strujeviču saistībā ar
valsts a/s «Privatizācijas aģentūra» padomē skatāmiem jautājumiem par valsts īpašuma objektu
privatizācijas noteikumiem, pirkumu līgumiem un maksāšanas līdzekļu valsts kapitāla daļām mainīšanu.
.2892. Laimonis Strujevičs 1999.gada 22.aprīlī, uzskatot, ka minētajās septiņās publikācijās ir
viņa godu un cieņu aizskarošas ziņas, un atsaucoties uz Civillikuma 2352a.pantu un likuma «Par presi
un citiem masu informācijas līdzekļiem» 7., 21. un 28.pantu, cēlis prasību pret a/s «Diena» un Aivaru
Ozoliņu, lūdzis uzlikt par pienākumu a/s «Diena» vienas nedēļas laikā no tiesas sprieduma spēkā
stāšanās dienas laikraksta otrajā lappusē atsaukt rubrikā «Komentāri un viedokļi» publicētās sekojošās
nepatiesās, viņa godu un cieņu aizskarošās ziņas, konkrēti –
.2893. 1. 1998.gada 13.jūlijā publicēto: «Valsts kases apzagšana, ko ministrs un valsts
pilnvarnieks Strujevičs dikti steidzami bija izplānojis nokārtot jau PA valdes sēdē 21.jūnijā, tiek dēvēta
par «Privatizēto uzņēmumu maksāšanas līdzekļu maiņas sistēmas sakārtošanu», ... turklāt bijušais
Ventamonjaka finansu direktors Strujevičs, kam latvju naftas lauku arājiņu maciņš acīmredzami paliek
svarīgāks par valsts kasi... Diezin vai viņš to pratīs paskaidrot arī pirmdienas sēdē, jo «sakārtošanas»

Augstākās tiesas Senāta spriedums «Par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas
piedziņu» «Jurista vārds» 2002.05.07 Nr. 9 (242) («Latvijas Vēstnesis» Nr. 67 (2642)).
1
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vienīgai īstais mērķis ir prasts un ikvienam acīmredzams – ļaut cīņubiedriem naftiniekiem iedzīvoties,
pat ja tas nozīmē pārkāpt vai apiet likumu.»;
.2894. 2. 1998.gada 17.jūlijā publicēto: «Iecerēto budžeta naudas kaisīšanu vējā ekonomikas
ministrs Strujevičs mēģina aizbildināt ar runām par «sistēmas sakārtošanu». No tā vienīgie ieguvēji
būtu naftas tranzīta biznesmeņi, kuru maciņos dāsni iebirtu 8 miljoni latu. Strujeviču acīmredzot vada
un dzen vienīgi uzdevums pagūt līdz vēlēšanām izplēst no valsts, kuras labā ministram un valsts
pilnvarniekam it kā būtu jāstrādā, cik vien iespējams treknu kumosu par labu saviem biedriem naftas
druvas saimniekiem.»;
.2895. 3. 1998.gada 22.jūlijā publicēto «... to nedarīs arī naftas zemnieku partijas priekšsēdis,
lielā valsts kases aptīrīšanas drudža ierosinātājs un motors Strujevičs.»;
.2896. 4. 1998.gada 30.jūlijā publicēto: «Vēl vairāk – pat likums nav bijis šķērslis ministra
centieniem panākt vienam Ventspils uzņēmumu grupējumam iespēju izkrāpt no valsts budžeta astoņus
miljonus latu... Strujevičs jau ir iegājis atjaunotās Latvijas Republikas vēsturē ar līdz šim tik
nepieredzēti klaju un cinisku viena konkrēta saimnieciska grupējuma interešu lobēšanu, ka tas izskatās
pēc vienīgā iemesla, kura dēļ viņš Ventamonjaka, viena Ventspils tranzītuzņēmuma bijušais
komercdirektors, tika iebīdīts ministra amatā ... Strujeviča palikšanu amatā šīs valsts iedzīvotāji varētu
tulkot kā draudīgu pavērsienu uz saimnieciski politiskas mafijas kontroli pār valsti un sabiedrību, kad
stāšanās pretī šai mafijai un likuma ievērošana kļūst dzīvībai bīstama.»;
.2897. 5. 1998.gada 6.augustā publicēto: «Cits ministrs, Strujevičs, labprāt gribētu, lai Latvijā
visi ir muļķi, kas lētticīgi ņem par pilnu viņa melus un muļķības... Miljoni netika nozagti, taču joprojām
izpaliek valdības vērtējums ministra mērķtiecīgai rīcībai nolūkā nodarīt valstij 8 miljonu kaitējumu.
Risinājums nav panākts, kamēr skandalozais ministrs nav patriekts no amata un turpina diskreditēt šo
valdību, valsts varu un Latvijas valsti.»;
.2898. 6. 1998.gada 12.augustā publicēto: «Viena valdības ministra Strujeviča mēģinājums
izkrāpt par labu saviem patroniem 8 miljonus par privatizējamo Ventspils naftu ir tikai niecīgs simptoms
milzu zelta drudzim, kas varētu sākties, ja valsts monstrus, par kuriem, kā teic tas pats Strujevičs,
paredzēts iekasēt valsts budžetā 330 miljonus, nodotu privatizācijai šī valdība un tās premjers Krasts.»;
.2899. 7. 1998.gada 29.augustā publicēto: «Uz šā fona Strujevičs, kas ar pelēki divkosīgo
runāšanu un merkantīlo rosīšanos savējo klana interešu labā īsti piestāvētu varbūt vienīgi kādam
padomjlaiku nomenklatūras otršķirīgam partijas un saimnieciskam amatam, sekmīgi turas neatkarīgās,
demokrātiskās valsts vadībā un tās parlamentā pat spīd. ... Kādu mēnesi lasījis «Dienā» par Strujeviča
skandalozi bezkaunīgajiem pūliņiem izkārtot saviem bosiem Ventspilī iespēju izkrāpt no valsts budžeta
astoņus miljonus latu par privatizējamo Ventspils naftu, ... Strujeviča smieklīgie pūliņi tagad, kad
mēģinājums apšmaukt valsti izgāzies, uzmesties par sirsnīgu valsts interešu aizstāvi nevar pārliecināt
pat muļķi.»
.2900. Prasītājs lūdzis uzlikt par pienākumu a/s «Diena» un Aivaram Ozoliņam vienas nedēļas
laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas laikraksta «Diena» pirmajā lappusē rakstveidā
atvainoties par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu ar šādu tekstu: «Laikraksts «Diena»
un Aivars Ozoliņš personīgi atvainojas Laimonim Strujeviča kungam par to, ka «Dienas» komentāra
publikācijās nepatiesi ir apšaubīta Laimoņa Strujeviča kunga rīcība un uzvedība laikā, kad Laimonis
Strujeviča kungs pildīja Latvijas Republikas ekonomikas ministra un valsts a/s «Privatizācijas
aģentūra» pilnvarnieka pienākumus, un atsauc «Dienas» komentāra publikācijās izteiktos apgalvojumus
par mēģinājumu izkrāpt no valsts budžeta līdzekļiem 8 miljonus latu, ar kuriem prettiesiski tika celta
neslava Laimonim Strujeviča kungam.»
.2901. Prasītājs lūdzis piedzīt no a/s «Diena» mantisku kompensāciju Ls10˙000. Rīgas Zemgales
priekšpilsētas tiesa kā pirmās instances tiesa 1999.gada 26.oktobrī Laimoņa Strujeviča prasību
apmierinājusi daļēji. Lietu izskatījusi sakarā ar Laimoņa Strujeviča un atbildētāju a/s «Diena» un Aivara
Ozoliņa apelācijas sūdzībām, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2001.gada 17.oktobrī
apmierinājusi Laimoņa Strujeviča prasību daļēji – uzlikusi par pienākumu a/s «Diena» viena mēneša
laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā laikraksta «Diena» otrajā lappusē atsaukt Laimoņa
Strujeviča godu un cieņu aizskarošas šādas ziņas:
.2902. «1. Valsts kases apzagšana, ko ministrs un valsts pilnvarnieks Strujevičs dikti steidzami
bija izplānojis nokārtot jau PA valdes sēdē 21.jūnijā, tika dēvēta par «Privatizēto uzņēmumu
maksāšanas līdzekļu maiņas sistēmas sakārtošanu», ... turklāt bijušais Ventamonjaka finansu direktors
Strujevičs, kam latvju naftas lauku arājiņu maciņš acīmredzami paliek svarīgāks par valsts kasi. ...
Diezin vai viņš to pratīs paskaidrot arī pirmdienas sēdē, jo «sakārtošanas» vienīgais īstais mērķis ir

VEcordia, izvilkums L-TECE1

5

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

prasts un ikvienam acīmredzams – ļaut cīņubiedriem naftiniekiem iedzīvoties, pat ja tas nozīmē pārkāpt
vai apiet likumu. (Dienas komentārs «Kā nozagt miljonus» laikrakstā «Diena», 1998.gada 13.jūlijs);
.2903. 2. Viena valdības ministra Strujeviča mēģinājums izkrāpt par labu saviem patroniem 8
miljonus par privatizējamo Ventspils naftu ir tikai niecīgs simptoms milzu zelta drudzim, kas varētu
sākties, ja valsts monstrus, par kuriem, kā teic tas pats Strujevičs, paredzēts iekasēt budžetā 330
miljonus, nodotu privatizācijai šī valdība un tās premjers Krasts. (Dienas komentārs «Stabili irdenais
Krasta gads» laikrakstā «Diena», 1998.gada 12.augusts).»
.2904. No a/s «Diena» Laimoņa Strujeviča labā piedzīta mantiskā kompensācija Ls4000, valsts
nodeva Ls10 un Ls200 ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšanai, valsts nodeva par labu valstij
Ls165. Pārējā daļā prasība noraidīta.
.2905. Kasācijas sūdzībā prasītājs Laimonis Strujevičs lūdz atcelt Rīgas apgabaltiesas Civillietu
tiesas kolēģijas 2001.gada 17.oktobra spriedumu prasības noraidītajā daļā un lietu šajā daļā nosūtīt
jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai.
.2906. Tiesa spriedumā konstatējusi, ka 1998.gada 13.jūlija un 1998.gada 12.augusta laikrakstā
«Diena» esošajos komentāros «Kā nozagt miljonus» un «Stabili irdenais Krasta gads» aizskar prasītāja
godu un cieņu, jo viņam piedēvētas darbības, kas robežojas ar krimināli sodāmu nodarījumu un
atbildētāji nav pierādījuši paustās informācijas patiesumu. Uzskata, ka arī pārējie prasībā norādītie
laikrakstā publicētie izteikumi tāpat līdzīgā veidā aizskar prasītāja godu un cieņu. Taču tiesa spriedumā
secinājusi, ka tie nav uztverami kā godu un cieņu aizskaroši, kaut arī, kā atzinusi tiesa, satur asu
prasītāja darbības kritiku pirms politiķa karjeras uzsākšanas. Pie šādiem apstākļiem kasators Laimonis
Strujevičs tiesas spriedumu uzskata par pretrunīgu un daļā par prasības noraidīšanu – par nepareizu, arī
daļā par mantiskās kompensācijas apmēra noteikšanu. Civillikuma 2352a.pants attiecināms uz katru,
kura gods un cieņa ir aizskarta, bet Augstākās tiesas plēnuma 1993.gada 25.oktobra lēmuma Nr.9 «Par
tiesu praksi lietās par personas goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu» 1.punktā izskaidrots, ka ar
aizskarošām jāsaprot ziņas, kuras mazina personas godu un cieņu atsevišķu pilsoņu vai sabiedrības acīs.
.2907. Likuma «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» 7.pants aizliedz publicēt
informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tām neslavu, bet 21.pants
paredz personu tiesības pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par tām publicētās ziņas, ja šīs
ziņas neatbilst patiesībai, žurnālista pienākums ir sniegt patiesu informāciju, ievērot pilsoņu tiesības un
likumīgās intereses. Noraidot prasību attiecībā uz 1998.gada 17., 22., 30.jūlijā un 6. un 28.augustā
publicēto godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukšanu, tiesa, kā norādīts kasācijas sūdzībā, nav
piemērojusi likumu «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» vispār un noraidītajā daļā
Civillikuma 2352a.pantu iztulkojusi nepareizi.
.2908. Kasācijas sūdzībā atbildētāji a/s «Diena» un Aivars Ozoliņš lūdz atcelt Rīgas apgabaltiesas
Civillietu tiesas kolēģijas 2001.gada 17.oktobra spriedumu prasības apmierinātajā daļā un lietu nosūtīt
šajā daļā jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. Nepareizs, pēc atbildētāju ieskata, ir tiesas
secinājums, ka viedoklis tiek balstīts uz konkrētām ziņām, tām jābūt patiesām un viedoklim jābūt
balstītam uz patiesiem faktiem – šāds tiesas secinājums ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes
100.pantu. Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Uzskati (viedokļi) var veidoties un tikt pausti
arī, balstoties uz nepatiesiem faktiem un kļūdainām ziņām.
.2909. A/s «Diena» un Aivars Ozoliņš uzskata, ka tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma
2352a.pantu, identificējot «ziņu» jēdzienu ar «viedokli», kura patiesumu nav iespējams pārbaudīt.
Spriedums ir pretrunā 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijai un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolam, Latvijas Republikas 1997.gada 4.jūnijā pieņemtā
likuma «Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un
tā 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu» 4.pantam.
.2910. Spriedums daļā par mantiskās kompensācijas piedziņu, kā uzskata atbildētāji, arī ir
pretrunīgs un nepamatots. Pārbaudījis lietā esoša sprieduma likumību attiecībā uz personām, kas
spriedumu pārsūdzējušas un attiecībā uz argumentiem, kas minēti iesniegtajās kasācijas sūdzībās, kā to
nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, kas reglamentē lietas izskatīšanas robežas kasācijas
instances tiesā, Senāts uzskata, ka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2001.gada 17.oktobra
spriedums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā šādu motīvu dēļ.
.2911. Latvijas Republikas Satversmes 100.pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda
brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. To paredz arī
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (turpmāk Konvencija), kurai Latvija
pievienojusies 1997.gada 4.jūnijā. Taču šīs brīvības īstenošana saistībā ar pienākumiem un atbildību var
tikt pakļauta ierobežojumiem atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 116.pantam, kas nosaka, ka
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Satversmes 100.pantā noteiktās tiesības var ierobežot gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības,
demokrātisko iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Šos ierobežojumus paredz arī
Konvencijas 10.panta otrā daļa. Latvijas Republikā ierobežojumus vārda brīvībai ar leģitīmu mērķi
nosaka Civillikuma 2352a.pants, kā arī likuma «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem»
7.pants, kas reglamentē nepublicējamas informācijas aizlieguma kritērijus.
.2912. Tiesa, atzīstot, ka Laimoņa Strujeviča godu un cieņu aizskarošas ziņas ir 1998.gada
13.jūlija un 1998.gada 12.augusta laikrakstā «Diena» publicētajās rubrikās «Komentāri un viedokļi» to
motivējusi tādējādi, ka atbildētāji nav pierādījuši paustās informācijas patiesumu un Laimonim
Strujevičam piedēvētās darbības robežojas ar kriminālsodāmu nodarījumu. Pārējie 1998.gada 17.jūlija,
1998.gada 23.jūlija, 1998.gada 30.jūlija, 1998.gada 6.augusta un 1998.gada 29.augusta laikrakstā
«Diena» publicētajās rubrikās «Komentāri un viedokļi» esošie izteikumi, kā atzinusi tiesa, nav
uztverami kā Laimoņa Strujeviča godu un cieņu aizskaroši, kaut arī satur asu viņa darbības kritiku pirms
politiķa karjeras uzsākšanas.
.2913. Tiesas arguments nevar būt par pamatu, lai apelācijas instances tiesas spriedumu uzskatītu
par likumīgu.
.2914. Minētajās septiņās publikācijās laikrakstā «Diena» esošais saturs ir vienots: Laimoņa
Strujeviča, ekonomikas ministra un valsts a/s «Privatizācijas aģentūra» valsts pilnvarnieka, darbība
saistībā ar valsts īpašuma privatizācijas noteikumu grozījumu projektiem.
.2915. Tiesa, vadoties no atzinuma, ka atbildētājiem jāpierāda paustās informācijas patiesums,
prasību apmierinājusi daļēji, bet daļā par prasības noraidīšanu pēc būtības secinājusi, ka piecās rubrikās
«Komentāri un viedokļi» nav Laimoņa Strujeviča godu un cieņu aizkarošas ziņas – šādā aspektā tiesa
publikācijas nav izskatījusi to kopumā un tiesas spriedums ir acīmredzami pretrunīgs.
.2916. Apmierinot prasību daļēji un atzīstot, ka viedoklis tiek balstīts uz konkrētām ziņām, līdz ar
to arī viedoklim jābūt patiesam, tiesa prasības apmierināšanu pamatojusi ar atsauci uz Civillikuma
2352a.pantu, norādot, ka tas nav pretrunā ar starptautisko tiesību normām. Taču tiesa nav ņēmusi vērā,
ka Latvijas Republikas 1997.gada 4.jūnijā pieņemtā likuma «Par 1950.gada 4.novembra Eiropas
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu» 4.pants
nosaka, ka Latvijas Republika atzīst par obligātu ipso facto bez īpašas vienošanās par to Eiropas
Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju visos jautājumos, kas attiecas uz šīs konvencijas un tās protokolu
interpretāciju un lietojumu, un nav piemērojusi šos standartus, kas atbilst Konvencijas 10.panta
principiem.
.2917. Eiropas Cilvēktiesību tiesa 1994.gada 22.augusta spriedumā Jersilds lietā pret Dāniju
norādījusi sekojošo:
.2918. «Tiesa ir vairākkārt atkārtojusi, ka vārda brīvība ir viens no demokrātiskas sabiedrības
pamatelementiem un ka īpaša nozīme ir jāvelta preses aizsardzībai (ibid). Lai arī prese nedrīkst pārkāpt
noteiktas robežas, cita starpā, arī lai «aizsargātu citu personu cieņu vai tiesības», tomēr tās galvenais
uzdevums ir izplatīt informāciju un idejas par sabiedrību interesējošiem jautājumiem. Tas ir ne tikai
preses uzdevums izplatīt šo informāciju un idejas: sabiedrībai ir arī tiesības tās saņemt. Ja tas būtu
savādāk, prese nevarētu spēlēt savu tik svarīgo «sabiedrības sargsuņa» lomu (ibid). Lai arī šie principi
ir sākotnēji formulēti attiecībā uz drukātajiem masu saziņas līdzekļiem, tie bez šaubām attiecas arī uz
audiovizuālajiem medijiem.»
.2919. Bez tam a/s «Diena» un Aivars Ozoliņš, izspriežot Laimoņa Strujeviča prasību, lūdza
apsvērt arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1986.gada 8.jūlija spriedumā esošo Konvencijas 10.panta
interpretāciju Austrijas žurnālista Lingēna lietā. Minētajā spriedumā teikts, ka izteiksmes brīvība ir viens
no būtiskākajiem sabiedrības pamatiem, katra indivīda pašrealizācijas pamatnoteikumiem, ko aizsargā
Konvencijas 10.pants, un tā attiecas arī uz tādu informāciju, kas apvaino, šokē vai traucē (41.pants), ka
pieņemamās kritikas robežas attiecīgi ir plašākas attiecībā uz politiķi nekā uz privātpersonu, un,
atšķirībā no pēdējā, pirmais neizbēgami un apzināti atklāj sevi gan žurnālistiem, gan sabiedrībai kopumā
katra sava vārda un rīcības rūpīgai izpētei, un tādēļ viņam ir jāizrāda lielāka iecietība (42.pants), ka
nepieciešams rūpīgi nošķirt faktus, kurus var pierādīt, no novērtējuma spriedumiem, kuru patiesīgums
nav pierādāms (46.pants). Taču tiesa šo Konvencijas 10.panta interpretāciju nav ņēmusi vērā. Vienlaikus
tiesa paplašināti tulkojusi jēdzienu «ziņas», pēc būtības to uzskatot kā sinonīmu jēdzienam «viedoklis»
(un otrādi). Latviešu literārās valodas vārdnīcā (1996.gada izdevums, Rīga: Zinātne, 8.sējums) sniegts
vārdu «ziņas» skaidrojums, ka tās ir datu, faktu, skaitļu un arī informācijas kopums (647.–648.lpp.) un
«viedoklis» – ir uzskats, izpratne (par ko), arī attieksme (pret ko) – (425.lpp.).
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.2920. Viedoklis ir noteiktas personas vai personu grupas subjektīvs vērtējums, uzskats,
izteikums, kas var veidoties kā no patiesiem faktiem, tā kļūdainām ziņām, nepatiesas informācijas, vai
arī abējādi.
.2921. Vārds «komentārs» tiek lietots gan kā juridisks termins zinātniskam vai praktiskam likuma
iztulkojumam, skaidrojumam, arī kā grāmatas vai cita teksta uzziņu daļas paskaidrojošās piezīmes,
izskaidrojums, gan kā publicistikas žanrs – operatīvs materiāls, kurā īsi izanalizēts un vērtēts kāds
sabiedrisks vai politisks notikums, pasākums u.tml. (Svešvārdu vārdnīca, R.: Jumava, 1999., 370.lpp.) Ja
ziņām (arī informācijai) Civillikuma 2352a.panta nozīmē jābūt patiesām, pretējā gadījumā katram
tiesības prasīt to atsaukšanu, tad tādu prasību nevar attiecināt uz publiskotu viedokli. Pie lietas jaunas
izskatīšanas tiesai jāņem vērā, ka pastāv būtiska atšķirība starp jēdzieniem «ziņas» un «viedokļi», un
jāvērtē, vai viedokļu publicēšana presē par sabiedrību interesējošiem jautājumiem varēja aizskart
Laimoņa Strujeviča kā LR ekonomikas ministra un valsts a/s «Privatizācijas aģentūra» valsts
pilnvarnieka godu un cieņu, pārkāpjot preses noteiktās robežas, un vai notikusi, ievērojot Konvencijas
10.pantā noteiktos standartus un Eiropas Cilvēktiesību tiesas minētā panta interpretāciju un lietojumu.
.2922. Civillikuma 2352a.pantā paredzēto atlīdzību (mantisko kompensāciju) nosaka tiesa.
Likumā nav norādīts, kādam jābūt kompensācijas apmēram, tādēļ katrā konkrētā gadījumā tiesai jāvērtē
faktiskie apstākļi kopsakarībā un jānosaka šīs mantiskās kompensācijas apmērs. Iespējamie kritēriji, kas
ņemami vērā, nosakot mantiskās kompensācijas apmēru, ir nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu
izplatīšanas publiskums, plašums, šī aizskāruma smagums pret personu, sekas, ko radījusi godu un cieņu
aizskarošu ziņu izplatīšana, pušu personība u.c.
.2923. Tā kā spriedums tiek atcelts sakarā ar iesniegtajām kasācijas sūdzībām, to iesniedzējiem
atmaksājama drošības nauda (Civilprocesa likuma 458.panta otrā daļa).
.2924. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Latvijas Republikas Augstākās
tiesas Senāts
nosprieda:
.2925. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2001.gada 17.oktobra spriedumu atcelt un
lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesas sastāvā;
.2926. Atmaksāt Laimonim Strujevičam un a/s «Diena» drošības naudu Ls50 (piecdesmit).
.2927. Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators R. Namatēvs
Senatori: I. Fridrihsons, M. Zāģere
§134. Vēl viens AT Senāta spriedums par «Dienu»
2002.11.14
(pēc 9 mēnešiem, 1 dienas)

.2928. Publicēts: «LV» 2002.12.03 Nr.176 (2751), «Jurista vārds» Nr. 24 (257)2.
.2929. Par politiķa godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu
.2930. Augstākās tiesas Senāta spriedums
Lieta Nr.SKC-604
Rīgā 2002.gada 14.novembrī
.2931.
Pret politiķi ir pieļaujama lielāka, bet ne neierobežota
kritika. Nav pieļaujama visatļautība izteikumos arī pret politiķi
.2932. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts paplašinātā sastāvā: priekšsēdētājs senators M.
Dudelis, senatori O. Druks-Jaunzemis, Z. Gencs, R. Krauze, R. Saulīte, I. Šepteris, R. Zaķe, piedaloties
zvērinātiem advokātiem E. Radziņam un D. Zālītei, 2002.gada 14.novembrī izskatīja atklātā tiesas sēdē
akciju sabiedrības «Diena» un Aivara Ozoliņa kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas
kolēģijas 2002. gada 3.jūnija spriedumu Laimoņa Strujeviča prasības lietā pret akciju sabiedrību
«Diena» un Aivaru Ozoliņu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu.
.2933. Noklausījies senatora Z. Genca ziņojumu, akciju sabiedrības «Diena» pilnvarotā pārstāvja
E. Radziņa un A. Ozoliņa paskaidrojumus, kuri lūdz kasācijas sūdzību apmierināt, un L. Strujeviča
pārstāves D. Zālītes iebildumus pret kasācijas sūdzību, Senāts
Augstākās tiesas Senāta spriedums «Par politiķa godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un
kompensācijas piedziņu». «Jurista vārds» Nr. 24 (257) («LV» 2002.12.03 Nr.176 (2751)).
2
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konstatēja:
.2934. Laimonis Strujevičs 1998.gada jūlijā un augustā bijis Latvijas Republikas ekonomikas
ministrs, valsts akciju sabiedrības «Privatizācijas aģentūra» valsts pilnvarnieks un Latvijas Zemnieku
savienības priekšsēdētājs.
.2935. Laikrakstā «Diena» 1998.gada 13.jūlijā, 1998.gada 17.jūlijā, 1998.gada 22.jūlijā,
1998.gada 30.jūlijā, 1998.gada 6.augustā, 1998.gada 12.augustā un 1998.gada 29.augustā publicēta
Aivara Ozoliņa rakstu sērija par Laimoni Strujeviču saistībā ar valsts akciju sabiedrības «Privatizācijas
aģentūra» padomē skatāmiem jautājumiem par valsts īpašuma objektu privatizācijas noteikumiem,
pirkumu līgumiem un maksāšanas līdzekļu mainīšanu valsts kapitāla daļām.
.2936. Laimonis Strujevičs 1999.gada 22.aprīlī, atsaucoties uz Civillikuma 2352a.pantu un likuma
«Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» 7., 21. un 28.pantu, cēlis prasību pret akciju
sabiedrību «Diena» un Aivaru Ozoliņu, norādīdams, ka komentāros tikušas publicētas šādas nepatiesas,
viņa godu un cieņu aizskarošas ziņas:
.2937. 1. «Valsts kases apzagšana, ko ministrs un valsts pilnvarnieks Strujevičs dikti steidzami
bija izplānojis nokārtot jau Privatizācijas aģentūras valdes sēdē 21.jūnijā, tiek dēvēta par «Privatizēto
uzņēmumu maksāšanas līdzekļu maiņas sistēmas sakārtošanu», ... turklāt bijušais «Ventamonjaka»
finansu direktors Strujevičs, kam latvju naftas lauku arājiņu maciņš acīmredzami paliek svarīgāks par
valsts kasi... Diezin vai viņš to pratīs paskaidrot arī pirmdienas sēdē, jo «sakārtošanas» vienīgais īstais
mērķis ir prasts un ikvienam acīmredzams – ļaut cīņu biedriem naftiniekiem iedzīvoties, pat ja tas
nozīmē pārkāpt vai apiet likumu.» (Dienas komentārs «Kā nozagt miljonus» laikrakstā «Diena»,
1998.gada 13.jūlijs, 2.lpp.).
.2938. 2. «Iecerēto budžeta naudas kaisīšanu vējā ekonomikas ministrs Strujevičs mēģina
aizbildināt ar runām par «sistēmas sakārtošanu». No tā vienīgie ieguvēji būtu naftas tranzīta
biznesmeņi, kuru maciņos dāsni iebirtu 8 miljoni latu. Strujeviču acīmredzot vada un dzen vienīgi
uzdevums pagūt līdz vēlēšanām izplēst no valsts, kuras labā ministram un valsts pilnvarniekam it kā
būtu jāstrādā, cik vien iespējams treknu kumosu par labu saviem biedriem naftas druvas saimniekiem.»
(Dienas komentārs «Nāk Laimonis nokopt Latviju» laikrakstā «Diena», 1998.gada 17.jūlijs, 2.lpp.).
.2939. 3. «... to nedarīs arī naftas zemnieku partijas priekšsēdis, lielā valsts kases aptīrīšanas
drudža ierosinātājs un motors Strujevičs.» (Dienas komentārs «Mugurkaula mokas» laikrakstā «Diena»,
1998.gada 22.jūlijs, 2.lpp.).
.2940. 4. «Vēl vairāk – pat likums nav bijis šķērslis ministra centieniem panākt vienam
Ventspils uzņēmumu grupējumam iespēju izkrāpt no valsts budžeta astoņus miljonus latu... Strujevičs
jau ir iegājis atjaunotās Latvijas Republikas vēsturē ar līdz šim tik nepieredzēti klaju un cinisku viena
konkrēta saimnieciska grupējuma interešu lobēšanu, ka tas izskatās pēc vienīgā iemesla, kura dēļ viņš
«Ventamonjaka», viena Ventspils tranzītuzņēmuma bijušais komercdirektors, tika iebīdīts ministra
amatā ... Strujeviča palikšanu amatā šīs valsts iedzīvotāji varētu tulkot kā draudīgu pavērsienu uz
saimnieciski politiskas mafijas kontroli pār valsti un sabiedrību, kad stāšanās pretī šai mafijai un likuma
ievērošana kļūst dzīvībai bīstama.» (Dienas komentārs «Strujevičam jāaiziet» laikrakstā «Diena»,
1998.gada 30.jūlijs, 2.lpp.).
.2941. 5. «Cits ministrs, Strujevičs, labprāt gribētu, lai Latvijā visi ir muļķi, kas lētticīgi ņem
par pilnu viņa melus un muļķības... Miljoni netika nozagti, taču joprojām izpaliek valdības vērtējums
ministra mērķtiecīgai rīcībai nolūkā nodarīt valstij 8 miljonu kaitējumu. Risinājums nav panākts, kamēr
skandalozais ministrs nav patriekts no amata un turpina diskreditēt šo valdību, valsts varu un Latvijas
valsti.» (Dienas komentārs «Strujeviča cīņa» laikrakstā «Diena», 1998.gada 6.augusts, 2.lpp.).
.2942. 6. «Viena valdības ministra Strujeviča mēģinājums izkrāpt par labu saviem patroniem 8
miljonus par privatizējamo «Ventspils naftu» ir tikai niecīgs simptoms milzu zelta drudzim, kas varētu
sākties, ja valsts monstrus, par kuriem, kā teic tas pats Strujevičs, paredzēts iekasēt valsts budžetā 330
miljonus, nodotu privatizācijai šī valdība un tās premjers Krasts.» (Dienas komentārs «Stabili irdenais
Krasta gads» laikrakstā «Diena», 1998.gada 12.augusts, 2.lpp.).
.2943. 7. «Uz šā fona Strujevičs, kas ar pelēki divkosīgo runāšanu un merkantīlo rosīšanos
savējo klana interešu labā īsti piestāvētu varbūt vienīgi kādam padomjlaiku nomenklatūras otršķirīgam
partijas un saimnieciskam amatam, sekmīgi turas neatkarīgās, demokrātiskās valsts vadībā un tās
parlamentā pat spīd. ... Kādu mēnesi lasījis «Dienā» par Strujeviča skandalozi bezkaunīgajiem pūliņiem
izkārtot saviem bosiem Ventspilī iespēju izkrāpt no valsts budžeta astoņus miljonus latu par
privatizējamo «Ventspils naftu», ... Strujeviča smieklīgie pūliņi tagad, kad mēģinājums apšmaukt valsti
izgāzies, uzmesties par sirsnīgu valsts interešu aizstāvi nevar pārliecināt pat muļķi.» (Dienas komentārs
«Kā nu runās, kad vēl jāēd» laikrakstā «Diena», 1998.gada 29.augusts, 2.lpp.).

VEcordia, izvilkums L-TECE1

9

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

.2944. Laimonis Strujevičs norāda, ka visi minētie apgalvojumi par viņa vēlmi un mēģinājumu
izkrāpt no valsts budžeta 8 miljonus latu ir nepatiesi, bet to saturs un izplatīšanas veids liecina par
vēlēšanos apšaubīt viņa morālo stāju, profesionālās un politiskās darbības atbilstību likumiem un labiem
tikumiem. Lūdz uzlikt par pienākumu akciju sabiedrībai «Diena» vienas nedēļas laikā no sprieduma
spēkā stāšanās dienas laikraksta «Diena» otrajā lappusē atsaukt norādītās viņa godu un cieņu aizskarošās
ziņas, uzlikt par pienākumu akciju sabiedrībai «Diena» un Aivaram Ozoliņam vienas nedēļas laikā no
tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas laikraksta «Diena» pirmajā lappusē rakstveidā atvainoties par
nepatiesu godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu, piedzīt no akciju sabiedrības «Diena» atlīdzību Ls
10˙000 apmērā.
.2945. Ar Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas 1999.gada 26.oktobra spriedumu Laimoņa
Strujeviča prasība daļā par godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukšanu apmierināta, piedzenot no akciju
sabiedrības «Diena» par labu Laimonim Strujevičam materiālo kompensāciju Ls 7000 apmērā.
.2946. Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar Laimoņa Strujeviča, akciju sabiedrības «Diena»
un Aivara Ozoliņa apelācijas sūdzībām, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2001.gada
17.oktobra spriedumu prasību apmierinājusi daļēji, uzlikusi par pienākumu akciju sabiedrībai «Diena»
viena mēneša laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā laikrakstā «Diena» otrajā lappusē atsaukt
1998.gada 13.jūlijā un 12.augustā publicētās Laimoņa Strujeviča norādītās viņa godu un cieņu
aizskarošās ziņas.
.2947. No akciju sabiedrības «Diena» Laimoņa Strujeviča labā piedzīta mantiska kompensācija Ls
4000 apmērā.
.2948. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts, izskatot akciju sabiedrības «Diena», Aivara
Ozoliņa un Laimoņa Strujeviča kasācijas sūdzības, 2002.gada 13.februārī Rīgas apgabaltiesas spriedumu
atcēlis un lietu nosūtījis jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā.
.2949. 1. Senāts norādījis, ka apgabaltiesas spriedums ir pretrunīgs.
.2950. Apgabaltiesa, atzīstot, ka Laimoņa Strujeviča godu un cieņu aizskarošas ziņas ir 1998.gada
13.jūlija un 1998.gada 12.augusta laikrakstā «Diena» publicētajās rubrikās «Komentāri un viedokļi»,
norādījusi, ka atbildētāji nav pierādījuši paustās informācijas patiesumu un Laimonim Strujevičam
piedēvētās darbības robežojas ar kriminālsodāmu nodarījumu. Pārējie 1998.gada 17.jūlija, 1998.gada
23.jūlija, 1998.gada 30.jūlija, 1998.gada 6.augusta un 1998.gada 29.augusta laikrakstā «Diena» esošie
izteikumi nav uztverami kā Laimoņa Strujeviča godu un cieņu aizskaroši, kaut arī satur asu viņa
darbības kritiku pirms politiķa karjeras uzsākšanas.
.2951. Taču minētajās septiņās publikācijās laikrakstā «Diena» esošais saturs ir vienots: Laimoņa
Strujeviča, ekonomikas ministra un valsts akciju sabiedrības «Privatizācijas aģentūra» valsts
pilnvarnieka, darbība saistībā ar valsts īpašuma privatizācijas noteikumu grozījumu projektiem.
.2952. 2. Apmierinot prasību daļēji un atzīstot, ka viedoklis tiek balstīts uz konkrētām ziņām,
līdz ar to arī viedoklim jābūt patiesam, tiesa prasības apmierināšanu pamatojusi ar atsauci uz
Civillikuma 2352a.pantu, norādot, ka tas nav pretrunā ar starptautisko tiesību normām.
.2953. Taču tiesa nav ņēmusi vērā, ka Latvijas Republikas 1997.gada 4.jūnijā pieņemtā likuma
«Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2.,
4., 7. un 11. protokolu» 4.punkts nosaka, ka Latvija Republika atzīst par obligātu ipso facto bez īpašas
vienošanās par to Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju visos jautājumos, kas attiecas uz šīs
konvencijas un tās protokolu interpretāciju un lietojumu, un nav piemērojusi šos standartus atbilstoši
Konvencijas 10.panta principiem.
.2954. Akciju sabiedrība «Diena» un Aivars Ozoliņš, izspriežot Laimoņa Strujeviča prasību, lūdza
apsvērt arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1986.gada 8.jūlija spriedumā Austrijas žurnālista Lingēna lietā
un 1994.gada 22.augustā spriedumā lietā Jersilds pret Dāniju esošo Konvencijas 10.panta interpretāciju.
Taču tiesa šo Konvencijas 10.panta interpretāciju nav ņēmusi vērā.
.2955. 3. Apgabaltiesa paplašināti tulkojusi jēdzienu «ziņas» un pēc būtības to uzskatījusi kā
sinonīmu jēdzienam «viedoklis» (un otrādi).
.2956. Senāts norādījis, ka pastāv būtiska atšķirība starp jēdzieniem «ziņas» un «viedokļi», un
tāpēc, izskatot lietu atkārtoti, jāvērtē, vai viedokļu publicēšana presē par sabiedrību interesējošiem
jautājumiem varēja aizskart Laimoņa Strujeviča kā LR ekonomikas ministra un valsts akciju sabiedrības
«Privatizācijas aģentūra» valsts pilnvarnieka godu un cieņu, pārkāpjot pieļaujamās robežas, un vai goda
un cieņas aizskaršana notikusi, ievērojot Konvencijas 10.pantā noteiktos standartus un šī panta Eiropas
Cilvēktiesību tiesas interpretāciju.
.2957. 4. Civillikuma 2352a.pantā paredzēto atlīdzību (mantisko kompensāciju) nosaka tiesa,
tādēļ katrā konkrētā gadījumā tiesai jāvērtē faktiskie apstākļi kopsakarībā un jānosaka šīs mantiskās
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kompensācijas apmērs. Iespējamie kritēriji, kas ņemami vērā, nosakot mantiskās kompensācijas apmēru,
ir nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanas publiskums, plašums, šī aizskāruma smagums
pret personu, sekas, ko radījusi godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšana, pušu personība u.c.
.2958. Izskatot lietu no jauna, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, pamatojoties uz
Civilprocesa likuma 432. – 434.pantu, Civillikuma 2352a.pantu, likuma «Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem» 7., 21. pantu, Latvijas Republikas Satversmes 95., 100., 116. pantu,
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantu, Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4.pantu, ar 2002.gada 3.jūnija spriedumu Laimoņa Strujeviča
prasību apmierinājusi daļēji.
.2959. Apgabaltiesa nosprieda uzlikt par pienākumu akciju sabiedrībai «Diena» trīs mēnešu laikā
no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā laikraksta «Diena» otrajā lappusē atsaukt Laimoņa Strujeviča
goda un cieņu aizskarošās ziņas:
.2960. 1. «Valsts kases apzagšana, ko ministrs un valsts pilnvarnieks Strujevičs dikti steidzami
bija izplānojis nokārtot jau Privatizācijas aģentūras valdes sēdē 21.jūnijā, tiek dēvēta par «Privatizēto
uzņēmumu maksāšanas līdzekļu maiņas sistēmas sakārtošanu», ... turklāt bijušais «Ventamonjaka»
finansu direktors Strujevičs, kam latvju naftas lauku arājiņu maciņš acīmredzami paliek svarīgāks par
valsts kasi... Diezin vai viņš to pratīs paskaidrot arī pirmdienas sēdē, jo «sakārtošanas» vienīgais īstais
mērķis ir prasts un ikvienam acīmredzams – ļaut cīņu biedriem naftiniekiem iedzīvoties, pat ja tas
nozīmē pārkāpt vai apiet likumu.» (Dienas komentārs «Kā nozagt miljonus» laikrakstā «Diena»,
1998.gada 13.jūlijs, 2.lpp.).
.2961. 2. «Viena valdības ministra Strujeviča mēģinājums izkrāpt par labu saviem patroniem 8
miljonus par privatizējamo «Ventspils naftu» ir tikai niecīgs simptoms milzu zelta drudzim, kas varētu
sākties, ja valsts monstrus, par kuriem, kā teic tas pats Strujevičs, paredzēts iekasēt valsts budžetā 330
miljonus, nodotu privatizācijai šī valdība un tās premjers Krasts.» (Dienas komentārs «Stabili irdenais
Krasta gads» laikrakstā «Diena», 1998.gada 12.augusts, 2.lpp.).
.2962. 3. «Cits ministrs, Strujevičs, labprāt gribētu, lai Latvijā visi ir muļķi, kas lētticīgi ņem
par pilnu viņa melus un muļķības... Miljoni netika nozagti, taču joprojām izpaliek valdības vērtējums
ministra mērķtiecīgai rīcībai nolūkā nodarīt valstij 8 miljonu kaitējumu. Risinājums nav panākts, kamēr
skandalozais ministrs nav patriekts no amata un turpina diskreditēt šo valdību, valsts varu un Latvijas
valsti.» (Dienas komentārs «Strujeviča cīņa» laikrakstā «Diena», 1998.gada 6.augusts, 2.lpp.).
.2963. 4. «Uz šā fona Strujevičs, kas ar pelēki divkosīgo runāšanu un merkantīlo rosīšanos
savējo klana interešu labā īsti piestāvētu varbūt vienīgi kādam padomjlaiku nomenklatūras otršķirīgam
partijas un saimnieciskam amatam, sekmīgi turas neatkarīgās, demokrātiskās valsts vadībā un tās
parlamentā pat spīd. ... Kādu mēnesi lasījis «Dienā» par Strujeviča skandalozi bezkaunīgajiem pūliņiem
izkārtot saviem bosiem Ventspilī iespēju izkrāpt no valsts budžeta astoņus miljonus latu par
privatizējamo «Ventspils naftu», ... Strujeviča smieklīgie pūliņi tagad, kad mēģinājums apšmaukt valsti
izgāzies, uzmesties par sirsnīgu valsts interešu aizstāvi nevar pārliecināt pat muļķi.» (Dienas komentārs
«Kā nu runās, kad vēl jāēd» laikrakstā «Diena», 1998.gada 29.augusts 2.lpp.).
.2964. Piedzīta no akciju sabiedrības «Diena» par labu Laimonim Strujevičam mantiska
kompensācija Ls 6000, valsts nodeva Ls 216 un par juridisko palīdzību Ls 200, kopā 6416.
.2965. Pārējā daļā prasība noraidīta.
.2966. Apgabaltiesa atzinusi, ka minētajās publikācijās sniegtās informācijas (ziņas) atbilstība
patiesībai nav pierādīta. Atbildētāji nav pierādījuši prasītāja rīcības nelikumību privatizācijas noteikumu
izstrādāšanā, pieņemšanā un īstenošanā un vēlēšanos kāda grupējuma interesēs izkrāpt 8 miljonus latu.
Lietas materiāli nesatur ziņas par prasītāja iespējamo saistību ar privatizējamo «Ventspils naftu» vai
citiem ar naftas biznesu saistītiem uzņēmumiem. Bez tam šī informācija tiek sniegta apgalvojuma formā,
bez komentāru autora norādes uz iespējamo viedokli.
.2967. Pamatoti pirmās instances tiesa spriedumā norādījusi, ka Noteikumu par kārtību, kādā
likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju» 52.panta otrā daļas noteiktajos
gadījumos izdarāmi grozījumi valsts īpašuma objektu privatizācijas noteikumos un pirkuma līgumos,
izstrādāšanas, pieņemšanas un apstiprināšanas gaitā prasītājs rīkojies atbilstoši bezpeļņas organizācijas
valsts akciju sabiedrības «Privatizācijas aģentūra» statūtiem un pastāvošajai kārtībai.
.2968. Dokumenti apstiprina faktu, ka nepieciešamība sakārtot jautājumu par minētā likuma
52.panta otrās daļas piemērošanas kārtību radās pirms prasītāja stāšanās ministra amatā, ka Laimonis
Strujevičs nebija iniciators minēto Noteikumu izstrādāšanai un pieņemšanai, ka Noteikumiem ir
vispārējs raksturs un tie neattiecās uz kādu konkrētu uzņēmumu. Taču, neņemot vērā minētos faktus, ne
pretēji likuma prasībai pierādīt izplatīto ziņu atbilstību patiesībai un aizliegumu publicēt informāciju,
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kura aizskar personu godu, cieņu un ceļ tām neslavu, šajās publikācijās tieši norādīts uz Laimoņa
Strujeviča nelikumīgu un mērķtiecīgu rīcību, kuras rezultātā valstij tiktu nodarīts 8 miljonu liels
kaitējums.
.2969. Civillietu tiesas kolēģija atzinusi, ka šo patiesībai neatbilstošo publikāciju mērķis un
izteiksmes forma ir pretrunā ar Latvijas Civillikuma 2352a.panta un likuma «Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem» 7.panta prasībām, tāpēc šīs publikācijas ir uzskatāmas par prasītāja cieņu un
godu aizskarošām.
.2970. Izvērtējot prasībā norādītās publikācijas kopsakarā, Civillietu tiesas kolēģija nākusi pie
pārliecības, ka, lai arī Latvijas Republikas Satversmes 100.pantā, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas, kurai Latvija pievienojusies 1997.gada 4.jūnijā, 10.panta pirmajā daļā noteikts,
ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus, šīs lietas izskatīšanā ir
jāpiemēro Latvijas Republikas Satversmes 95.panta, 116.panta, Konvencijas 10.panta otrās daļas
nosacījumi par ikviena cilvēka goda un cieņas aizsardzību un ierobežojumiem, kas paredzēti, lai
aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, ņemot vērā, ka ierobežojumus vārda brīvībai paredz arī
Latvijas Civillikuma 2352a.pants un likuma «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» 7.pants.
.2971. Latvijas Civillikuma 2352a.panta un likuma «Par presi un citiem masu informācijas
līdzekļiem» 7.panta nosacījumi nav pretrunā ar starptautisko tiesību normām, jo Cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.panta otrajā daļā noteikts, ka vārda brīvības īstenošana ir
saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem,
ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai
aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības. Bez tam likuma «Par presi un citiem masu informācijas
līdzekļiem» 21.pantā noteikts, ka personas ir tiesīgas pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par
tām publicētās ziņas, ja šīs ziņas neatbilst patiesībai.
.2972. Saskaņā ar Latvijas Republikas 1997.gada 4.jūnijā pieņemtā likuma «Par 1950.gada
4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju» un tās 1., 2., 4., 7. un 11.
protokolu» 4.pantu Latvijas Republika atzīst par obligātu ipso facto bez īpašas vienošanās par to Eiropas
Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju jautājumos par šīs Konvencijas un tās protokolu interpretāciju un
pielietojumu.
.2973. Izvērtējot goda un cieņas aizskārumu, apgabaltiesa atsaukusies uz Eiropas Cilvēktiesību
tiesas 1997.gada 1.jūlija spriedumu lietā Oberšliks pret Austriju, 1994.gada 22.augusta spriedumu lietā
Jersilds pret Dāniju un 1986.gada 8.jūlija spriedumu Austrijas žurnālista Lingena lietā un secinājusi, ka
politiķa darbības novērtējumam pieļaujama lielāka, bet ne neierobežota kritika, kā arī svarīgi ir tas, lai
patiesi būtu fakti, uz kuriem attiecīgais novērtējums (viedoklis) balstīts.
.2974. Konkrētajā gadījumā, izvērtējot šīs pieņemamās kritikas robežas, tiesa ņēmusi vērā, ka
publicētie fakti par Laimoņa Strujeviča rīcību – «valsts kases apzagšana», «mērķtiecīga rīcība nolūkā
nodarīt valstij 8 miljonu kaitējumu», mēģinājums izkrāpt par labu saviem patroniem 8 miljonus,
«skandalozi bezkaunīgie pūliņi izkārtot saviem bosiem Ventspilī iespēju izkrāpt no valsts budžeta
astoņus miljonus latu», «mēģinājums apšmaukt valsti» ir nepatiesi, publicēti vairākkārt, ilgstošā laika
periodā un šo rakstu autors nav centies pārliecināties par šo faktu atbilstību patiesībai. To ievērojot,
Civillietu tiesas kolēģija secinājusi, ka laikraksta «Diena» 1998.gada 13.jūlija, 1998.gada 6.augusta,
1998.gada 12.augusta un 1998.gada 29.augusta publikāciju mērķis, saturs un forma atzīstama par tādu,
kas pārkāpj pieņemamās kritikas robežas attiecībā uz prasītāju Laimoni Strujeviču kā politiķi. Kritika
bijusi neobjektīva. Nevis analizētā informācija ir aizskaroša, bet gan lietotā izteiksmes forma vērtējama
kā personas godu un cieņu aizskaroša.
.2975. Apgabaltiesa noraidījusi apelācijas sūdzībā un paskaidrojumos izteikto argumentu, ka visi
prasībā norādītie rakstu fragmenti ir viedoklis, kura patiesums nav jāpārbauda. Apgabaltiesa atsaukusies
uz to, ka publikācijas ievietotas laikraksta rubrikā «Komentāri un viedokļi» un katrā publikācijā zem
virsraksta norādīts «Dienas komentārs». Norādi «Dienas komentārs» nevar atzīt par identu jēdzienam
«Dienas viedoklis». Izmantojot dažādu latviešu literārās valodas vārdnīcu un svešvārdu vārdnīcu
skaidrojumus, apgabaltiesa secinājusi, ka vārds «ziņas» semantiski atbilst vārdam «komentārs», jo abos
vārdos ietverta prasība uz objektivitāti un atbilstību patiesībai. Ar aizskarošām ziņām jāsaprot ziņas, kas
mazina personas godu un cieņu atsevišķu pilsoņu un sabiedrības acīs.
.2976. Vērtējot par Laimoni Strujeviču izplatīto informāciju (ziņas) laikrakstā «Diena» «Dienas
komentāros» 1998.gada 13.jūlijā, 1998.gada 6.augustā, 1998.gada 12.augustā un 1998.gada 29.augustā
kopsakarā ar konkrētiem lietas apstākļiem un vispāratzītām ētikas, morāles un psiholoģijas normām,
Civillietu tiesas kolēģija secinājusi, ka tā būtiski mazina prasītāja godu un cieņu atsevišķu pilsoņu un
visas sabiedrības acīs.
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.2977. Spriedumā norādīts, ka pirmās instances tiesa pamatoti noraidījusi prasītāja lūgumu uzlikt
par pienākumu akciju sabiedrībai «Diena» un Aivaram Ozoliņam rakstveidā atvainoties par nepatiesu,
godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu, jo šāds atlīdzinājuma veids goda un cieņas aizskāruma
gadījumā Latvijas tiesību aktos nav paredzēts, tāpēc šajā daļā prasītāja apelācijas sūdzība ir noraidāma.
.2978. Apgabaltiesa atzinusi, ka prasība daļā par mantiskās kompensācijas piedziņu apmierināma
Ls 6000 apmērā un šī kompensācija piedzenama no akciju sabiedrības «Diena», jo Latvijas Civillikuma
2352a.panta trešā daļā paredzēta iespēja gūt pienācīgu atlīdzību goda un cieņas aizskāruma gadījumā.
Prasītāja godu un cieņu aizskarošās ziņas ir izplatītas ļoti plašai sabiedrības daļai, jo tās publicētas
lielākajā Latvijas laikrakstā, publicētas vairākkārt un ilgstošā laika periodā, tās ir lasāmas internetā un šo
publikāciju rezultātā ir mainījusies cilvēku attieksme pret prasītāju, līdz ar to ir būtiski mazinājies
prasītāja gods un cieņa atsevišķu pilsoņu un sabiedrības acīs.
.2979. Apgabaltiesa norādījusi, ka laikraksta «Diena» 1998.gada 17.jūlija publikācijā «Nāk
Laimonis nokopt Latviju» un 1998.gada 30.jūlija publikācijā «Strujevičam jāaiziet» paustā informācija
neatbilst patiesībai un ir prasītāja godu un cieņu aizskaroša, taču šo publikāciju izteiksmes forma ir
mazāk asa nekā iepriekš minētajās publikācijās, šo publikāciju mērķis ir vērsts uz to, lai panāktu
Laimoņa Strujeviča kā ministra aiziešanu no amata. Publikāciju autora paustā nepatiesā informācija
kalpo par līdzekli šī mērķa sasniegšanai. Šo apsvērumu dēļ prasība šajā daļā ir noraidāma.
.2980. Laikraksta «Diena» 1998.gada 22.jūlija publikācijā «Mugurkaula mokas» norādīto
izteikumu «... to nedarīs arī naftas zemnieku partijas priekšsēdis, lielā valsts kases aptīrīšanas drudža
ierosinātājs un motors Strujevičs» Civillietu tiesas kolēģija vērtējusi kopsakarā ar visas publikācijas
tekstu kā autora vēršanos pret Privatizācijas aģentūras padomē pārstāvētajām politiskajām partijām un to
lomu minēto noteikumu pieņemšanā un īstenošanā, norādot arī uz Latvijas Zemnieku savienības
priekšsēdētāju Laimoni Strujeviču, tāpēc prasītāja Laimoņa Strujeviča prasība arī šajā daļā ir noraidāma.
.2981. Kasācijas sūdzībā akciju sabiedrība «Diena» un Aivars Ozoliņš lūdz Rīgas apgabaltiesas
2002.gada 3.jūnija spriedumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā šādu iemeslu
dēļ.
.2982. Civilprocesa likuma 476.panta pirmajā daļā noteikts, ka likuma tulkojums, kas izteikts
kasācijas instances tiesas spriedumā, ir obligāts tiesai, kas šo lietu izskata no jauna.
.2983. Par šādu likuma tulkojumu nepārprotami ir uzskatāma norāde 2002.gada 13.februāra
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumā, ka, atkārtoti izskatot lietu, tiesai ir jāņem vērā
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.panta principi un to interpretācija Eiropas
Cilvēktiesību tiesas spriedumos, tostarp Lingēna lietā, ka nepieciešams rūpīgi nošķirt faktus no
novērtējuma. Faktu esamību var pierādīt, kamēr novērtējuma patiesīgums nav pierādāms. Attiecībā uz
novērtējumiem šo prasību (pierādīt savu apgalvojumu patiesīgumu) nav iespējams izpildīt un tas aizskar
viedokļa brīvību pašu par sevi, kas ir konvencijas (1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencija) 10.panta nodrošināto tiesību pamatdaļa.
.2984. Kaut arī Rīgas apgabaltiesa savā spriedumā burtiski piemin augstāk minēto Konvencijas
10.panta interpretāciju, tā, izvērtējot lietas apstākļus, netika piemērota. Tas noveda pie situācijas, ka
spriedumā izdarītie secinājumi neatbilst tiesas konstatējumam un tiesību normas tulkojumam.
.2985. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2002.gada 13.februāra spriedumā ir norādīts,
ka visās laikraksta «Diena» strīdīgajās septiņās publikācijās esošais saturs ir vienots, ka šādā aspektā
tiesa publikācijas nav izskatījusi to kopumā un līdz ar to tiesas spriedums ir acīmredzami pretrunīgs.
.2986. Izskatot lietu atkārtoti, 2002.gada 3.jūnijā Rīgas apgabaltiesa nonākusi pie gandrīz analoga
secinājuma, t.i., ka prasības pieteikumā minētajās septiņās publikācijās esošais saturs ir vienots, taču
pretēji Senāta norādījumam, ka šādā gadījumā publikācijas ir izskatāmas kopumā, tiesa ir vērtējusi tās
atsevišķi un detalizēti, konstatējot, ka minētās kritikas teksts atsevišķos gadījumos satur ziņas, kuru
atbilstība patiesībai nav pierādīta. Šādā veidā tiesa atkārtoti ir taisījusi pretrunīgu spriedumu, t.i., ir
konstatējusi, ka publicētais ir kritika, taču ir veikusi šo tekstu kā faktus saturošas informācijas
patiesīguma pierādīšanu un analīzi, kas ir pretrunā ar Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas 10.pantā ietverto principu interpretāciju.
.2987. Tiesas veiktais it kā publicēto faktu uzskaitījums – «valsts kases apzagšana», «mērķtiecīga
rīcība nolūkā nodarīt valstij 8 miljonu kaitējumu», «skandalozi bezkaunīgie pūliņi izkārtot saviem
bosiem Ventspilī iespēju izkrāpt no valsts budžeta astoņus miljonus latu», «mēģinājums apšmaukt
valsti» nav vērtējams kā ziņas, kuru patiesums būtu jāpierāda, jo tās ir no publikāciju konteksta izrautas
frāzes. Turklāt šo atsevišķo frāžu atsaukšana vispār nav prasības priekšmets.
.2988. Tas, ko Laimonis Strujevičs lūdz savā prasībā, ir tieši «Dienas» publikācijās ietvertās
kritikas – vērtējuma atsaukšana. Taču šāds prasījums nav apmierināms ne saskaņā ar Civillikuma

VEcordia, izvilkums L-TECE1

13

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

2352a.pantu, ne arī saskaņā ar Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencijas 10.pantu, jo
vērtējuma – kritikas – viedokļa patiesīgums nav pierādāms. Visi tiesas uzskaitītie fakti ir Aivara Ozoliņa
vērtējums Laimoņa Strujeviča kā ekonomikas ministra un valsts akciju sabiedrības «Privatizācijas
aģentūra» valsts pilnvarnieka darbībai saistībā ar «Noteikumu, kādā kārtībā likuma «Par valsts un
pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju» 52.panta otrajā daļā noteiktajos un citos gadījumos izdarāmi
grozījumi valsts īpašuma objektu privatizācijas noteikumos un pirkuma līgumos», izstrādāšanu,
apstiprināšanu un īstenošanu. Savukārt ziņas, ka Laimonis Strujevičs patiešām ir veicis gan šo
noteikumu sagatavošanu, gan apstiprināšanu, gan vēlāku atcelšanu, ir patiesas un nav apstrīdētas. Toties
Aivara Ozoliņa paustais šo Laimoņa Strujeviča darbību vērtējums nav pakļaujams patiesīguma
pārbaudei.
.2989. Tiesas secinājums, ka Aivara Ozoliņa vērtējumā «pielietotā izteiksmes forma vērtējama kā
personas godu un cieņu aizskaroša» vēl nenozīmē, ka no tā vien izriet arī tiesības atsaukt šo publikāciju
saturu, pamatojoties uz Civillikuma 2352a.pantu.
.2990. Kā kasācijas instances izteikta likuma tulkojuma ignorēšana ir vērtējama arī tiesas atziņa,
ka ir būtiski, «lai patiesi būtu fakti, uz kuriem attiecīgais novērtējums (viedoklis) balstīts». Šāds secinājums ir tiešā pretrunā ar Senāta spriedumā ietverto norādi, ka «personas ... vērtējums var veidoties kā
no patiesiem faktiem, tā arī no kļūdainām ziņām, nepatiesas informācijas, vai abējādi».
.2991. Minēto kasācijas instances izteikto likuma tulkojumu ignorēšana ir novedusi pie materiālo
tiesību normu nepareizas piemērošanas un nepamatota sprieduma taisīšanas.
.2992. Taisot spriedumu daļā par mantiskās kompensācijas piedziņu, tiesa secinājusi, ka
publikāciju rezultātā ir mainījusies cilvēku attieksme pret prasītāju, kas neapstiprinās ne ar vienu lietas
izskatīšanas laikā pārbaudītu pierādījumu. Turklāt norāde uz prasītāja cieņas mazināšanos pilsoņu un
sabiedrības acīs ir pretrunā ar cieņas kā personas pašnovērtējuma jēdzienu. Kasācijas sūdzības iesniedzēji uzskata, ka tiesa, nosakot mantisko kompensāciju, nav vērtējusi faktiskos apstākļus kopsakarībā
Latvijas Republikas Augstākās tiesas 1993.gada 25.oktobra plēnuma lēmuma Nr.9 «Par tiesu praksi
lietās par personas goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu» 7.punkta izpratnē.
.2993. Pārbaudījis Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2002.gada 3.jūnija sprieduma
likumību un pamatotību, Senāts atzīst, ka akciju sabiedrības «Diena» un Aivara Ozoliņa kasācijas
sūdzībā norādītos argumentus nevar uzskatīt par pareiziem un tie nevar būt par pamatu apelācijas
instances tiesas sprieduma atcelšanai.
.2994. Kasācijas sūdzības pamatmotīvs ir tas, ka kasācijas instances izteiktā likuma tulkojumu
ignorēšana ir novedusi pie materiālo tiesību normu nepareizas piemērošanas un nepamatota sprieduma
taisīšanas. Taču šāds motīvs nav pamatots, jo saskaņā ar Civilprocesa likuma 476.pantu tiesai, kas
izskata lietu no jauna, ir obligāts likuma tulkojums, kas ir izteikts kasācijas instances tiesas spriedumā.
Senāts, atceļot Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2001.gada 17.oktobra spriedumu un
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā, nav tulkojis likumu, bet norādījis uz pieļautajiem
trūkumiem un nepilnībām, kas jānovērš, izskatot lietu no jauna.
.2995. Apelācijas instances tiesa pieļautos trūkumus un nepilnības ir novērsusi, tāpēc Senāts
uzskata par nepamatotu kasācijas sūdzībā izteikto apgalvojumu, ka apgabaltiesa nav ņēmusi vērā Senāta
norādījumus.
.2996. 1. Senāts vērsis uzmanību uz pretrunām apgabaltiesas spriedumā, jo apgabaltiesa
atzinusi, ka Laimoņa Strujeviča godu un cieņu aizskarošas ziņas bijušas tikai Aivara Ozoliņa 1998.gada
13.jūlija un 1998.gada 12.augusta publikācijas laikrakstā «Diena», bet izteikumi pārējos piecos
komentāros nav uztverami kā godu un cieņu aizskaroši, kaut arī satur asu viņa darbības kritiku. Taču
visu septiņu publikāciju saturs ir vienots: Laimoņa Strujeviča kā ekonomikas ministra un valsts akciju
sabiedrības «Privatizācijas aģentūra» valsts pilnvarnieka darbība saistībā ar valsts īpašuma privatizācijas
noteikumu grozījumu projektiem.
.2997. Apgabaltiesa, izskatot lietu no jauna, izvērtējusi norādītās publikācijas kopsakarā, atzinusi,
ka visās norādītajās Aivara Ozoliņa publikācijās, izņemot 1998.gada 22.jūlija publikāciju «Mugurkaula
mokas», kurā autors vērsies pret Privatizācijas aģentūras padomē pārstāvētajām politiskajām partijām,
norādot arī uz Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētāju Laimoni Strujeviču, paustā informācija
neatbilst patiesībai un ir prasītāja godu un cieņu aizskaroša, bet tikai 1998.gada 13.jūlija, 6.augusta,
12.augusta un 29.augusta publikācijas mērķis, saturs un forma atzīstama par tādu, kas pārkāpj
pieņemamās kritikas robežas attiecībā uz Laimoni Strujeviču kā politiķi.
.2998. Līdz ar to Senāts uzskata par nepamatotu arī kasācijas sūdzībā izteikto pārmetumu
apelācijas instances tiesai, ka tā vērtējusi katru publikāciju atsevišķi un atkārtoti taisījusi pretrunīgu
spriedumu, veikusi tekstu kā faktus saturošas informācijas analīzi.
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.2999. 2. Apgabaltiesa ir izpildījusi Senāta norādījumu Civillikuma 2352a.panta piemērošanā
un savu secinājumu pamatošanai atsaukusies uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvenciju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos sniegto šīs konvencijas 10.panta interpretāciju.
.3000. Apgabaltiesa pamatoti norādījusi, ka Civillikuma 2352a.panta un likuma «Par presi un
citiem masu informācijas līdzekļiem» 7.panta noteikumi nav pretrunā Satversmes 95.pantam un
116.pantam, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kuras 10.panta otrajā daļā noteikts,
ka vārda brīvības īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām,
nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā
sabiedrībā, lai aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības.
.3001. Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse ir līdzeklis Satversmē (un arī citās Latvijas tiesību
normās) nostiprināto tiesību satura un ietvaru noskaidrošanai. Apgabaltiesa, atsaucoties uz Eiropas
Cilvēktiesību tiesas 1986.gada 8.jūlija spriedumu Austrijas žurnālista Lingena lietā, 1994.gada
22.augusta spriedumu lietā Jersilds pret Dāniju un 1997.gada 1.jūlija spriedumu lietā Oberšliks pret
Austriju, īpaši uzsvērusi, ka politiķa darbības novērtējumam pieļaujama lielāka, bet ne neierobežota
kritika, kā arī svarīgi ir tas, lai patiesi būtu fakti, uz kuriem attiecīgais novērtējums dots. To ievērojot,
apgabaltiesa secinājusi, ka 1998.gada 13.jūlija, 6.augusta, 12.augusta un 29.augusta publikācijas pārkāpj
pieņemamās kritikas robežas pret Laimoni Strujeviču kā politiķi, bet 1998.gada 17.jūlija un 30.jūlija
publikācijās paustā informācija, kaut arī neatbilst patiesībai un ir godu un cieņu aizskaroša, tomēr šo
publikāciju izteiksmes forma ir mazāk asa un to mērķis ir vērsts, lai panāktu Laimoņa Strujeviča kā
ministra aiziešanu no amata. Autora paustā nepatiesā informācija bijusi par līdzekli šā mērķa
sasniegšanai. Tieši šo apsvērumu dēļ prasība šajā daļā ir noraidīta. Senāts nevar pārvērtēt šādu
apgabaltiesas secinājumu, jo saskaņā ar Civilprocesa likuma 450.panta trešo daļu kasācijas kārtībā var
pārsūdzēt apelācijas instances tiesas spriedumu tikai tad, ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo
tiesību normas vai, izskatot lietu, pārkāpusi savas kompetences ietvarus.
.3002. 3. Apgabaltiesa pilnīgi un vispusīgi noskaidrojusi, vai ir bijušas izplatītas ziņas, par
kuru atsaukšanu prasība celta, vai tās aizskārušas Laimoņa Strujeviča kā politiķa godu un cieņu un vai
šīs ziņas atbilst patiesībai.
.3003. Nevar atzīt par pareizu norādi kasācijas sūdzībā, ka Laimonis Strujevičs lūdzis atsaukt viņa
darbības vērtējumu, kas nav pierādāms, bet ziņas (fakti) ir patiesas.
.3004. Senāts norādījis, ka pastāv būtiska atšķirība starp jēdzieniem «ziņas» un viedoklis. Izskatot
lietu no jauna, apgabaltiesa to ir ņēmusi vērā un noraidījusi akciju sabiedrības «Diena» un Aivara
Ozoliņa argumentus, ka visi prasībā norādītie rakstu fragmenti ir viedoklis, kura patiesums nav
jāpierāda.
.3005. Senāts uzskata, ka arī subjektīvs vērtējums nevar būt rupjš un klaji aizskarošs, nedrīkst
pārkāpt nevainīguma prezumpciju un apsūdzēt krimināli sodāmu darbību izdarīšanā. Konkrētajā
gadījumā tiesa atzinusi, ka izteikumi publikācijās par Laimoņa Strujeviča rīcību: valsts kases apzagšana,
mērķtiecīga rīcība nodarīt valstij 8 miljonu kaitējumu, mēģinājums izkrāpt par labu saviem patroniem 8
miljonus, skandalozi bezkaunīgie pūliņi izkārtot saviem bosiem Ventspilī iespēju izkrāpt no valsts
budžeta astoņus miljonus latu, mēģinājums apšmaukt valsti, ir nepatiesi un ir klaji aizskaroši, pārkāpj
pieņemamās kritikas robežas pret Laimoni Strujeviču ne tikai kā pret cilvēku, bet arī kā pret politiķi, pret
kuru pieļaujama lielāka, bet ne neierobežota kritika.
.3006. Apgabaltiesa vadījusies no tā, ka vārds «ziņas» semantiski atbilst vārdam «komentārs», jo
abos vārdos ietverta prasība uz objektivitāti un atbilstība īstenībai, un tas nav idents jēdzienam
«viedoklis».
.3007. Apgabaltiesa atzinusi, ka publikācijās sniegtā informācijas (ziņu) atbilstība patiesībai nav
pierādīta. Nav pierādīta Laimoņa Strujeviča rīcības nelikumība privatizācijas noteikumu izstrādāšanā,
pieņemšanā un īstenošanā, jo nepieciešamība sakārtot valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
noteikumus radās jau pirms Laimoņa Strujeviča stāšanās ministra amatā un viņš nebija iniciators
privatizācijas noteikumu grozīšanai.
.3008. Viņš ir rīkojies atbilstoši Privatizācijas aģentūras statūtiem. Nav pierādīta viņa nelikumīgā
rīcība kāda grupējuma interesēs izkrāpt no valsts astoņus miljonus latu, nav pierādīta viņa saistība ar
privatizējamo «Ventspils naftu» vai citiem ar naftas biznesu saistītiem uzņēmumiem. Šie tiesas
secinājumi attiecināmi uz lietas faktiskajiem apstākļiem, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 450.panta
trešo daļu kasācijas kārtībā nav pārbaudāmi. Līdz ar to nepamatota ir norāde kasācijas sūdzībā, ka ziņas
par Laimoņa Strujeviča nelikumīgu rīcību ir patiesas un nav apstrīdētas.
.3009. Šādu apsvērumu dēļ kasācijas kārtībā nav pārvērtējams arī apgabaltiesas secinājums, ka
Aivara Ozoliņa pielietotās izteiksmes forma, ņemot vērā lietas apstākļus un vispāratzītās ētikas un
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morāles normas, kā arī iepriekš minētajos Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos Oberšlika, Jersilda un
Lingena prasību lietās doto Konvencijas 10.panta interpretāciju, vērtējama par Laimoņa Strujeviča godu
un cieņu klaji aizskarošu, kas pārkāpj pieļaujamās kritikas robežas pret viņu arī kā pret politiķi.
.3010. Nepamatots ir kasācijas sūdzībā izteiktais arguments, ka norāde apgabaltiesas spriedumā uz
prasītāja cieņas mazināšanos pilsoņu un sabiedrības acīs ir pretrunā ar cieņas kā personas
pašnovērtējuma jēdzienu.
.3011. Ja ar godu saprot personas sabiedrisku novērtējumu, kas rodas sakarā ar šīs personas
uzvedību sabiedrībā, tad ar cieņu saprot personas sabiedriskā vērtējuma atspoguļojumu viņa paša apziņā,
tātad personas pašnovērtējumu. Subjektīvās tiesības uz godu un cieņu izpaužas iespējā prasīt, lai
sabiedriskais novērtējums atbilstu personas uzvedībai (sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta
2000.gada 29.marta spriedumu Edgara Šķēles prasības lietā pret akciju sabiedrību «Rīgas Balss» un
Dzintaru Zaļūksni par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu.
Lieta Nr. SKC-121,. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 2000. – Rīga:
Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001, 250–255.lpp.). Apgabaltiesa pamatoti norādījusi, ka ar
aizskarošām jāsaprot ziņas, kuras mazina personas godu un cieņu atsevišķu pilsoņu un sabiedrības acīs,
un ņēmusi vērā konkrētos lietas apstākļus, vispāratzītās ētikas un morāles normas, nepieļaujamību
visatļautībai izteikumos arī pret politiķi.
.3012. 4. Latvijas Republikas Augstākās tiesas plēnums 1993.gada 25.oktobra lēmumā Nr.9
«Par tiesu praksi lietās par personas goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu» 7.punktā ir norādījis, ka
Civillikuma 2352a.pantā paredzēto atlīdzību (mantisko kompensāciju) nosaka tiesa. Likumā nav
norādīts, kādam jābūt kompensācijas apmēram, tādēļ katrā konkrētā gadījumā tiesai jāvērtē faktiskie
apstākļi kopsakarībā un jānosaka šīs mantiskās kompensācijas apmērs. Iespējamie kritēriji, kas ņemami
vērā, nosakot mantiskās kompensācijas apmēru, ir nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanas
publiskums, plašums, šī aizskāruma smagums pret personu, sekas, ko radījusi godu un cieņu aizskarošu
ziņu izplatīšana, pušu personība u.c. Uz to vērsis uzmanību arī Augstākās tiesas Senāts iepriekš minētajā
2002.gada 13.februāra spriedumā.
.3013. Apgabaltiesa šos kritērijus ir ņēmusi vērā, norādīdama, ka Laimoņa Strujeviča godu un
cieņu aizskarošās ziņas ir izplatītas ļoti plašai sabiedrības daļai, jo tās publicētas lielākajā Latvijas
laikrakstā, publicētas vairākkārt un ilgstošā laika periodā, tās ir lasāmas internetā un šo publikāciju
rezultātā mainījusies cilvēku attieksme pret viņu, būtiski mazinājies viņa gods un cieņa atsevišķu pilsoņu
un sabiedrības acīs.
.3014. Ņemot vērā apgabaltiesas novērtētos faktiskos apstākļus kopsakarībā ar kritērijiem, uz
kuriem atsaukusies tiesa, nosakot materiālās kompensācijas apmēru, ka publikācijas satur klaji
aizskarošus izteikumus, kas pārkāpj nevainīguma prezumpciju un faktiski nepamatoti apsūdz Laimoni
Strujeviču kā politiķi mēģinājumā izkrāpt no valsts 8 miljonus latu un citu nelikumīgu darbību
izdarīšanā, Senātam nav pamata uzskatīt, ka apgabaltiesas noteiktā civiltiesiskās atbildības sankcija būtu
nesamērīga.
.3015. Pastāvot šādiem apstākļiem, Senāts uzskata, ka apgabaltiesas sprieduma atcelšanai nav
likumīga pamata, tāpēc akciju sabiedrības «Diena» un Aivara Ozoliņa kasācijas sūdzība ir noraidāma.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts
nosprieda:
.3016. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2002.gada 3.jūnija spriedumu atstāt
negrozītu, akciju sabiedrības «Diena» un Aivara Ozoliņa kasācijas sūdzību noraidīt.
.3017. Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators M. Dudelis
.3018. Senatori: O. Druks-Jaunzemis, R. Saulīte, Z. Gencs, I. Šepteris, R. Krauze, R. Zaķe
§135. Hamkova par vārda brīvību
2002.12.03
(pēc 19 dienām)

.3019. Publicēts: «LV» 2002.12.03 Nr.176 (2751), «Jurista vārds» 2002.12.03 Nr. 24 (257)3.
.3020. Kur robežojas vārda brīvība un goda aizskaršana
.3021. Mag.iur. Diāna Hamkova, LU Juridiskās fakultātes lektore, – «Latvijas Vēstnesim»
Hamkova Diāna, Mag.iur., LU Juridiskās fakultātes lektore. «Kur robežojas vārda brīvība un goda
aizskaršana». «Jurista vārds» 2002.12.03 Nr. 24 (257). («LV» 2002.12.03 Nr.176 (2751)).
3
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.3022. Šodienas «JV» publicē pilnu sprieduma tekstu lietā L. Strujevičs pret AS «Diena» un A.
Ozoliņu, skat. satura rādītāju
.3023. Vārda brīvība
.3024. Satversmes 100.pants nosaka, ka «ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības
brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus». Satversmes 95.pants nosaka, ka valsts
aizsargā cilvēka godu un cieņu. Kā tiesības uz vārda brīvību, tā tiesības uz godu un cieņu ir
konstitucionālā kārtībā aizsargājamas cilvēka pamattiesības. Tieši minēto tiesību izpratne ir izraisījusi
visai lielu rezonansi sabiedrībā. Problēma ir robežas konstatācijā – kur beidzas vārda brīvība un kur
sākas goda un cieņas aizskaršana. Vārda brīvība ir tiesība, kas reglamentēta turpat vai visos starptautiskos aktos, kas ir attiecināmi uz cilvēktiesību jomu. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
Konvencijas 10.pants nosaka, ka «ikvienam ir tiesības paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu
brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses un
neatkarīgi no valstu robežām» {.3045}. Tieši pie šīs nostādnes parasti apelē masu mediju pārstāvji,
sakot, ka vārda brīvību apdraud gan Krimināllikums, gan nu jau likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums
(Strujēviča (prasītājs) un a/s «Diena» (atbildētājs) lietā).
.3025. Tomēr apskatāmajai tiesību normai ir arī otrā daļa, kas nosaka: «tā kā šo brīvību īstenošana
ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu
valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai morāli, aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti» {.3046}. Neviena brīvība
nav absolūta, tai skaitā vārda brīvība. Vārda brīvība kā tiesiskas valsts kategorija nedrīkst transformēties
goda un cieņas aizskārumā. Šo tiesību garantam ir jābūt likumam.
.3026. Masu mediji
.3027. Masu mediji valstī veido tā saukto ceturto varu. Šī vara, protams, nav jāsaprot kā vara tās
klasiskā izpratnē, tomēr tai ir visai būtiska loma sabiedrības dzīvē. Masu saziņas līdzekļu uzdevums ir
sniegt informāciju par tēmām, kas interesē sabiedrību. Latvijā masu informācijas līdzekļu darbību regulē
1991.gada 14.februāra likums «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» {.3047}. Likuma
4.pants nosaka, ka «masu informācijas līdzekļi vāc, sagatavo un izplata informāciju saskaņā ar Latvijas
Republikas likumiem». Minētā likuma 7.pants satur tiešu norādi uz to, ka «aizliegts publicēt
informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un ceļ tām neslavu». Likuma 27.pants
nosaka, ka «par nepatiesu, cilvēka godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu vainīgās personas atbild
saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem». Tātad aizliegums izplatīt personas godu un cieņu aizskarošu
informāciju uz žurnālistiem ir attiecināms tādā pašā apjomā, kā uz jebkuru personu. Masu informācijas
līdzeklis, no vienas puses, informē sabiedrību par to interesējošām tēmām, bet, no otras puses, pauž arī
sabiedrības viedokli. Tas rada nepieciešamību ļoti vērīgi izvēlēties publicējamo informāciju. Šī prasība
ir ietverta arī apskatāmā likuma 25.pantā, kas, definējot žurnālista pienākumus, cita starpā nosaka, ka
«žurnālista pienākums ir sniegt patiesu informāciju». Turpretī, «ja masu informācijas līdzeklim nav
pierādījumu, ka publicētā informācija atbilst patiesībai, tam nekavējoties tā jāatsauc» (21.pants).
.3028. D. Gomiena, skaidrojot Eiropas Cilvektiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
10.pantu, pauž viedokli, ka «tiesības brīvi paust savus uzskatus ir būtisks demokrātiskas sabiedrības
pamats, tas ir viens no pamatnosacījumiem sabiedrības un indivīda progresam. To var attiecināt ne tikai
uz informāciju vai idejām, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai uzskatītas par neaizvainojošām, vai arī pret
kurām attieksme ir vienaldzīga, bet arī uz tām, kas apvaino, šokē vai satrauc valsti vai jebkuru
sabiedrības sektoru. Tādas prasības izvirza tāds plurālisms, iecietība un liberālisms, bez kuriem nav
iedomājama demokrātiska sabiedrība» {.3048}. Vārda brīvība nenoliedzami ir saistīta ar zināmu devu
negatīvas informācijas, ar kritisku vērtējumu, kā arī ar indivīdam nevēlamas informācijas publiskošanu.
.3029. Cieņa un gods
.3030. Gods un cieņa ir ētikas kategorijas, kas izsaka personības attieksmi pret sevi kā morālo
vērtību un sabiedrības attieksmi pret cilvēku, vērtējot viņa rīcību. Cienīt, garantēt indivīda godu nozīmē
nodrošināt cilvēka cienīgus dzīves apstākļus un attiekties pret indivīdu kā pret augstāko vērtību. Valsts,
aizsargājot minētās kategorijas, garantē indivīda kā personības attīstību. Gods un cieņa ir intereses, kas
tiek aizsargātas gan ar civiltiesisko, gan ar krimināltiesisko jurisdikciju. Krimināllikums, aizsargājot
godu un cieņu, prezumē šo tiesību īpašo nozīmi indivīda dzīvē.
.3031. Kritika
.3032. Katram indivīdam, neatkarīgi no viņa rases, nacionālās piederības, sociālā statusa,
dzimuma un citiem apstākļiem, ir tiesības uz goda un cieņas aizsardzību. Atbildība par varas pārstāvja
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un citas valsts amatpersonas goda un cieņas aizskaršanu ir noteikta Krimināllikuma 271.pantā. Šādā
nodarījumā cietušais var būt tikai varas pārstāvis un cita valsts amatpersona. Šāda nodarījuma kaitīgums
ir apstāklī, ka tas ir virzīts uz kaitējuma nodarīšanu pārvaldes attiecībām, jo varas pārstāvja vai citas
amatpersonas gods un cieņa tiek aizskarti sakarā ar šo personu dienesta pienākumu pildīšanu. Godu un
cieņu saturošs apvainojums diskreditē ne vien attiecīgo amatpersonu, bet rada neuzticību visai struktūrai,
ko reprezentē indivīds.
.3033. Austrijas žurnālista Lingēna lietas pamatā bija tā laika Austrijas kanclera kritika. Kritika
izpaudās kā kanclera – politiskās varas īstenotāja – spēju apšaubīšana. Kanclers, griežoties tiesā ar
civilprasību, guva uzvaru. Konkrētajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā teikts, ka «pieņemamās
kritikas robežas ir plašākas attiecībā uz politiķi nekā uz privātpersonu» {.3049}. Amatpersonas, to starpā
arī politiķi, ir pakļaujami plašākai kritikai. Šie subjekti ir apveltīti ar normatīvajos aktos paredzēto
kompetenci, viņu darbību regulē attiecīgās tiesību normas, un šo personu primārais pienākums ir rīkoties
sabiedrības interesēs. Sabiedrība ir tiesīga saņemt informāciju par to, kā tiek pildīti amatpersonai
deleģētie pienākumi, vai attiecīgais indivīds ir spējīgs veikt šos pienākumus pienācīgā kvalitātē, vai viņa
profesionālais līmenis atbilst ieņemajam amatam, vai personas morālā stāja ir nevainojama… Ņemot
vērā šo personu īpašo statusu, kritika ir pieļaujama, bet kritika nedrīkst saturēt godu un cieņu
aizskarošus apvainojumus (kas ir konstatējami Strujēviča (prasītājs) un a/s «Diena» (atbildētājs) lietā).
.3034. Termins «kritika» tiek skaidrots kā «iztirzājums, novērtējums no kāda viedokļa. Netiešā
nozīmē par kritiku sauc arī kādas sabiedriskas vai politiskas darbības novērtējumu» {.3050}. Kritika kā
personas darbības novērtējums var izpausties arī indivīda negatīvā vērtējumā, izsaucot viņā
aizvainojumu, neapmierinātību vai radot citas negācijas. Tomēr jebkura necienīga attieksme pret
indivīda personību nav aplūkojama kā goda vai cieņas aizskaršana. Vērtējumam, kuru vainīgās personas
rīcībai devis cietušais, nevar būt izšķiroša nozīme. Indivīda gods un cieņa ir sabiedriski nozīmīgas
vērtības, kas sakņojas morāles normās, tāpēc tās nevar samērot vienīgi ar personas subjektīviem
apsvērumiem. Katram ir tiesības uz tādu savas rīcības novērtējumu, kurš balstās uz objektīviem faktiem.
Indivīdam ir tiesības aizstāvēt savu godu un cieņu gadījumos, kad tam tiek piedēvēta uzvedība, kas
apdraud reputāciju, kā arī grauj autoritāti citu cilvēku acīs. Konkrētajā lietā kritika iziet ārpus
pieļaujamajām personas darbības novērtējuma robežām un transformējas goda un cieņas aizskārumā.
.3035. Eiropas Cilvēktiesību tiesa Lingēna lietā norāda uz nepieciešamību nodalīt faktu no
subjektīvā viedokļa. «Fakta pastāvēšanu iespējams nodemonstrēt, tai pašā laikā subjektīvā viedokļa
patiesumu pierādīt nav iespējams.» {.3051} Šāda nostāja ir pamatota. Žurnālistam, tāpat kā jebkurai
citai personai, ir tiesības uz savu subjektīvo viedokli. Tomēr gadījumā, kad subjektīvais viedoklis ir
izteikts fakta apgalvojuma formā, tam jābūt patiesam. Pretējā gadījumā ir pamats runāt par neslavas
celšanas deliktu. Informācija var tikt pasniegta divos veidos – kā fakta paziņojums (ziņas) un kā ieskats.
Ar fakta paziņojumu saprot ziņas par kādu notikumu, parādību, kas notikusi pagātnē vai notiek patlaban.
Ziņas var būt patiesas vai arī nepatiesas. Turpretī uz ieskata kategoriju ir attiecināmi uzskati, viedokļi,
koncepcijas, u.tml., kuru patiesumu pārbaudīt var būt visai apgrūtinoši. Personas subjektīvais viedoklis
var būt kā pareizs, tā nepareizs, konstruktīvs vai destruktīvs. Žurnālists, kas ar preses starpniecību ir
izteicis savas domas, nav saucams pie atbildības.
.3036. Gadījumos, kad informācija izpaužas kā fakta paziņojums un tā satur ziņas, kas neatbilst
patiesībai, cietušais ir tiesīgs pret informācijas paudēju izvēlēties šādu reakciju:
.3037. 1) civilā kārtībā likt personai novērst radušos kaitējumu;
.3038. 2) krimināltiesiskā ceļā rast problēmas risinājumu (šie tiesiskās atbildības veidi arī
neizslēdz viens otru).
.3039. Tā, piemēram, komentāru slejā izteikts žurnālista viedoklis, ka politiķis A, pildot savus
amata pienākumus, ir ņēmis kukuļus, satur fakta apgalvojumu. Konkrētajā gadījumā personai A tiek
piedēvēta kriminālsodāma rīcība. Šādu apvainojumu nevar attaisnot tiesība uz vārda brīvību, kuras
robežas ir pieļaujamas tik tālu, cik tās neaizskar citas personas tiesības, konkrētajā gadījumā – godu un
cieņu. Absolutizējot vārda brīvību, tiek apdraudēta gan tiesiskas valsts pastāvēšana, gan indivīda tiesības
uz morālo labklājību.
.3040. Tiesības uz vārda brīvību ļauj indivīdam veidot savu viedokli un pieturēties pie saviem
uzskatiem. «Sabiedrības interesēm» vai «publiskās diskusijas faktoram» ir visai nozīmīga loma vārda
brīvības kontekstā. Sabiedrībai ir jābūt pieejamai informācijai par to, kas notiek tai vai citā valsts
sektorā. Tomēr jāņem vērā, ka sabiedrības «barošana» ar nepatiesa rakstura ziņām var dot regresīvu
rezultātu.
.3041. Demokrātija
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.3042. Jēdziena «demokrātija» lietojums ir visai plašs. Ar to saprot gan valsts politisko režīmu,
gan valsts iekārtu, gan arī cilvēka tiesības un brīvības. Viena no demokrātijas iezīmēm ir iecietība pret
citu cilvēku uzskatiem {.3052}. Tomēr šāda tolerance nav attiecināma uz rīcību, kas izpaužas kā cilvēka
noniecināšana, viņa pazemošana, citu ar likumu aizsargātu indivīda interešu apdraudēšana. Demokrātiskā sabiedrībā tik tiešām pastāv uzskatu plurālisms, citādi domājošie netiek izolēti no sabiedrības.
Tomēr arī demokrātija nav iedomājama bez iespējamo konfliktu risināšanas mehānisma. Demokrātija
nav tikai savu egocentrisko interešu apmierināšanas līdzeklis – tā prezumē arī citu indivīdu interešu
respektēšanu. Tiesiskas un demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanas pamatā ir cilvēka tiesību nodrošināšana ar tiesību normu palīdzību, no vienas puses, un šo tiesību īstenošana – no otras puses. Gadījumā,
kad indivīda tiesības tiek aizskartas, ir jābūt mehānismam, kas ļautu tās reanimēt.
.3043. Pēc autores domām, šobrīd pastāvošajam konfliktam starp masu medijiem (vārda brīvību)
un valsts garantētajām indivīda tiesībām uz godu un cieņu ir savs skaidrojums. Valstī ir izveidota
tiesiskā bāze, kas paredz to vai citu tiesību esamību, bet nav īstas skaidrības šo tiesību apjomā. Žurnālisti
kā masu mediju pārstāvji ir ieinteresēti paplašināti tulkot tiesības uz vārda brīvību. Situāciju sarežģī arī
tas, ka žurnālistu vidū nepastāv konkurence, kuras pamatā būtu paša žurnālista reputācija. Sevi cienošs
žurnālists cenšas izmantot informāciju no drošiem avotiem. Šobrīd bieži vien tas nav aktuāli, jo
žurnālistam nav motivācijas domāt par savu profesionālo reputāciju. Tā, kā ir patlaban, ir vienkāršāk –
neierobežota vārda brīvība un tiesības izteikt viedokli jebkādā formā. Acīmredzot arī preses izdevuma
redaktors nepievērš pietiekamu vērību žurnālistu profesionālajam līmenim un labas reputācijas esamībai.
Tomēr žurnālista reputācija ir vistiešākajā veidā saistīta ar preses izdevuma rentabilitāti un ietvertās
informācijas ticamību.
.3044. Gods un cieņa ir morāli veselas sabiedrības prioritāte. Cilvēki tomēr bieži vien neapzinās
savas tiesības un nemāk sevi aizstāvēt interešu aizskāruma gadījumā. Tomēr, nostabilizējoties
materiālajam stāvoklim, pieaugot indivīda pašcieņai, morālai nepieciešamībai pēc goda un cieņas
tiesiskās aizsardzības, apskatāmo kategoriju (goda un cieņas) aktualitāte tikai pieaugs.
.3045.
1 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Madona: TIC, 1998.
.3046.
2 Turpat.
.3047.
3 LR Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. 1991.14.02. // Latvijas Vēstnesis,
1997, Nr.104/105.
.3048.
4 Gomiena D. Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas īss skaidrojums. Oslo: 1991. –
47.lpp.
.3049.
5 Энтин М. Международные гарантии прав человека. М. 1997. – стр.253.
.3050.
6 Latviešu konversācijas vārdnīca. 9.sējums. Rīga: A.Gulbja apgāds, 1933. – 18188.sleja.
.3051.
7 Энтин М. Международные гарантии прав человека. М. 1997. – стр.254.
.3052.
8 Tauriņš G. Politika. I. daļa. Rīga: 1999. – 129.lpp.

§136. Kalvis Torgāns par CPL grozījumiem
2002.05.07
(pirms 6 mēnešiem, 27 dienām)

.3053. Publicēts: Jurista vārds: 2002.05.07 Nr. 9 (242) («Latvijas Vēstnesis» Nr. 67 (2642))4
.3054. Lai civilprocess kļūtu efektīvāks, tas ir jāpilnveido
.3055. Prof. Kalvis Torgāns, CPL grozījumu izstrādes darba grupas loceklis, – «Latvijas
Vēstnesim»
.3056. Civillietas pamatīga sagatavošana izskatīšanai tiesas sēdē; aizmugurisks spriedums, ja
atbildētājs neizmanto savas tiesības laikus iesniegt savus iebildumus un neierodas tiesā; vienkāršāko
prasību izspriešana pēc atbildētāja brīdināšanas – šādus jauninājumus iekļaušanai Civilprocesa likumā
(CPL) gatavo Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa CPL grozījumu izstrādāšanai.
.3057. 1. Likuma grozījumu nepieciešamība
.3058. Latvijas tiesu iestāžu lēnais darbs, izspriežot krimināllietas un civillietas, bieži tiek
atzīmēts un kritizēts gan presē, gan oficiālās sanāksmēs, gan ārvalstu ekspertu atzinumos. Iepazīstoties
ar statistiku par civillietu izskatīšanu pirmās instances tiesās 2001.gadā, jākonstatē, ka no visa lietu
Torgāns Kalvis, Prof., CPL grozījumu izstrādes darba grupas loceklis. «Lai civilprocess kļūtu efektīvāks,
tas ir jāpilnveido». «Jurista vārds» 2002.05.07 Nr.9 (242) («Latvijas Vēstnesis» Nr.67 (2642))
4
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kopskaita 44,7 procenti lietu tiek izskatītas trīs mēnešu ietvaros, vēl apmēram 30 procenti – trīs līdz sešu
mēnešu ietvaros, kas it kā nebūtu slikts rādītājs. Taču dažās civillietu kategorijās skaitļi nebūt nav
apmierinoši. Piemēram, no prasībām par zaudējumu piedziņu 11,4 procenti lietu izskatītas viena līdz trīs
gadu robežās, prasībās par izlikšanu īres nemaksāšanas dēļ 11 procenti lietu izskatīti tikai otrā gada
laikā, bet 2,3 procenti pat ilgākā laika posmā. Jāpatur vērā, ka ar spriedumu pirmās instances tiesā lieta
parasti nebeidzas, daudzos gadījumos seko vēl apelācijas un kasācijas tiesvedība. Tiesneši, skaidrojot
situāciju, norāda uz biežu procesa dalībnieku nedisciplinētību, kas izpaužas gan vajadzīgo dokumentu un
citu pierādījumu neiesniegšanā, gan tiesas sēžu ignorēšanā. Tas rada nepieciešamību vairākkārt atlikt
lietas izskatīšanu, dezorganizē darba plānošanu un palielina tiesnešu noslogotību, tai mijoties ar tukšām
dienām lietu atlikšanas dēļ.
.3059. Nav svarīgu un mazsvarīgu civilstrīdu. Katrā strīdā prasītājs cer uz ātru tiesas atbildi par
viņa likumiskajām tiesībām un to aizsardzību. Atbildētājs nereti skaidri apzinās, ka prasība pret viņu ir
pamatota, taču cenšas novilcināt piespiedu izpildes mehānisma iedarbību. Civillikumā ir daži noteikumi,
kas novilcināšanu dara neizdevīgu parādniekam, piemēram, pienākums maksāt procentus par naudas
parādiem, atdot augļus no lietas pretlikumīgas lietošanas. Taču ne vienmēr prasītājs pietiekami enerģiski
prasa šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu lietošanu un tie der ne visos gadījumos. Tā nu tiesu ikdienā par
parastu parādību ir kļuvuši atbildētāja vai viņa pārstāvja neierašanās uz tiesas sēdēm, reizēm pat
nepaziņojot par neierašanās iemesliem. Grēko gan prasītāji, gan atbildētāji, neiesniedzot tiesas
pieprasītos dokumentus, nesniedzot paskaidrojumus par iebildumiem pret otras puses argumentiem vai
iesniedzot kaudzēm tādus materiālus, kas uz lietu neattiecas.
.3060. Civilprocesu pilnveidot iespējams vairākos virzienos.
.3061. Pirmkārt, pārkārtojumi ir vajadzīgi, lai panāktu civillietu ātru un pilnīgu sagatavošanu
iztiesāšanai. Tādu lietu, kas praksē pazīstamas kā bezstrīdus lietas, izskatīšanai piemērojamas vienkāršas
procedūras (brīdinājuma process; Vācijā – Mahnverfahren).
.3062. Otrkārt, ieviešami noteikumi, kas vairāk disciplinēs procesa dalībniekus, mudinās prasītāju
laikus ziņot tiesai precizējumus par prasību, ja tādi ir, un atbildētāju – sniegt skaidrus un argumentētus
iebildumus pret prasību, ja tādi ir.
.3063. Treškārt, pastāv iespēja samazināt tiesu rakstu darbus. Tiesu nolēmumi, it īpaši apelācijas
un kasācijas instancēs bieži vien vairāk ir lietas virzības vēstures pārstāsti, nevis strīdu būtības analīze.
.3064. Ceturtkārt, – kas gan maz pakļaujas regulējumam ar likumu – tiesu darbību var krietni
atslogot plašāka šķīrējtiesas un citu strīdu ārpus tiesas noregulēšanas iespēju izmantošana. Vairāk jādara
šādu iespēju popularizēšanai un tādu priekšrocību kā strīda izšķiršanas ātrums propagandai.
.3065. Piektkārt, jaunu procesuālu pienākumu vai tiesību noteikšana ne vienmēr dos gaidīto
efektu, ja risinājums nebūs saistīts ar procesa dalībnieku ekonomisku ieinteresētību, piemēram, iespēju
samazināt tiesāšanās izdevumus, un dažos gadījumos arī ar mantisko atbildību par procesuālo
pienākumu nepildīšanu.
.3066. Šo uzdevumu risināšana nav vienīgi tehniskas dabas – jaunu normu izstrādes – jautājums.
Izstrādājamie grozījumi prasīs mainīt arī tiesnešu attieksmi gan pret lietas izskatīšanas termiņiem, gan
daudz plašāk – pret sacīkstes principa traktējumu kopsakarā ar patiesības noskaidrošanas un taisnīguma
principiem, gan pret iespēju izteikt viedokli par lietas sagatavošanas gaitā redzamām pretrunām,
pierādījumu nepietiekamību, neattiecināmību, apšaubāmiem likuma traktējumiem u.c.
.3067. Šādas problēmas un paņēmieni nav tikai Latvijā. Arī citās valstīs tiesu darbi ne vienmēr rit
ātri. Bet citās valstīs jau ir atrasti risinājumi, kas var būt noderīgi arī Latvijā.
.3068. 2. Civillietu sagatavošana iztiesāšanai
.3069. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu iztiesāšanai (CPL 147.p – 150.p.) aptver svarīgus, bet
pārsvarā organizatoriskus jautājumus. Tikai retos gadījumos tiesneši izmanto šī panta 3.daļā norādīto
iespēju iztaujāt lietas dalībniekus par lietas būtību, iebildumiem u.tml. To ne sevišķi ērtu dara
noteikums, ka aicināt dalībniekus ierasties var tikai vienlaikus (kas tiek vērtēts kā šķērslis korupcijai vai
tiesneša vienpusējai ietekmēšanai).
.3070. Latvijas CPL 147.pants tikai dod atbildētājam tiesības iesniegt paskaidrojumus par prasību,
bet ne šis pants, ne citi CPL panti nenosaka nekādas atbildētājam nelabvēlīgas sekas, ja šīs tiesības
netiek izmantotas. Visus savus iebildumus un pierādījumus atbildētājs var izteikt un iesniegt tiesas sēdē,
turklāt – līdz pat brīdim, kad pabeigta izskatīšana pēc būtības (183.pants).
.3071. Citās valstīs lietas sagatavošanai ir daudz lielāka nozīme un tādēļ arī tā ir sīkāk
reglamentēta. Ir skaidrs, ka Latvijas procesu pārkārtot un padarīt efektīvāku neizdosies vienīgi ar sīkāku
sagatavošanas darbību reglamentāciju, piešķirot dažām darbībām obligātu raksturu. Latvijai ir jāizšķiras
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par jaunu procesuālu instrumentu (procesuālo stadiju, jaunu tiesvedības veidu) ieviešanu, tas ir, jālemj
par:
.3072. 1) sagatavošanas sēdes ieviešanu,
.3073. 2) aizmuguriska sprieduma taisīšanas iespēju,
.3074. 3) tiesnešu tiesībām pēc parādnieka brīdināšanas strīdos, kas pamatoti ar dokumentiem,
vienkāršotā procedūrā taisīt lēmumu par saistības piespiedu izpildi.
.3075. Palūkosimies, kā lietas sagatavošanu reglamentē citās valstīs.
.3076. Pēc Somijas tiesu procesa kodeksa (Code of Judicial Procedure) lietas sagatavošanā
izskatīšanai tiesas sēdē risina daudz vairāk jautājumu nekā Latvijā:
.3077. – Saskaņā ar šī kodeksa 21.paragrāfu pusēm jau lietas sagatavošanā izskatīšanai bez
kavēšanās ir jāizklāsta prasījuma būtība un tā pamatojums, kā arī jāizsaka savas domas par to, ko
iebildusi vai izteikusi pretējā puse. Pusēm jāuzrāda visi esošie rakstiskie pierādījumi, kā arī jāinformē
par pierādījumiem, kādus tās vēl taisās iesniegt, un ko ar tiem vēlas pierādīt. Ja pretējā puse lūdz, otrai
pusei jāziņo, vai tai ir pierādījumi vai priekšmeti, uz kuriem atsaucas pretējā puse un kas varētu būt
nozīmīgi lietā.
.3078. – Saskaņā ar kodeksa 22.paragrāfu tiesa brīdina puses, ka pēc noteikta termiņa tās
nevarēs atsaukties uz jaunu pierādījumu vai apstākli, ja vien puse nespēs pierādīt, ka kavējums ir
attaisnojams.
.3079. Nav šaubu, ka šādu sagatavošanas darbību veikšana arī Latvijā ļautu daudzos gadījumos
tiesnesim vēl pirms tiesas sēdes pilnīgi skaidri saredzēt strīda būtību, esošos pierādījumus un līdz ar to
pievērsties juridiskajai analīzei attiecībā uz prasības pamatotību. Un nebūtu nekas ļauns, ja sagatavošanas gaitā tiesnesis pateiktu, ka vienas vai otras puses izredzes konkrētu apstākļu dēļ ir ļoti vājas (un
izskaidrotu attiecīgo likumu). Tas varētu veicināt gan izlīgumu bezstrīdus lietās, gan atteikšanos no
nepamatotiem prasījumiem.
.3080. Lielākais un Latvijai revolucionārākais jaunums būtu jauna, no CPL 183.panta atšķirīga,
termiņa (momenta) noteikšana jaunu pierādījumu un pamatojumu izvirzīšanai.
.3081. Domājams, ka Latvijas sabiedrība pagaidām vēl nav gatava tam, lai jau pirmās instances
tiesā noteiktu aizliegumu pēc noteikta termiņa (pēc sagatavošanas stadijas) iesniegt jaunus pierādījumus
vai mainīt argumentāciju.
.3082. Nosakot, ka visam būtiskajam ir jābūt zināmam tiesai un visiem lietas dalībniekiem pirms
tiesas sēdes, kurā izskata lietu pēc būtības, dabīgi rastos jautājums – ko tad dalībnieki rastos tiesas sēdē.
.3083. Formāli atbilde būtu vienkārša – analizēs faktus un pierādījumus no juridiskā viedokļa.
Praksē (neformāli) jautājums, protams, būtu sarežģītāks, jo grūti ir novilkt robežu starp faktu un tā
juridisko novērtējumu. Šāda robeža, iespējams, samērā ātri izstrādātos tiesu praksē. Katrā ziņā gan tiesa,
gan puses varētu darboties daudz noteiktāk, ja jau pirms lietas izskatīšanas sēdes būtu skaidrība par to,
kādā apmērā prasītājs prasību uztur, kādā atbildētājs to atzīst (CPL 163.pants), vai atbildētājs ir vai nav
pieteicis pretprasību, ko pašlaik viņš var pieteikt līdz sprieduma taisīšanai (CPL 136.pants), kā arī par to,
vai prasītājs negrozīs prasības pamatu vai priekšmetu un nepalielinās prasījuma apmēru, ko pēc CPL
74.panta 3.daļas pašlaik prasītājs var darīt sēdes sākumā, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc
būtības.
.3084. Jauna prasības pamata izvirzīšana būtībā nozīmē atteikšanos no sākotnējā strīda un jauna,
uz citas likumu normas vai citiem faktiem balstīta, strīda uzsākšanu. Ja prasītājam ir pamats to darīt,
būtu nepareizi to liegt, taču tirgus ekonomikā par kļūdām savu tiesību aizsargāšanā ir jāmaksā. Šī maksa
varētu izpausties tā, ka par jau atsaucamo prasību samaksātā valsts nodeva tikai puses apmērā tiek
ieskaitīta jaunā prasījuma pieteikuma valsts nodevas samaksā, bet pārējā daļa – jāpiemaksā. Pats par sevi
saprotams, ka šādā situācijā ir vajadzīga jauna lietas sagatavošana iztiesāšanai, ļaujot atbildētājam
attapties no pēkšņā pagrieziena.
.3085. Tad, ja sagatavošanas gaitā būtu noskaidrota strīda būtība, prasījuma pamatojumi un
iebildumi pret to, samērā daudzos gadījumos puses saprastu, ka turpmākais atrisinājums var notikt bez
citas (galvenās) tiesas sēdes, bet, ja sēde tomēr vajadzīga, – varētu attiecīgi sagatavoties sacīkstei.
.3086. Somijas kodeksa 27.paragrāfs pieļauj, ka lietas sagatavošanas procesā tiesa var ar
spriedumu vai pat aizmugurisku spriedumu izšķirt strīdu tai daļā, kurā atbildētājs prasību atzīst vai kurā
prasītājs no tās atteicies, kā arī noraidīt prasību vispār.
.3087. Tas viss prasa tiesas aktīvu pozīciju. Tiesnesim ir jāparāda pilsoniska drosme un, nebaidoties no pārmetumiem par subjektivitāti, jāpasaka, kādi argumenti neatbilst likumam, kādi pierādījumi
neder utt. To var darīt kā sagatavošanas stadijā, tā arī tiesas sēdē.
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.3088. Vai Latvijas apstākļos šāda aktivitāte nebūtu par pamatu tiesneša noraidīšanai? Nē! Puse
var tiesnesim nepiekrist, bet, ja šaubās, – nesteigties ar pirmstiesas noregulējumu. Skaidrojumi par
piemērojamo likumu, par tās vai citas situācijas atbilstību kādas Civillikuma nodaļas vai normas
regulējumam, par pierādījumu attiecināmību un pieļaujamību, ja tie izrādītos nepamatoti, var būt par
pamatu apelācijas sūdzībai, bet nevar tikt traktēti kā tiesneša neobjektivitātes izpausme.
.3089. Nedaudz citādi, bet arī orientējot uz strīdus būtības noskaidrošanu, ir reglamentēti
Zviedrijas tiesas uzdevumi, sagatavojot lietu iztiesāšanai. Lietas sagatavošanas iztiesāšanai mērķis ir
noskaidrot:
.3090. 1) pušu prasījumus un iebildumus, ar tiem saistītos lietas apstākļus;
.3091. 2) pušu viedokļu atšķirības par faktiem un to vērtējumiem;
.3092. 3) pierādīšanas līdzekļu, ko puses ir uzrādījušas un ko puses vēl gatavojas iesniegt,
attiecināmību un pietiekamību noteiktu apstākļu pierādīšanai;
.3093. 4) vai pirms lietas iztiesāšanas ir nepieciešams iegūt vēl kādu informāciju vai veikt citas
darbības;
.3094. 5) vai pastāv iespēja lietas atrisināšanai ārpus tiesas.
.3095. Zviedrijas tiesu procesa kodekss (The Code of Judicial Procedure) ir elastīgāks attiecībā uz
lietas sagatavošanas procesuālo formu. Tas pieļauj:
.3096. 1) sagatavošanas sēdi;
.3097. 2) rakstisku dokumentu savākšanu;
.3098. 3) citu sagatavošanas darbību veikšanu.
.3099. Praksē notiek dažādu formu kombinēšana.
.3100. Pēc tam, kad atbildētājs ir iesniedzis rakstisku paskaidrojumu (atbildi uz prasību),
iespējami ātrākā laikā nozīmējama lietas sagatavošanas sēde. Bet, ja redzams, ka nepieciešami vēl kādi
skaidrojumi, jāturpina lietas sagatavošana rakstisku dokumentu apmaiņas ceļā.
.3101. Lai nerastos vajadzība rīkot sagatavošanas sēdes vairākkārt, tiesnesis pirms pirmās šādas
sēdes var nosūtīt pusēm jautājumus, kas tiks izskatīti sagatavošanas sēdes gaitā, ja atbildes uz šiem
jautājumiem ļautu pietiekami sagatavot lietu iztiesāšanai. Interesanti, ka sagatavošanas sēde var tikt
organizēta telefonkonferences veidā, ja tas nav pretrunā ar tiesas sēdes mērķi vai novērš nesamērīgus
izdevumus un neērtības kādai no pusēm. Tiesai jāveicina arī izlīgums, un attiecīgā situācijā tā var
piedāvāt starpnieku (mediatoru) strīda ārpustiesas noregulējumam.
.3102. Strīda izskatīšanai pēc būtības nozīmē tiesas sēdi (galveno tiesas sēdi, angl. – main
hearing). Taču, ja sagatavošanās gaitā ir iegūta pietiekama skaidrība, tiesnesis arī bez šīs galvenās sēdes
var taisīt nolēmumu:
.3103. 1) par lietas nobeigšanu bez sprieduma, piemēram, prasības atstāšanu bez izskatīšanas;
.3104. 2) taisīt aizmugurisku spriedumu;
.3105. 3) taisīt spriedumu, balstoties uz prasības atzīšanu no atbildētāja puses vai prasītāja
atteikšanos no prasības;
.3106. 4) apstiprināt izlīgumu;
.3107. 5) taisīt spriedumu citos gadījumos, ja neviena puse nepieprasa lietas iztiesāšanu
galvenajā tiesas sēdē.
.3108. Varam rezumēt, ka gan Somijā, gan Zviedrijā ir legalizēts tas, kas bieži vien notiek Latvijā,
proti, ka pirmā tiesas sēde būtībā ir tikai sagatavošanās sēde.
.3109. Izsverot citu valstu risinājumus un Latvijas praksē vērojamo, jāatzīst par lietderīgiem šādi
grozījumi un papildinājumi CPL 20.nodaļā:
.3110. 1) lietas dalībniekiem nosakāms pienākums atbildēt noteiktajos termiņos uz tiesneša
pieprasījumiem un ierasties tiesā pēc tiesneša uzaicinājuma;
.3111. 2) lai šī prasība nepaliktu deklarācijas līmenī, paredzamas attiecīgas lietas dalībniekam
neizdevīgas sekas: naudas sods līdz piecdesmit latiem, kā arī aizmuguriska sprieduma taisīšana;
.3112. 3) līdzšinējo 30 dienu vietā, kas paredzētas atbildētāja paskaidrojumu iesniegšanai,
noteikt 15 līdz 30 dienu robežas, ļaujot tiesnesim vienkāršākos strīdos pieprasīt paskaidrojumus īsākā
(15 vai 20 dienu) termiņā;
.3113. 4) paplašināms to darbību loks, ko tiesnesis veic, sagatavojot lietu iztiesāšanai. Ja
tiesnesis atzīst par nepieciešamu, viņš ir tiesīgs pieprasīt no prasītāja atsauksmi par atbildētāja
iesniegtajiem paskaidrojumiem, kā arī nozīmēt sagatavošanas sēdi.
.3114. Saglabājot 148.pantā esošo norādi par tiesnešu tiesībām noteikt ekspertīzi, jānovērš
pretruna ar 121.pantu, pēc kura ekspertīzes noteikšanai ir vajadzīga tiesas sēde. Koriģējams arī 100. un
101. pants
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.3115. 3. Aizmugurisks spriedums
.3116. Aizmugurisks spriedums ir juridisks instruments, kas ļauj cīnīties pret lietas izskatīšanas
novilcināšanu, atbildētājam bez attaisnojuma neierodoties uz tiesas sēdi un nesniedzot paskaidrojumus
par prasību. Aizmugurisks spriedums balstās uz prezumpciju (pieņēmumu): ja atbildētājs neizmanto
iespēju sniegt rakstveida paskaidrojumus, kas atspēko prasību kopumā vai tās apmēru, un neierodas uz
sēdi, tad viņam, iespējams, nekādu argumentu pret prasību nav. Aizmugurisku spriedumu pieļāva
Latvijas 1938.gada Civilprocesa likuma 198. un turpmākie 8.nodaļas panti, kā arī 823.–844.panti.
.3117. 1998.gada Civilprocesa likums ļauj tiesai izskatīt lietu, ja atbildētājs nav ieradies un
paziņojis par attaisnojošiem kavēkļiem. Šādos gadījumos atbildētājam nav nepārvaramu šķēršļu
apelācijas sūdzības iesniegšanai, kam var sekot vai nu lietas izspriešana apelācijas instancē, vai
nodošana jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā (kas ļoti labi atbilst atbildētāja centieniem novilcināt
galīgo spriedumu). Aizmugurisku spriedumu, ja tāds tiks ieviests ar papildinājumiem 1998.gada CPL,
atbildētājs nevarēs pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Viņam būs iespēja iesniegt aizmugurisko spriedumu
taisījušajai tiesai pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas izskatīšanu no jauna. Par šo
pieteikumu būs jāmaksā valsts nodeva tādā pašā apmērā kā par prasības pieteikumu (nevis drošības
nauda Ls 50, kā apelācijas sūdzības iesniegšanā).
.3118. Šajā pieteikumā būs jāizskaidro gan iemesli, kuru dēļ atbildētājs nav ņēmis dalību lietā,
gan iebildumi pret aizmugurisko spriedumu un pierādījumi, kas iebildumus pamato. Pieteikums iesniedzams 20 dienu laikā, skaitot no aizmuguriskā sprieduma izsūtīšanas dienas. Šī termiņa nokavējums
noved pie sprieduma spēkā stāšanās (ja, protams, to nepārsūdz prasītājs).
.3119. Aizmugurisks spriedums nav uzskatāms par sodu par nepiedalīšanos lietā. Paskaidrojumu
nesniegšana un neierašanās tiesas sēdē nenozīmē automātisku prasības apmierināšanu. Tiesa taisa
aizmugurisku spriedumu tikai tad, ja atzīst lietā esošos materiālus un prasītāja paskaidrojumus par
pietiekamiem strīda izšķiršanai. Taču ar aizmuguriska sprieduma taisīšanu turpmākās pūles par
atbildētāja izpratnē taisnīgu risinājumu tiek uzliktas atbildētājam: viņam jāraksta pieteikums, ko tiesa
vispirms var atzīt par nepietiekami labi uzrakstītu un atstāt bez virzības līdz uzlabošanai, pēc tam
tiesnesis, izskatot pieteikumu, var atzīt, ka lietas izskatīšanai nav pamata. Tad iespējama blakussūdzība,
kas atkal prasīs darbu un, iespējams, izdevumus jurista palīdzības saņemšanai.
.3120. Tādējādi aizmuguriska sprieduma taisīšana neizslēdz iespēju novērst iespējamo tiesas
kļūdu, bet atbildētājam kļūdas novēršanai būs jāpūlas daudz vairāk nekā būtu tad, ja viņš disciplinēti
iesniegtu paskaidrojumus un ierastos uz tiesas sēdi.
.3121. Dažādi pasākumi ir veicami arī prasītāja disciplinēšanai. Pašreizējā CPL 220.panta
redakcija ļauj «kašķīgam» prasītājam burtiski terorizēt izvēlētu upuri – atbildētāju. Prasītājam ir tiesības
celt prasību (pat par milzīgu summu), samaksāt valsts nodevu un tad pirms tiesas sēdes vai pat apelācijas
instancē prasību atsaukt, saņemt atpakaļ valsts nodevu un... pēc kāda laika to pašu prasību iesniegt
vēlreiz un vēlreiz...
.3122. Lai tā nenotiktu, CPL 220.panta 1.punktā ir svītrojams: pēc prasītāja lūguma, attiecīgi par
valsts nodevu no 37.p. 1.daļas 4.punkta svītrojama beigu daļa no vārdiem «kā arī...». Prasītājam paliks
iespēja atteikties no prasības (CPL 223.p. 4.punkts), kas saistāma ar tiesvedības izbeigšanas sekām.
.3123. 4. Saistības piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā
.3124. CPL 50.nodaļā noteikti gadījumi, kad tiesnesis uz attiecīga pieteikuma pamata taisa
lēmumu par saistību bezstrīdus izpildīšanu. 400.pantā nosauktas četras šādu saistību grupas:
.3125. 1) saistības, kas nodrošinātas ar publisko hipotēku vai komercķīlu;
.3126. 2) pēc notariāli apliecinātiem vai tādiem pielīdzinātiem terminētiem līgumiem par
naudas vai kustamas lietas došanu;
.3127. 3) pēc notariāli vai zemesgrāmatās noformētiem terminētiem nomas vai īres līgumiem;
.3128. 4) pēc protestētiem vekseļiem.
.3129. Blakus šādiem augstas ticamības prasījumiem praksē ir samērā daudz tādu prasījumu, kas
nebalstās uz notariāli apliecinātiem vai zemesgrāmatās nostiprinātiem līgumiem, bet kuru pamatotība arī
ir ar augstu ticamības pakāpi. Piemēram varētu nosaukt parādzīmi, ko parakstījis parādnieks, rēķinu par
telekomunikāciju pakalpojumiem, nomaksas pirkuma kārtējā maksājuma rēķinu (atgādinājumu).
.3130. Vācijā šāda rakstura saistību izpildi samērā efektīvi sekmē kreditora griešanās tiesā ar
pieteikumu un caur tiesu parādniekam dots brīdinājums. Tur ir izstrādātas īpašas veidlapas, kuru izpildē
palīdzību sniedz tiesas darbinieki un kuras ir piemērotas elektroniskai apstrādei. Atbilstoši Vācijas
apstākļiem šādā veidā kārtojamo prasījumu saraksts ir samērā garš, tas ietver rēķinu par preces pirkšanu,
apdrošināšanas prēmiju par noteiktu laika periodu, remonta rēķinu, ārsta/zobārsta pakalpojumu rēķinu,
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mācību maksu pēc līguma, nenokārtotu alimentu maksājumu, īres vai nomas maksu par noteiktu laika
periodu, biedru naudas maksājumu u.c.
.3131. Krievijas Federācijā kopš 1995.gada 30.novembra Civilprocesa kodekss ir papildināts ar
nodaļu Tiesas pavēle. Šī nodaļa regulē piedziņu vienkāršotu izpildi, izdodot tiesas pavēli, kura ir izpildu
dokuments. Pavēles kārtībā var tikt izpildītas ne tikai tādas saistības, kas arī pēc Latvijas CPL
50.nodaļas ir pakļautas bezstrīdus izpildei, bet arī citas, piemēram, prasījumi, kas pamatoti ar rakstisku
darījuma dokumentu; alimentu maksājumi, ja tie nav saistīti ar paternitātes noteikšanu; obligātās
apdrošināšanas un nodokļu maksājumu parādi; aprēķinātā, bet nesamaksātā darba alga.
.3132. Norādītās konflikta risināšanas formas priekšrocība ir tāda, ka pieteicējam jāmaksā mazāka
valsts nodeva – 50 procenti no summas, kāda būtu jāmaksā, ceļot prasību. Attiecīgi arī parādniekam, ja
viņam nav prasījuma atspēkojumu, ir izdevīgāk neiebilst pret piespiedu izpildi (pat ja viņam nav
attiecīgās naudas summas), jo tiesājoties viņa izdevumi palielinātos.
.3133. Latvijā acīmredzot ir jāsaglabā jau esošā saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana (CPL
50.nodaļa). Taču blakus tai ir mērķtiecīgi ieviest vēl vienu piespiedu izpildīšanas procesuālo veidu, kas
pēc sava rakstura ievietojams starp prasības tiesvedību ar tai raksturīgo garas tiesāšanās iespēju un
striktu bezstrīdus piedziņu. Tā būtība ir sekojoša. Kreditors nevis tieši, bet caur tiesu paziņo
parādniekam par savu prasību un piedāvā viņam to labprātīgi izpildīt. Ar to tiek uzsvērts kreditora
nodoms veikt piespiedu izpildi ar tiesas palīdzību, ja parādnieks labprātīgi nenokārtos saistību. Tiesa,
neizvērtējot prasījuma pamatotību, nosūta parādniekam dokumentu, kas provizoriski nosaukts par
brīdinājumu. Tā kā tiesa neveic lietas izpēti pēc būtības, izdevumiem šajā procedūrā ir jābūt mazākiem
un tam jārada ieinteresētība gan no pieteicēja, gan iespējamā parādnieka puses.
.3134. Jautājums par to, kurš kuru brīdina, vai kurš kuram izsaka priekšlikumu, prasa nelielu
komentāru. No vienas puses, varētu pieņemt, ka tiesa brīdina parādnieku par to, ka kreditors ir uzsācis
darbības, lai ar tiesas palīdzību panāktu izpildījumu. Tiesa nevar brīdināt parādnieku par pienākumu
maksāt (izpildīt), jo nav pārbaudījusi prasījuma pamatotību. No otras puses, varētu pieņemt, ka
brīdinājumu izsaka pats kreditors, tikai atšķirībā no pretenzijas, ko sūta tieši parādniekam, viņš jau
iesaista tiesu, kurai būtu dotas tiesības parādnieka bezdarbību (iebildumu vai pierādījumu par parāda
nokārtošanu neiesniegšanu) vērtēt kā parāda atzīšanu.
.3135. Par pamatotāku, liekas, uzskatāms variants, ka par pienākumu izpildīt saistību brīdina
kreditors, tikai dara to ar tiesas starpniecību. Tāpēc formulējumi «brīdinājuma process» vai «izpildīšana
brīdinājuma kārtībā» nav uzskatāmi par optimāliem no satura atklāsmes viedokļa. Precīzāk būtu teikt
«saistību piespiedu izpildīšana pēc parādnieka brīdināšanas». Taču īsuma labad nosacīti varbūt ir
pieļaujams formulējums «izpildīšana brīdinājuma kārtībā».
.3136. Brīdinājumā norādāms priekšlikums parādniekam 14 dienu laikā samaksāt prasīto summu
pilnā apmērā vai daļā, kuru parādnieks atzīst par pamatotu, vai iesniegt tiesā iebildumus. Ja 14 dienu
laikā nav iesniegti iebildumi vai pierādījumi par samaksu, tiesnesis 7 dienu termiņā pieņem lēmumu par
saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu. Tiesneša lēmumam ir izpildu dokumenta spēks.
Ja tiesa saņem parādnieka iebildumus, tad tiesnesis pieņem lēmumu par saistību piespiedu izpildīšanas
tiesvedības izbeigšanu, un kreditoram ir iespēja celt prasību vispārīgā tiesāšanas kārtībā.
.3137. Ja tiesnesis ir pieņēmis lēmumu par saistības piespiedu izpildīšanu, parādnieks trīs mēnešu
laikā var celt prasību pret kreditoru, lai atprasītu to, kas pēc tiesneša lēmuma piedzīts par labu
kreditoram. Tātad arī šajā gadījumā parādnieks, kas savlaicīgi nav sniedzis pretargumentus un nav
centies atspēkot prasījumus, nonāk stāvoklī, kurā viņam jāveic īpaša aktivitāte: jāiesniedz prasības
pieteikums, jāmaksā valsts nodeva, jālūdz apturēt piespiedu izpildi vai nodrošināt savu prasību.
.3138. Bez jau aplūkotajiem grozījumiem Civilprocesa likumā ir izdarāmi vēl arī citi grozījumi un
papildinājumi. Darba grupa turpina strādāt.
.3139. P.S. Priekšlikumus vai komentārus lūdzam sūtīt redakcijai vai prof. Kalvim Torgānam
(torgans@lanet.lv), vai darba grupas vadītājai Ivetai Zalpēterei (Iveta.Zalpetere@tm.gov.lv).
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14. Žurnāla «Upe» 14. numurs
§137. Par Tatjanu Ždanoku
2002.01.29
(pirms 3 mēnešiem, 9 dienām)

.3140. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.01.29 Nr.15 (2590), rubrika: Informācija.5
.3141. Par neizprotamu fanātismu un Imanitova šķērsielu
.3142. Gandrīz varētu teikt, ka latviešu politiķiem no matemātikas doktores Tatjanas Ždanokas
vajadzētu mācīties fanātisku ziedošanos idejas vārdā, nevis viņu zākāt. Varētu, ja vien viņa nebūtu tik
akla pret citu patiesību un ja viņas argumentu arsenālā nedominētu tikai sev izdevīgu faktu izraušana no
konteksta, un ja nebūtu jaušams naids. Atšķirībā no Dīmaņa, kurš tiek vērtēts kā īsts konjunktūras
cilvēks, kas Interfrontē iestājies tāpēc, ka varēja kļūt par tās līderi, Rubika un Ždanokas fanātisms ir
grūtāk izprotams. «Joprojām neesmu sapratis, kāpēc cilvēks, kurš zina gan latviešu valodu, gan Latvijas
vēsturi, ir nostājies uz šāda ceļa. Ždanokā pietiekams intelekts apvienojas ar neizprotamu fanātismu un
nevēlēšanos šajā valstī saskatīt latviešus,» saka Jānis Lagzdiņš.
.3143. Sevi par komunisti nosaukušās Ždanokas raduraksti gan neliecina, ka viņai būtu jāizjūt
simpātijas pret totalitāriem režīmiem. Viņas tēva dzimtas saknes ir Rēzeknē. Tur pirms revolūcijas
iepretim tirgum bija iela – Imaņitov pereulok, kas nosaukta Ždanokas vecvecmāmiņas tēva uzvārdā.
Imanitovs bijis mecenāts, viņam piederējusi tipogrāfija, grāmatu un kancelejas preču veikals, Rēzeknē
viņš vadījis tirgotāju savienību. «Arī vecāmāte un viņas vīrs bija tirgotāji, viņiem bija septiņi bērni. Tā
bija ebreju ģimene,» stāsta Ždanoka. «Mana vecāmāte Rēzeknē mācījās Franču ģimnāzijā, pirms pirmā
Pasaules kara aizbrauca mācīties uz Sanktpēterburgas Medicīnas augstskolu. Pārējie seši bērni palika
Latvijā. Viņi visi bija Latvijas pilsoņi. Viens no vecmāmiņas brāļiem iesaistījās kreisā jauniešu
organizācijā, pēc Ulmaņa apvērsuma viņam draudēja arests, tāpēc viņš pārgāja Latvijas robežu un
nokļuva Krievijā, bet tur viņu pēc tam Staļins arestēja un nošāva. Kad atklāja arhīvus, mēs tajos
izlasījām, ka viņš tika nogalināts kā Latvijas spiegs.»
.3144. Pārējie, Latvijā palikušie, tika iznīcināti holokaustā, tikai jaunākais brālis 1941.gadā
paspēja kājām aiziet uz Krieviju un izdzīvojis. «No divdesmit cilvēku lielās ģimenes dzīva palika tikai
vecāmāte un viņas brālis. Mana vecāmāte 1945.gadā atbrauca meklēt viņu ģimenes un palika šeit.»
«DIENAS» pielikums «SESTDIENA»
§138. Vaira Paegle atkāpjas no Rietumu principiem
2002.02.13
(pēc 15 dienām)

.3145. Publicēts: «LV» 2002.02.13 Nr. 24 (2599), rubrika: Latvija un ES6
.3146. No indivīda visatļautības uz kopīgu atbildību
.3147. Vaira Paegle, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas viceprezidente
.3148. Runa «Terorisma apkarošana un cilvēktiesību respektēšana» Eiropas Padomes
Parlamentārajā asamblejā 2002.gada 24.janvārī Strasbūrā
.3149. Cienījamie kolēģi!
.3150. Pieņēmums, ka individuālo tiesību nekad nevar būt par daudz un ka morālā pārliecināšana
ir piemērots veids šo tiesību garantēšanai, tika aprakts Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centra drupās
11.septembrī. Mēs, dzimuši gadsimtā, kas radīja Staļinu un Hitleru, esam pieredzējuši individuālo
tiesību pārkāpumus genocīda un totalitārās apspiešanas veidā, un mums ir jāpārdomā sarežģītais
jautājums par to, kādas tiesības kad un kādos apstākļos būtu jāierobežo.
.3151. Politiskajā filozofijā nav «cietāka rieksta» par dažādo indivīda brīvību un sabiedrības
kopējo interešu saskaņošanas problēmu. Tas ir jautājums, kurš mulsināja Džonu Loku un Tomasu
«Par neizprotamu fanātismu un Imanitova šķērsielu». «Latvijas Vēstnesis» 2002.01.29 Nr.15.
Paegle Vaira, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas viceprezidente. «No indivīda visatļautības uz
kopīgu atbildību». «Latvijas Vēstnesis» 2002.02.13 Nr.24 (2599), rubrika: Latvija un ES. Runa «Terorisma
apkarošana un cilvēktiesību respektēšana» Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā 2002.gada 24.janvārī
Strasbūrā.
5
6
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Džefersonu un kura risinājums nav rasts jau kopš aukstā kara beigām. Tagad šī problēma atdzimst kā
Fēnikss no Dvīņu torņu pelniem.
.3152. Šodienas diskusiju dalībnieki uzsvērs vai nu indivīda, vai arī, gluži pretēji, sabiedrības un
vairākuma varas pārākumu. Lai gan es šaubos, vai spēsim rast noteiktu risinājumu, mēs tomēr varam
izmantot šo reto apskaidrības brīdi, lai atzītu pāris no jauna atklātas senas patiesības, kas ļautu mums
akcentēt savu kā Eiropas sirdsapziņas un indivīda un vairākuma tiesību savstarpējās cīņas galvenā
arbitra lomu.
.3153. Pirmkārt, mums ir jāatzīst, ka nacionālas valsts jēdziens nav zudis un ka tas vēl arvien
veido globālās kārtības pamatus. 11.septembris parādīja, ka cilvēki apdraudētas drošības gadījumos
vēršas pie savu pilsētu un nacionālajām valdībām, nevis pie kādas attālas starptautiskās organizācijas,
kuras rīcību nosaka abstraktas vērtības. Mums ir jārespektē šāda izvēle un jābūt daudz iejūtīgākiem pret
mūsu dalībvalstu nacionālajām interesēm.
.3154. Otrkārt, daži politiskie teorētiķi ir izvirzījuši koncepciju, kurā apgalvots, ka neierobežota
individuālo tiesību paplašināšana agrāk vai vēlāk novedīs pie vispārējas interešu harmonijas.
Starptautiskajā līmenī šāda pieeja radītu interešu un varas līdzsvaru, tādējādi saglabājot arī starptautisko
mieru. 11.septembris parādīja, ka globālā riska sabiedrībā neierobežota individuālo interešu īstenošana
rada konfliktus, kas ir tik nežēlīgi, ka draud ar VISU – indivīda, sabiedrības un nacionālo interešu
iznīcību. Šodien mēs saskaramies ar ārpus likuma esošiem kaujiniekiem, kas nerespektē ne cilvēktiesības un likuma varu, ne kara pamatnoteikumus. Un ne veselais saprāts, ne starptautiskie likumi
nepieprasa, lai cīņā iesaistītās nācijas attiecinātu uz tiem nevainības prezumpciju. Tieši šie kaujinieki,
nevis civiltiesību ierobežojumi, ir īstais drauds brīvībai un demokrātijai.
.3155. Treškārt, mums ir jāpārorientē sava domāšana, kas indivīda brīvību uztver kā vienīgo
neapšaubāmo vērtību. Indivīda tiesības nav absolūtas, un tām nav nozīmes, ja tām līdzi nenāk atbilstoša
apjoma pienākumi. Tādas cilvēktiesības kā tiesības uz dzīvību ir neatņemamas, taču pārlieku liels
individuālisms, kas izmantots, lai nodarītu ļaunu citiem, ir jāierobežo, ja šādus ierobežojumus ir
iespējams attaisnot ar vitālām sabiedrības interesēm. Savos centienos arvien paplašināt tiesību jēdzienu
mēs tomēr nedrīkstam mazināt tā pamatvērtību un aizmirst, ka arī vairākumam ir tiesības.
.3156. Par tiesību paplašināšanu ir jāmaksā sava cena. Dažreiz tā nozīmē brīvprātīgas saskarsmes
aizstāšanu ar iebiedēšanu un spēku. Tā liek neapmierinātajām grupām izmantot likumus, lai panāktu
izmaiņas, tā vietā lai izmantotu pārliecināšanu un izglītību, lai mainītu uzskatus. Šāda tendence novājina
pilsonisko sabiedrību, rada valsts aparāta varas pieaugumu un rezultātā ierobežo mūsu brīvību. Tomass
Džefersons savā inaugurācijas runā teica, ka vairākuma gribai jābūt noteicošajai, taču, lai tā būtu
taisnīga, tai jābūt saprātīgai, t.i., tai jābūt balstītai uz morāles standartiem. Ja ir slikti pārkāpt jebkādas
individuālās tiesības, tad vienlīdz slikti ir īstenot šīs indivīda tiesības, ignorējot vairākuma tiesības uz
dzīvību, brīvību un tieksmi pēc laimes.
.3157. Asamblejai nevajadzētu nodarboties ar konfliktu radīšanu starp indivīda un sabiedrības
interesēm, bet gan ar tādu sistēmu izveidi un ieviešanu, kas vislabāk piemērotas indivīda un sabiedrības
interešu harmonijas nodrošināšanai. To var panākt ar mērķtiecīgu sadarbību un taisnīgu pārvaldi, kas
kalpo kopējām interesēm.
.3158. Tas nozīmē terminu precīzu definēšanu, nepieļaujot t.s. cilvēktiesību speciālistu
manipulācijas, kas bezatbildīgi jauc cilvēktiesību jēdzienu ar pamattiesībām, indivīda, grupas un
civiltiesībām, kā arī tiesībām uz suverenitāti.
.3159. Tas nozīmē pārskatīt un attiecīgi uzlabot visas tās politiskās nostādnes, kas apdraud
līdzsvaru starp indivīda tiesībām un sabiedriskajiem pienākumiem.
.3160. Tas nozīmē gādāt par to, lai jaunās politiskās nostādnes tiktu piemērotas taisnīgi, atturoties
no problēmu politizēšanas un dubultstandartu izmantošanas gadījumos, kad sarunu galda vienā pusē ir
mazās valstis, bet otrā – lielās. Pretējā gadījumā mēs riskējam zaudēt savu ticamību kā tiesības
aizstāvoša organizācija un mazinām savu efektivitāti šo tiesību nodrošināšanā, kā arī kavējam konfliktu
risināšanu.
.3161. Tiesību harmonizācija laikā, kad tiek apkarots terorisms, ir morāls jautājums, un asamblejai
uz to ir jāatbild racionāli, nevis politiski. Es esmu pārliecināta, ka mēs spējam pieņemt šo izaicinājumu
un aizsākt vēsturiskas pārmaiņas no indivīda visatļautības uz kolektīvu atbildību.

VEcordia, izvilkums L-TECE1

26

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

§139. Krastiņš par Buiķi un citiem
2002.03.27
(pēc 1 mēneša, 14 dienām)

.3162. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.03.27 Nr.48 (2623), rubrika: Viedokļi.7
.3163. Par hipotēzēm, nepierādītām un nepierādāmām
Prof. emeritus Oļģerts Krastiņš – speciāli «Latvijas Vēstnesim»
.3164. Zinātne un reliģija tuvinās
.3165. Manā jaunībā zinātniskais pasaules uzskats skaitījās vienīgi pareizais. Turklāt viens tā
virziens – dialektiskais materiālisms. Reliģija kā otra pasaules uzskata paradigma tika noliegta un
apkarota.
.3166. Latvijai atgūstot neatkarību, arī vecās valdošās reliģijas ir atguvušas savas tiesības un
īpašumus. Parādās pavisam jaunas un dīvainas ticības izpausmes.
.3167. Cilvēkam, kurš ir samērā pietiekami informēts par modernās fizikas, astronomijas,
biotehnoloģijas un citu zinātņu sasniegumiem un kurš vienlaikus grib būt reliģisks un ticēt aizkapa
dzīvei, nav viegli. Ja grib ar vienu kāju stāvēt zinātnē, ar otru reliģijā, attālums ir stipri par lielu.
.3168. Tādēļ intensīvi tiek meklēti ceļi, kā zinātni tuvināt reliģijai – un otrādi. Abas puses ir
gatavas būtiski piekāpties.
.3169. Latvijā izplatītāko reliģiju pamatā ir kristietība, un svētā grāmata ir Bībele. Manā bērnībā tā
bija atrodama vai katrā lauku sētā. Taču vecie cilvēki bija pārliecināti: «Neviens vēl Bībeli nav izlasījis
no sākuma līdz beigām!». Nolēmu to izdarīt, taču neveicās. Bībelē, īpaši Vecajā Derībā, ir tik daudz
loģisku pretrunu, mūsdienu morālei nepieņemamu likumu, ka lasīšana kļūst gandrīz neiespējama. Ja
Bībeli lasa kā svētu grāmatu, nevis vienkārši kā senu vēsturisku dokumentu, tad pavisam neomulīgi
kļūst, nonākot līdz likumiem par daudzajiem asiņainajiem un nežēlīgajiem upurēšanas rituāliem. Mūsdienās parasti izdod tikai Bībeles pēdējo daļu – Jauno Derību, kur pretrunu mazāk, īpaši morālpsiholoģiskajos aspektos. Jaunākās paaudzes mācītāji vai vienā balsī uzsver, ka Bībele nav uztverama tieši,
bet tikai caur alegorijām un līdzībām.
.3170. Jāmeklē cita «pajumte» Debesīm un Ellei. Tur, kur veci ļaudis saskatīja debesis, izrādās, ir
ļoti neviesmīlīgs kosmiskais tukšums, briesmīgs sals, gaisa trūkums, nāvējoša radiācija. Paradīzi tur
iekārtot nevar. Ellei zemes centrs būtu piemērotāks: briesmīgs karstums, par ko liecina vulkānu
izvirdumi, vēl briesmīgāks spiediens. Tikai – vai nebūs pašauri, ja visu cilvēces paaudžu grēciniekiem
tur būs jāatrod kaut vai cietumnieka lāviņa?
.3171. Lai pavērtu jaunus ceļus zinātnei un vienlaikus to tuvinātu reliģijai, tiek hipotētiski
pieņemts un pat matemātiski pamatots, ka mūsu četru dimensiju telplaika pasaulei paralēli eksistē kāda
cita antipasaule, gara pasaule, pasaules informācijas lauks vai vēl kas cits. Tādēļ paralēli mums
ierastajām trijām telpas un vienai laika dimensijai eksistējot vēl piektā un sestā, septītā, astotā, devītā
dimensija, un daži autori domā, ka to ir vēl vairāk.
.3172. Kādas iespējas pavērtu vēl viena dimensija, to parādīsim ar vienkāršu piemēru. Uz kuģa
klāja ir aplī saritināts virves ritulis. Ja to izstiepj taisnu, garums ir 200 metri (attālums no mūsu Zemes
līdz Andromedas miglājam esot miljoniem gaismas gadu – bezgalīgi liels). Bet, ja tā pati virve ir satīta
ritulī un abi gali nolikti blakus, tad otrajā dimensijā attālums starp tiem ir niecīgs vai tie pat saskaras.
Piektajā dimensijā mūsu zemes iedzīvotāji varētu paspiest roku Andromedas miglāja gudriniekiem un
apmainīties ar informāciju vismaz zemapziņas līmenī.
.3173. Piektās–devītās dimensijas nepieciešamība izrietot no visaugstākās matemātikas
diferenciālvienādojumu sistēmām, tenzoru algebras u.c. Skatoties šodien jau ierastajos Einšteina
relativitātes teorijas pierakstos, māc šaubas, vai tie būs pa zobam parastam matemātikas maģistram,
nerunājot nemaz par citu zinātņu pārstāvjiem.
.3174. Bet jautājuma filozofiskā puse slēpjas citur. Piektā un tālākās dimensijas nav atklātas ne ar
kādiem fizikas eksperimentiem. Ja nu vienīgi kaut kāda informācijas kustība ar ātrumu, kas pārsniedz
gaismas ātrumu un ir pretrunā ar slaveno Einšteina relativitātes teoriju.
.3175. Tiek pat postulēts, ka šajā tālāko dimensiju (gara, informātikas lauka u.c.) pasaulē valda
pavisam citi fizikāli likumi nekā mūsējā. Jau mums pazīstamā laika dimensija ļoti būtiski atšķiras no
trim telpas dimensijām.

Krastiņš Oļģerts, Prof. emeritus. «Par hipotēzēm, nepierādītām un nepierādāmām». «Latvijas Vēstnesis»
2002.03.27 Nr.48 (2623), rubrika: Viedokļi.
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.3176. Kur ir pierādījums, ka tajās, ja tās vispār ir, spēkā ir mūsu četru dimensiju laiktelpas
apstākļos izstrādātie diferenciālvienādojumi, lai cik sarežģīti tie arī būtu?
.3177. Matemātiķi vienmēr ir centušies savu zinātni pacelt pāri citām kā universālāku,
piemērotāku ģeniālu aizpasaules prognožu pamatošanai utt.
.3178. Tomēr hipotēze par to, ka Dievs rēķina ar tādu pašu kalkulatoru vai datoru kā mēs, ir un
paliek nepierādīta hipotēze.
.3179. Bībele tomēr ir sevišķa grāmata
.3180. Iepriekšējā nodaļā mēs diezgan rezervēti izturējāmies pret Bībeli kā svētu un interesantu
lasāmvielu vai padomdevēju mūsdienām. Tomēr tā ir grāmatu grāmata, kurā var atrast pirmsākumus
daudzām mūsdienu šķietami absurdām un sabiedrībā ļoti jutīgām parādībām. Tādēļ gandrīz bez
komentāriem citēsim vienu vietu no 5. Mozus grāmatas 14.nodaļas 21.panta: «Jums nekādu maitu nebūs
ēst; tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos, to dodi, lai viņš to ēd, jeb pārdodi to kādam svešam; jo tu esi
svēta tauta tam Kungam, savam Dievam...» (citēts no 1877.gada Jelgavas izdevuma 205.lpp.).8
.3181. Vai Mozus, diktēdams savu lielo likumu grāmatu, iedomājās, ka šī norma radīs vēlākos
gadu tūkstošos komplementāru pāri «cionisms–antisemītisms»9, kas nodarīs tik lielu ļaunumu abām
pusēm?
.3182. Arī Jaunajā Derībā jeb Testamentā ir vietas, kas jau pagājušā gadsimta sākumā atbaidīja
cilvēkus no baznīcas. Mana nelaiķa māte, ļoti taisnprātīgs un godīgs cilvēks, vairākkārt stāstīja, ka pirmo
reizi baznīcas rituālam (altāra sakramentam jeb svētajam vakarēdienam) viņa gatavota jau bērnībā. Kad
mācītājs devis viņai maizīti, teikdams «...tā ir Jēzus Kristus miesa», un biķeri ar sarkanu vīnu, teikdams
«...šīs ir manas asinis», viņa doto izspļāvusi saujā, dabūjusi no savas mammas dunku sānos un vairs uz
baznīcu netikusi vesta. Vēlāk viņa stāstīja: «Es taču nebūšu kanibāls!»10
.3183. (Šis rituāls aprakstīts Mateusa (Mateja) evaņģēlija 26.nodaļas 26.–28.pantā,11 minētā
izdevuma 2.daļas 35.lappusē un daudzos īsajos baznīcas katehismos, ko, cik zinu, lieto arī mūsdienās.)
.3184. Šodien, veicot minēto rituālu, to sagatavo ar paskaidrojumiem, ka tas viss ir tikai simboli.
Taču simboli ir tik spilgti, ka jūtīgāks cilvēks nespēj tos pieņemt.
.3185. Mūsdienu lasījumā savādi skan arī sieviešu ignorēšana tiklab Vecajā, kā Jaunajā Derībā.
Jau pašas piramīdas galotnē ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars (arī vīriešu dzimtē!) 12. Kad
Dievs Tēvs bija nolēmis radīt dēlu, viņam vajadzēja izvēlēties sievieti no cilvēku vidus. Dieva līmenī,
cik var spriest, sieviešu nav.
.3186. Arī Jēzum Kristum visi mācekļi, vēlākie evaņģēlisti, bija vīrieši. Lielajam Skolotājam
nebija nevienas skolnieces.
.3187. Šai tradīcijai sekoja arī vēlāko laiku baznīcas. Cik esmu lasījis vēstures avotus, neesmu
pamanījis nevienu pāvesti, kaut vai kardināli, sievieti. Vai tad jābrīnās, ja kāds mūsdienu arhibīskaps
atsakās ordinēt sievietes par mācītājām? Vairāk izbrīnu rada, ka baznīcu halles un bazilikas
dievkalpojumu laikā galvenokārt pilda tieši sievietes.
.3188. Īsas sarunas ar Andri Buiķi
.3189. Viens no Latvijas zinātniekiem, kurš pievērsies transcendentālo pasauļu eksistences
problēmām, ir akadēmiķis Andris Buiķis. Kā viņš izsakās savās intervijās, viņam patīkot diskutēt ar
visiem, kurus interesē šie jautājumi. Šī raksta autoram, arī Zinātņu akadēmijas loceklim, ar Andri Buiķi
akadēmijas kuluāros ir bijušas tikai ļoti īsas sarunas.
.3190. Mans pirmais jautājums bija:
.3191. «Vai jūsu jauno grāmatu («Vai mēs esam tie, kas patiesībā esam». R: Madris, 2001, – 215
lpp.) var likt plauktā blakus slavenajai Edgara Imanta Siliņa grāmatai «Lielo patiesību meklējumi»»?
.3192. Atbilde: «Es esmu centies iet tālāk.»
.3193. Tā varētu būt, ja par tālākceļu uzskata pārdrošu un nedrošu hipotēžu izvirzīšanu,
mēģinājumus ielauzties paralēlajās pasaulēs, par kurām vēl ir tikai norādes un minējumi. Edgars Imants
Siliņš ir atradis pārsteidzoši daudz jauna un plašākai sabiedrībai nezināma tajā pašā mūsu četru
dimensiju telplaika pasaulē. Līdz ar to pamatojumi ir daudz drošāki, ilustrēti ar fotoattēliem un
grafikiem, līdz ar to teiktā ticamības pakāpe daudz augstāka.
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.3194. Otrs jautājums, ko paguvu uzdot, bija šāds:
.3195. «Jūs ļoti daudz esat pētījis nedzīvās dabas aizspoguļa valstību: vērpes laukus, torsionus u.c.
Tāpat esat gandrīz vai pierādījis, ka cilvēkam ir jābūt dvēselei, kura paliek pēc miesas nāves. Bet jūsu
grāmatā neatradu par pārējo dzīvo pasauli: no suņa līdz sienāzim (tā jautāju), precīzāk būtu – līdz
baktērijai un amēbai. Vai arī tiem ir dvēseles paralēlajā pasaulē, vai no viņiem kas paliek pāri pēc
ķermeņa nāves?» Atbilde bija nopietna zinātnieka cienīga: «Par to vēl neesmu padomājis...»
Turpmāk vēl
.3196. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.03.28 Nr. 49 (2624) rubrika: Kultūra un zinātne13
Par hipotēzēm, nepierādītām un nepierādāmām
Prof. emeritus Oļģerts Krastiņš – speciāli «Latvijas Vēstnesim»
.3197. Bet par to ir nopietni jādomā. Pēc manām domām, cilvēks sevi paceļ pārāk augstu pār visu
pārējo dzīvo pasauli. Ir jau tiesa, ka vienīgi viņš ir izgudrojis ieročus, sākot ar loku un bultu un beidzot
ar atombumbu savu laikabiedru un citas dzīvās radības iznīcināšanai. Bet ar to nepietiek, lai iegūtu
dvēseli, kuras citai dzīvai radībai it kā neesot. Cilvēka anatomija, fizioloģija, pat psihes nekontrolētās
reakcijas tik ļoti atgādina citus augstākos zīdītājus, ka milzīgajai pārākuma apziņai nav vietas. Dažos
gadījumos citas dzīvās radības cilvēku pat pārspēj: sunim ir smalkāka oža, zirgs ir stiprāks, mušas
nepazīst «demogrāfisko krīzi», ja vien tās nenīdē ar ķimikālijām, utt.
.3198. Aizpasaule, kurā pulcētos tikai cilvēku dvēseles un kaut kādi superdatori informācijas
lauku veidā, būtu ļoti garlaicīga, ja tajā nebūtu koku un puķu, nedziedātu putni, cilvēks nevarētu
satikties ar savu iemīļoto sunīti vai kaķīti.
.3199. Cilvēki, kuri dabā pavadījuši lielu daļu sava mūža, izsakās daudz kategoriskāk. Piemēram,
pazīstamais putnu fotogrāfs Viesturs Klimpiņš savas jaunās grāmatas «Putnu fotogrāfa piezīmes» (R,
2001.) ievadā negaidīti tālu novirzās no grāmatas tēmas:
.3200. «Dabas likumi atšķirībā no mūsējiem ir īsti un taisnīgi... Tā saucamie džungļu likumi valda
nevis mūžamežos, bet mūsu radītajā pasaulē. Esam pamanījušies ļaužu bendēšanu nosaukt par
demokrātiju, medības – par dabas aizsardzību, bet visklajāko laupīšanu – par biznesu, kas nosakot visas
valsts nākotni. Mūsu sabiedrību dzen uz priekšu neremdināma varaskāre, naudaskāre un mantkāre. Kaut
kas tāds nav nedz iedomājams, nedz saskatāms dabā. Mēs dzīvojam aizgūtnēm sekodami cilvēku
izdomātajiem barbaru likumiem, neapjaušot, ka pašu dzīvotspējas un dzīvotgribas krātuve jau pustukša»
(5.lpp.).
.3201. Manuprāt: vai nu – vai? Ja pieņem, ka cilvēkam ir dvēsele, kura vai nu reinkarnējas, vai
paliek mūžīgajā informācijas laukā, tādai jābūt arī citiem dzīvās dabas pārstāvjiem.
.3202. «Bet galdam?» – jautāja mana kolēģe.
.3203. «Tā aizgāja aizsaulē tad, kad nogāza koku un sazāģēja dēļos. Tāpat kā dvēseles vairs nav
galvaskausam, ko izrok senā kapsētā.»
.3204. Reinkarnācijas hipotēzi sarežģī tas, ka mūsu saules sistēma nebūs mūžīga. Kas tad notiks
ar mūsu dvēselēm? Kur reinkarnēsimies? Varbūt šīs pašas galaktikas citos nostūros vai pavisam citās
galaktikās?
.3205. Gaisma tuneļa galā
.3206. Speciāli nemeklēju un nestudēju ezoterisko literatūru. Taču uzskatu to par daudz
interesantāku nekā plaši lasītos kriminālromānus. Tā rosina domāt, pasapņot ar vaļējām acīm, iegūt ziņas
par pārsteidzošiem statistikas pētījumiem pavisam netradicionālos novados. Piemēram, Valerino E.G.
grāmata «Pieredzējumi uz nāves sliekšņa» (pirmsnāves pieredzējumu zinātniska izpēte).
.3207. Izrādās, zinātnieki ir veikuši simtus, pat tūkstošus cilvēku aptauju, kuri ir atradušies
klīniskās nāves stāvoklī, bet ārstiem izdevies tos atgriezt dzīvē. Apmēram trešdaļa no viņiem vispārīgāk
vai detalizētāk atceras savus piedzīvojumus pirmsnāves laikā. Raksturīgākie no tiem:
.3208. – spēja sadalīties divās daļās; viena no tām paceļas dažus metrus virs mirstošā ķermeņa
un vēro, kā ap to darbojas ārsti; citi pagūst pat uzkāpt nama bēniņos vai uz jumta un «atrast» tur paslēptu
mantu; atgriežoties dzīvē, šāda «manta» patiešām tur atrodas;
.3209. – ceļojums caur garu tuneli, kāda neredzama spēka nestam vai eņģeļa vadītam; tuneļa
galā redzama spoža gaisma;
.3210. – satikšanās ar «gaismas būtni», kas izstaro līdz tam nepazītu mīlestību, satikšanās ar
mirušajiem tuviniekiem;
.3211. – līdz tam nepazīta labsajūta, nevēlēšanās atgriezties līdzšinējā dzīvē;
Krastiņš Oļģerts, Prof. emeritus. «Par hipotēzēm, nepierādītām un nepierādāmām». «Latvijas Vēstnesis»
2002.03.28 Nr.49 (2624), rubrika: Kultūra un zinātne.
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.3212. – kāda redzama vai neredzama robeža, par kuru apziņa saka: to pārejot, atceļa vairs
nebūs.
.3213. Tas viss ir ļoti interesanti, taču pārsteidz tas, ka nav pētīti cilvēka pārdzīvojumi brīžos, kas
vēl nav klīniskā nāve, bet tai tuvojas, kaut kādā nozīmē ir līdzīga. Ko cilvēks vai viņa dvēsele pārdzīvo
šādos brīžos, vai pārdzīvojumi ir līdzīgi tiem, ko izjūt klīniskās nāves laikā, vai atšķirīgi? Ja tie ir krasi
atšķirīgi, varētu domāt, ka mirstošie patiešām ieskatās aizkapa valstībā, ja līdzīgi – šie pieredzējumi ir
vienkārši mirstošo smadzeņu pēdējās radītās vīzijas.
.3214. Šī raksta autors nav piedzīvojis klīnisko nāvi, taču šo to līdzīgu var piedzīvot arī bez tās.
.3215. Piemēram, spēju paskatīties uz sevi no malas. Tas raksturīgi, ja lielu sāpju dēļ nav gulēts
jau pāris nakšu. Tad, sāpēm cīnoties ar bezmiegu, iestājas murgam līdzīgs stāvoklis. Sapņotājam šķiet,
ka viņš ir pacēlies metrus divus trīs virs gultā guļošā ķermeņa, tikai gaidītās labsajūtas nav. Ir izbrīns:
kāpēc sāp «man», ja slimais guļ tur lejā? Vispār šāds stāvoklis ir grūtāks nekā ciest sāpes nomodā, zinot,
kāpēc sāp un ka ir cerības izveseļoties.
.3216. Sapnī lidot cauri kokiem vai citiem šķēršļiem bez jūtamas saskaršanās ir parasta parādība.
Pirmo reizi lidojot lielā ātrumā uz koku, rodas neliela baiļu sajūta. Tad, kad «nekas nav noticis», šādi
efekti rada pat labsajūtu. Lidojumā grūti pacelties virs koku galotnēm. Vai tas būtu «atavisms»? Pēdējais
cilvēks, kas lidoja, lidoja «kā vista», nevis kā ērglis.
.3217. Tāpat pārsteidz tas, ka nav veiktas aptaujas, ko cilvēki pārdzīvo vispārējās narkozes laikā
smagās operācijās, un ko – īsi pēc pamošanās. Ja klīniskās nāves laikā ārsti dara visu iespējamo, lai
saglabātu un atjaunotu smadzeņu darbību, tad, dodot vispārēju narkozi, mērķis ir pilnīgi pretējs – uz
laiku pilnīgi izslēgt visu ar miesu saistīto apziņu. Varētu pat teikt – uz laiku atbrīvot dvēseli no miesas,
lai dvēsele nejūt miesas ciešanas.
.3218. Autors to ir piedzīvojis. Īstenībā nekāda piedzīvojuma tur nav. Kad anestezioloģe deva
rīkojumu «Dodiet tiopentālu!», sapratu, ko tas nozīmē. Un kā atbilde atskanēja ķirurga teiktais: «Nu mēs
esam galā.» Operācija bija ilgusi ap pusstundu, un anestezioloģe to bija nodozējusi ar precizitāti līdz
sekundei. Šajā pusstundā nebija nekā: ne tumsas, ne ceļojumu, nekādu citu piedzīvojumu. Pamostoties
vienīgi bija pārsteigums, kā šī pusstunda vienkārši «izgriezta» no manas dzīves. Vienkārši bija apturēts
laiks. Sekoja neparasta labsajūta: nu viss ir galā, varēšu dzīvot, tagad tikai gulēt, gulēt.
.3219. Pēc šī piedzīvojuma nāve man tēlojas vienkārši kā laika dimensijas zudums. Ja būs kāda
reinkarnācija, tūliņ pēc pēdējā apziņas aizplaiksnījuma šajā dzīvē ieraudzīsim jauno dzīvi. Tiem, kas
palika uz zemes, pa to laiku būs pagājuši gadi, gadsimti vai gadu tūkstoši. Ja nebūs ne reinkarnācijas, ne
dzīves paralēlajā pasaulē, nomirušais to neuzzinās. Kaut ko uzzināt var tikai laikā. Bet mirušajam laika
dimensijas vairs nebūs. Laiks būs apstājies...
.3220. Kas bija pirms piedzimšanas
.3221. Tagad jau pamatskolas pirmajās klasēs stāsta, ka bērnus neatnes stārķis un tie neaug
kāpostos. Cilvēka miesu rada divi citi cilvēki vai nu apzināti, vai neapzināti. Kas rada dvēseli? Vecāki
paši vai Dievs?
.3222. Cik esmu jautājis paziņām, biežāk dzirdētā atbilde ir – tomēr Dievs. Tad nākamais
jautājums: vai Dievam ir kāda kastīte pilna ar dvēseļu rezervi, no kuras viņš izsniedz pa vienai katram,
kas nolēmis radīt miesu? Skan diezgan ķecerīgi.
.3223. Visā cilvēces apzinātās vēstures gaitā tos vienmēr nodarbinājis jautājums, kas būs pēc
nāves. Ir vēlme, lai dzīvība kaut kā turpinātos, pēc iespējas – bezgalīgi.
.3224. Bezgalība vispār ir reālos priekšstatos grūti saprotams jēdziens. Īpaši grūti – bezgalība
vienā virzienā. Piedzimstot vai jau agrāk (mēģinājumi aizliegt abortus!) dvēsele rodas, tātad ir laikā
galīga, bet nomirstot nezūd – ir laikā bezgalīga.
.3225. Vieglāk iedomāties bezgalību abos virzienos. Dvēsele ir dzīvojusi bezgalīgi ilgi jau pirms
piedzimšanas un dzīvos bezgalīgi ilgi pēc nāves. Tikai citā formā.
.3226. Pārsteidz tas, ka zinātnieki un teologi maz apsprieduši jautājumu, kur un kā dvēsele dzīvoja
pirms iemiesošanās. Ir gan dažas avīžu ziņas par retiem cilvēkiem, kuri atceroties savu iepriekšējo dzīvi.
Varot aizvest lieciniekus uz pavisam svešu teritoriju, uzrādīt, kur atrodas iepriekš aprakstītas ēkas un
lietas, pat apslēpta manta. Šādu cilvēku ir varbūt viens no miljona, un viņu liecības, cik zināms, nav īsti
zinātniski dokumentētas.
.3227. Ja arī šādi pārdabiski brīnumi apstiprinātos, tas vēl īsti nepierāda iepriekšējās dzīves esamību. Varbūt šiem cilvēkiem vienkārši ir pārdabiskas spējas «pieslēgties» hipotētiskajam informācijas
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laukam tikpat hipotētiskajā piektajā dimensijā? No turienes viņš var paņemt informāciju par to, ko nekad
dzīvē nav redzējis un piedzīvojis. Jautājums joprojām paliek bez atbildes.14
.3228. Skudras un mežsargs
.3229. Pieņemsim, ka ir kāda augstāka būtne par mums, kas var ietekmēt un lemt mūsu likteņus.
Varam saukt to par Dievu vai kā citādi. Mēs tieši nevaram zināt, vai viņa rīcību ietekmē mūsu lūgšanas,
baznīcas apmeklēšana, bezgrēcīga dzīve vai kas cits. Hipotēzes līmenī varam vienīgi vērtēt savu
attieksmi pret daudz zemākiem mūsu zemes apdzīvotājiem, kuriem, ja viņi to apzinās, mēs esam dievi.
Un izmantot analoģiju.
.3230. Daudzu tūkstošu skudru rūpīgi celtās pilsētas pie egles stumbra liktenis ir atkarīgs no
garāmgājēja iegribas. Visbiežāk tur garām staigā mežsargs. Viņš var skudru pilsētu izspārdīt ar kāju, bet
var to arī pasaudzēt. Raksturīgi, ka notiek pēdējais. Nereti mežsargs skudru pūznim iztaisa apkārt sētiņu,
lai to pasargātu no kāda meža dzīvnieka nejaušas uzkāpšanas.
.3231. Vai mežsargs tā rīkojas tādēļ, ka skudras pielūdz savu dievu, dzīvo saviem skudru
likumiem atbilstošu tikumīgu dzīvi? No visa tā mežsargs nezina neko. Viņš vienīgi ir mācīts, ka skudras
iznīcina meža kaitēkļus un tādēļ ir saudzējamas.
.3232. Tātad augstākai būtnei ir pavisam citi mērķi un vērtēšanas kritēriji nekā zemākajām.
Zemākās par tiem neko nezina un nevar zināt. Varbūt arī augstākā būtne maz ko zina par zemākajām.
Pēc analoģijas viņa zina par šo sugu kā tādu, bet ne par katru indivīdu.
.3233. Ar to mēs negribam noliegt reliģijas pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem tepat šīs zemes dzīvē.
Citādi varētu būt arī tad, ja Dievu mēs neiedomājamies kā sirmgalvi, kas sēd tronī ar scepteri rokā, bet
kā pārpasaulīgo informācijas bāzi, kur katrai dzīvai būtnei atvēlēta sava vieta – savs astrālais ķermenis,
šodienas terminos runājot, savs datu fails, kur uzkrājas laicīgās dzīves laikā gūtā informācija, kura var
noderēt pārlaicīgajā dzīvē. Tur varētu būt fiksēts, kā skudra ir izpildījusi savus skudru likumus un kā
cilvēks – savējos.
.3234. Skudras mums var noderēt arī par ilustrāciju zināšanu un izziņas iespējām. Ja skudras
nodibinātu savu zinātniskās pētniecības institūtu, tās varētu izpētīt sava meža kvartāla ģeogrāfiju, koku
sugas, noteikt, kas te ēdams un kas nē. Dažreiz pūļa virspusē parādās meža skudras ar spārniem. Tās
varētu būt viņu astronauti, kuras, ļoti riskējot ar savu dzīvību, varētu aizlidot līdz tuvākai pilsētai un, ja
laimīgi atgrieztos, pastāstīt par redzēto. Ka kaut kur bezgalīgā tālumā ir Rīga ar saviem
jaunbagātniekiem un bezpajumtniekiem, to skudras nevar uzzināt nekad. Viņas nevar piedalīties
diskusijās, vai pār Daugavu celt jaunu tiltu vai zem tā rakt tuneli.
.3235. Dators vai radiouztvērējs
.3236. Postulējot cilvēka dvēseles nemirstību, rodas virkne problēmu. Ja ar cilvēka dvēseli
saprotam visu viņa garīgo pasauli – domas, jūtas, zināšanas, zemapziņu u.c., tad ir jākonstatē, ka mūža
gaitā tā mainās. Bērna garīgais apvārsnis ir šaurs, «dvēselīte» maza. Mācoties un uzkrājot dzīves
pieredzi, tā paplašinās, maksimumu sasniedzot pusmūžā – 45–55 gadu vecumā. Pēc tam gara spējas
pakāpeniski dilst, īpaši ja nelaimējas un jāsaslimst ar kādu gara slimību – šizofrēniju, Parkinsona slimību
u.c.
.3237. Rodas jautājums, kāda dvēsele saglabājas – tāda, kāda bija piedzimstot, kāda bija pusmūžā,
vai nāves brīdī? Cik esmu dzirdējis mācītājus, viņi apliecina, ka dvēsele būs vēl pilnīgāka nekā dzīves
kulminācijā.
.3238. Pieņemot šo hipotēzi, jāsecina, ka dvēsele ir ļoti vāji saistīta ar miesu. Tā atrodas «ārpus»
miesas un nav atkarīga no miesas slimībām. Tad cilvēka smadzenes darbojas nevis līdzīgi datoram, kas
pats uzkrāj un pārveido informāciju, bet līdzīgi radiouztvērējam, kas uztver un reproducē gudrās
dvēseles pārraidīto. Uztveršanas kvalitāte ir atkarīga no uztvērēja kvalitātes. Bērnībā «uztvērējs» vēl nav
noregulēts, viņš uztver nepilnīgi, ar defektiem, vecumā «tranzistori» jau nolietojušies, smadzenes atkal
dvēseles sūtīto informāciju spēj uztvert tikai daļēji un izkropļoti.
.3239. Sākumā hipotēze skan ticami. Tikai jāņem vērā, ka katram radiouztvērējam nav sava
raidītāja. Tad vairs nav nepieciešama katram cilvēkam individuāla dvēsele, bet kāda vispārēja sugas
dvēsele, kuru katrs indivīds uztver mazliet atšķirīgi, izkropļoti, nepilnīgi. Tad pēc nāves mēs saglabājamies kā kolektīvās dvēseles daļa, bet zūdam kā indivīdi, tāpat kā izmet vecu, nolietotu radiouztvērēju.
Visus tas neapmierinās.
.3240. Evolūcija, panspermija vai vēl kas cits

V.E.: Nekādi tādi prātojumi nav vajadzīgi. Pietiks vienkārši noskaidrot precīzi, KAS ir noticis, lai
pārliecinātos, ka nekas pārdabisks vispār NAV noticis.
14

VEcordia, izvilkums L-TECE1

31

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

.3241. Mūsu jaunībā kā vienīgi pareizo mācīja Darvina sugu evolūcijas teoriju. Visas sugas attīstījušās no zemākās uz augstāko dzīves cīņas un piemērošanās apstākļos. Daži jautājumi palika neatbildēti,
piemēram, kā radās pašas pirmās, zemākās dzīvības formas, kur pazuduši dažu evolūcijas ķēžu
starpposmi.
.3242. Konkurējošā hipotēze apgalvo, ka visas galvenās dzīvības formas nāk no citām, tālām
planētām. Vai nu kādi gēnu bloki tiešām spēj uzturēties kosmosa salā un radiācijā gadu tūkstošu ilgā
ceļojumā, vai tie atvesti mākslīgi ar kādu starpzvaigžņu kuģi.
.3243. Gribētos izvirzīt vēl trešo, drosmīgāku hipotēzi. Cilvēki jau tagad prot pārraidīt gandrīz
neierobežotos attālumos skaņu, attēlus, skaitlisku informāciju. Kad būs precīzi atšifrēti gēnu kodi, varēs
elektroniski pārraidīt arī tos.
.3244. Vienīgā principiālā grūtība slēpjas tajā apstāklī, ka pašreiz ir nepieciešama informāciju
uztverošā aparatūra – radiouztvērēji, televizori u.c. Vēl informāciju nesošais «stars» neprot iedarboties
uz nesakārtotu nedzīvo vielu un to organizēt. Lai cik šī zinātniski tehniskā problēma būtu sarežģīta,
tomēr šķiet, ka to var atrisināt parastajā četrdimensiju laiktelpā, tātad pavisam reāli kādā attālā nākotnē.
.3245. Dzīvības izplatīšanās problēma var izrādīties pavisam vienkārša, ja izdosies piekļūt
piektajai un tālākām dimensijām. Taču šāds problēmas risinājums ir daudz fantastiskāks.
.3246. Cik augstu tēmēsim fantāzijas bultu
.3247. Pēdējos gados ir parādījušās daudzas grāmatas un simtiem zinātnisku un populārfantastisku
rakstu par «nenoskaidrotiem lidojošiem objektiem» (NLO). Laikam šādu faktu realitāti vairs nevarēs
noliegt. Tie ir jāsistematizē, jāpētī, turklāt ar lielu uzmanību un piesardzību.
.3248. Taču tā kā par NLO būtību un sūtību gandrīz neko nezinām, autori savus ziņojumus ir
spiesti apaudzēt ar dažādām hipotēzēm, minējumiem, pat tīru fantāziju. Daudzi ievērojami zinātnieki ir
teikuši, ka lieli atklājumi rodas, fantāzijai aizlidojot no līdz tam par absolūtiem pieņemtiem faktiem un
dabas likumiem. Turklāt zinātniskā fantastika ir brīnišķīga lasāmviela.
.3249. Ir diezgan droši, ka NLO pilotus neinteresē cilvēki kā pārtika. Ir gan daži minējumi, ka šim
nolūkam viņi izmanto kazas. Zinātnieki un rakstnieki, spriežot pēc analoģijas, ko viņi būtu darījuši, ja
nokļūtu uz svešas planētas, secina, ka NLO astronautus interesē mūsu Zemes izpēte visdažādākajos
aspektos. Šim nolūkam tiekot sagūstīti un aizvesti līdzi daži simti cilvēku gadā, vēl vairāk – sagūstīti uz
laiku un apdullināti ar mums nezināmiem eksperimentiem izsēdināti atpakaļ uz zemes. Lai atgūstas un
dzīvo tālāk! Tā ir ļoti humāna un ticama hipotēze, taču rakstnieku fantāzijas bulta tiek tēmēta zemu
varētu teikt, cilvēka īpašību līmenī.
.3250. Izpētes hipotēze izklausās ticama, ja citplanētieši tikai iepazītos ar mūsu Zemi. Bet ja viņi
to jau ir «apguvuši» tāpat kā cilvēki govis, zirgus, suņus un bites? Tad mūsu fantāzijas bulta jātēmē
krietni augstāk.
.3251. Šī raksta autoru pārsteidz cilvēku sabiedrības ciklveidīgās aktivitātes uzliesmojumi, kas
nav izskaidrojami vienkārši ar «pūļa psiholoģiju» un «harismātiskiem līderiem». Gadu desmitus, pat
simtus cilvēki var dzīvot klusi un pieticīgi, velkot dzimtbūšanas, kapitālisma vai komunisma jūgu. Un
tad visus pārņem masveida emocionāls satraukums, gatavība mesties cīņā, pat upurēt sevi. Notiek
revolūcija! Asiņaina vai dziesmota. Tiek sagrautas milzīgas materiālās vērtības. Likumi un tikumi nereti
tiek apgriezti ar kājām gaisā, un sākas atkal pacietīga darba gadi, lai visu sapostīto kaut kā sakārtotu.
.3252. Līdzīgs raksturs ir kariem. Tiesa, pēdējos karos dzina brāli pret brāli ar nāves draudu
palīdzību. Tomēr, piemēram, Otrais pasaules karš izskatītos nereāls, ja vismaz katrs otrais krievs nebūtu
gatavs labprātīgi iet uzbrukumā ar saukli «За Родину, за Сталина!», ja vismaz katrs otrais vācietis
neticētu Lielvācijas idejai un sauklim «Heil, Hitler!».
.3253. Kas inicē tādu kolektīvu milzīgu emociju lauku un liek tam īsā laikā izlādēties ar neticami
postošu spēku? Miera gados dažu disidentu protesti noplok kā atsitušies pret vati vai gumiju. Karu un
revolūciju priekšvakarā dažu harismātisku līderu teiktais ir kā sērkociņa liesma izkaltušā mežā. Pēc
mirkļa jau liesmo nepārskatāma teritorija.
.3254. Zinātnieki ir pārliecinājušies, ka cilvēkam ir ne vien miesa, kas veic fizisku darbu, bet
cilvēks ģenerē arī emocionālo, garīgo vai kādā svešvārdā nosauktu enerģētisko lauku. Ja tēmē augstāk,
var apgalvot, ka citplanētieši izmanto cilvēku emociju (stresu) radītos torsionu vērpes kreisos vai labos
spinus kādām savām informātikas ģeneratoru vajadzībām.
.3255. Miera laikā cilvēkiem ļauj uzkrāt spēkus «ražas novākšanas» laikam. Grūti iedomāties,
kādos apmēros Otrā pasaules kara laikā veidojās torsionu lauki, ko radīja miljonu cilvēku stress,
niknums, nāves šausmas, bezizeja... Ja kāds to varēja akumulēt...
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.3256. Domas aizklīda pavisam citur. No agrās jaunības gadiem, kad centos iespēju robežās izlasīt
latviešu klasisko literatūru, līdz šai dienai satriecoši atmiņā iespiedies lielais zosu kaušanas laiks rudenī,
ko apraksta Eduarts Virza «Straumēnos».
.3257. «Tās, kas bija vēl lāstos, redzēdamas savu māsu nāvi, sacēla tik skaņu kliegšanu, ka
atmodināja visu kūti. Gribēdamas izbēgt, zosis rāvās pa lāstu caurumiem laukā ar tādu sparu, ka lāsti gan
kustējās, bet tomēr turēja tās cieti. Citu pēc citas tās izlaida ārā, un palikušās, redzēdamas to bojā iešanu un
arī savu nenovēršamo galu, aprima kliegt, kā aprimst vaimanāt cilvēki, necerot vairs ne uz kādu glābiņu»
(260.lpp., 1936.gada izdevums).

.3258. Vēlreiz par zinātni un reliģiju
.3259. Kristīgā ticība pasaulē nav vienīgā. Tā ir pat daudz jaunāka par indiešu, ķīniešu un citu
austrumu tautu reliģijām. Ar pēdējām varam iepazīties tikai tagad. Iepriekšējos gadsimtos to neļāva
kristīgā baznīca, pēdējā – ateisms. Iepazīstoties ar tām tikai pavisam virspusēji, šķiet, ka tās ir mazāk
kareivīgas, pretenciozas un apzinās savu vietu attiecībā pret zinātni, kā nakts apzinās savu vietu pret
dienu.
.3260. Gadu tūkstošu mijā daži mistiķi gaidīja otro Jēzus Kristus atnākšanu. Tad mēs Jaunās
Derības vietā saņemtu Visjaunāko Derību. Tas nenotika. Nākotnes reliģija cilvēkiem būs vien jāveido
pašiem. Saaužot vienotā rakstā to, kas gadsimtu gaitā par labu atzīts Austrumos un Rietumos.
.3261. Pamatā varētu būt slavenais komplementaritāles princips: zināšanas un ticība, apziņa un
zemapziņa, prāts un jūtas...
.3262. Šķiet, ka mūsdienās zināšanas pieaug tik strauji, ka ticībai paliek mazāk un mazāk vietas.
Saulei austot, pār zemi no austrumiem uz rietumiem ātri traucas mijkrēšļa josla, kas atņem naktij un
atdod dienai vienu teritoriju pēc otras. Taču zemeslodes otrā pusē notiek pēdējais (pretējais? – V.E.) –
un tā mūžīgā komplementārā riņķošana.
.3263. Daudzi izcili zinātnieki dažādās formās ir pauduši atziņu: «Es zinu tikai to, ka nezinu
neko», «viens atbildēts jautājums izraisa desmit jaunus jautājumus, uz kuriem atbildes nav».
.3264. Sfēras, kuras ir tikai iztēles, fantāzijas un ticības ziņā, nesašaurinās. Varbūt tieši pretēji.
Tām ir jāpaplašinās, paplašinoties zinātnes sfērai, jo tikai tā var saglabāties komplementārais līdzsvars.
.3265. Sekojot saullēktam, ticība, īpaši ticība aizkapa dzīvei, no reālām, mums it kā tuvām sfērām
(debesis – elle), aizpeld transcendentās sfērās – torsionu laukos, pat tālākajās dimensijās.
.3266. Sekojot saulrietam, mūsu dzīvē vairāk vajadzētu ienākt labestībai, jūtām, mīlestībai,
garīgumam, šoreiz psiholoģiskā izpratnē. Mākslīgi pagarināt dienu ar merkantilisma spožo sauli un
neļaujot prātam atpūtu, mēs riskējam sadedzināt paši sevi.
.3267. Arī nolemtība un gribas brīvība ir komplementārs pāris. Pakļaujoties kosmosa likumiem,
mēs varam ne vien pilnveidoties, bet arī pasaudzēt sevi no iznīcības.
.3268. Nobeigumam
.3269. Runājot Zelmas Lāgerlefas vārdiem, viena raksta laikā mūs ir aplidojušas fantāzijas milzu
bites.
.3270. Tās bija tik lielas «...kā zosis.
.3271. Nu bet bišu stropi?
.3272. Bišu stropi bija kā parasti bišu stropi.
.3273. Kā tad bites tur ielīda?
.3274. Tā bija viņu pašu darīšana...»
(Kop. Raksti, 1.sēj., 417.lpp.).
§140. 1949.gada 25.marta deportācija Latvijā
2002.06.13
(pēc 2 mēnešiem, 17 dienām)

.3275. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.06.19 Nr.92 (2667), rubrika: Informācija15
.3276. Starptautiskajā konferencē Rīgā 2002.gada 13.–14.jūnijā Padomju okupācijas režīms
Baltijā 1944.–1959. gadā: politika un tās sekas
Riekstiņš Jānis, Latvijas Valsts arhīvs. «1949.gada 25.marta deportācija Latvijā». Referāts starptautiskajā
konferencē «Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.–1959. gadā: politika un tās sekas» Rīgā 2002.gada 13.jūnijā.
«Latvijas Vēstnesis» 2002.06.19 Nr.92 (2667), rubrika: Informācija.
15
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.3277. 1949.gada 25.marta deportācija Latvijā
.3278. Jānis Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs
.3279. Referāts starptautiskajā konferencē «Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā:
politika un tās sekas» Rīgā 2002.gada 13.jūnijā
.3280. Padomju režīma lielākā nozieguma pret latviešu tautu – 1949.gada 25.marta deportācijas –
izpētē Latvijas vēsturnieki pēdējos gados ir paveikuši visai daudz. Jau 1995.gadā Latvijas Valsts arhīvs
kopā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas daļu kā
žurnāla «Latvijas Arhīvi» pielikumu četrās burtnīcās izdeva «Represēto sarakstu», kurā tika iekļautas
visas 1949.gada 25.martā no Latvijas deportētās personas. Nopietnus pētījumus par šo genocīda
noziegumu sagatavojuši un publicējuši profesors H. Strods {.3311}, J. Riekstiņš {.3312}, I. Zālīte un S.
Dimante {.3313}, B. Spridzāns {.3314}, Z. Indrikovs {.3315}. Daudzi dokumenti – šās lielās traģēdijas
liecinieki – publicēti dokumentu krājumos «Okupācijas varu politika Latvijā. 1939–1991.» {.3316},
«Latvija padomju režīma varā. 1945–1986» {.3317}, kā arī dažos citos izdevumos.
.3281. 1949.gada 25.martā izsūtīto uzskaites lietas, lielā mērā arī izsūtīto personu lietas, tagad
glabājas Latvijas Valsts arhīvā. Šā arhīva fondos atrodami arī daudzi citi ar šo noziegumu saistīti
dokumenti. Taču atsevišķi pētniekiem ļoti nepieciešamie dokumenti vēl arvien meklējami dažādos
Krievijas Federācijas arhīvos.
.3282. Plašas deportācijas, kuras tika vērstas kā pret atsevišķiem iedzīvotāju slāņiem un
kategorijām, tā arī pret veselām tautām, bija viens no represiju veidiem, kurus Padomju Savienības
komunistiskās partijas vadoņi un PSRS valstsvīri ilgus gadus lietoja t.s. proletariāta diktatūras un sava
valdošā stāvokļa nostiprināšanai.
.3283. Latvijas iedzīvotāji staļinisko deportāciju pirmo reizi pieredzēja 1941.gada 14.jūnijā, kad
uz gulaga nometnēm un Sibīrijas specnometinājuma vietām tika aizdzīti 15424 cilvēki {.3318}, tajā
skaitā daudzi Latvijas valstsvīri, militārie un saimnieciskie darbinieki, zinātnieki, zemnieki, citu
profesiju pārstāvji.
.3284. Šās deportācijas mērķis bija attīrīt Latviju no okupācijas režīmam tā sauktajiem sociāli
bīstamiem elementiem.
.3285. 1945.gada 5.–6. februārī pēc PSRS valsts drošības tautas komisāra V. Merkulova mutiska
rīkojuma tika veikta tā sauktā vāciešu operācija, kuras laikā no Rīgas un tās apkārtnes uz Komi
Autonomo Republiku izsūtīja vācu tautības pilsoņus un bezpavalstniekus {.3319}.
.3286. Nākamā un pati lielākā Latvijas iedzīvotāju deportācijas akcija, kura galvenokārt tika
vērsta pret kādreiz turīgākajiem zemniekiem – pēc padomju terminoloģijas – kulakiem – tika sagatavota
un īstenota 1949.gada ziemā un pavasarī. Tās mērķis bija radīt priekšnoteikumus, lai Latvijas laukos
īstenotu lauksaimniecības vienlaidu kolektivizāciju, kā arī izsūtīt no Latvijas tā sauktos nacionālistus un
viņu ģimenes locekļus.
.3287. Kaut arī daudzos PSRS apgabalos pēc piespiestās lauksaimniecības kolektivizācijas
trīsdesmito gadu sākumā iestājās bads un lauksaimniecības ražošana strauji samazinājās, šajā laikā
boļševiku izveidotā kolhozu iekārta ilgu laiku saglabājās nemainīga. J. Staļina lauksaimniecības
kolektivizācijas modelis četrdesmito gadu beigās tika uzspiests arī Latvijai. Viens no tā būtiskiem
elementiem bija «kulaku kā šķiras likvidācija», kura nekādā mērā nebija saistīta ar konkrēta cilvēka
konkrētiem nodarījumiem. Lūk, kā J. Staļins trīsdesmito gadu sākumā izskaidroja viņam tik nīstamās
kulaku šķiras iznīcināšanas būtību:
.3288. «Nu, bet ko darīt ar kulaku ekspropriācijas politiku, vai vienlaidu kolektivizācijas rajonos
var pieļaut kulaku ekspropriāciju? – jautā no dažādām pusēm. Smieklīgs jautājums. Kulaku
ekspropriāciju nevarēja pieļaut tikmēr, kamēr mēs pieturējāmies pie kulaku ekspluatatorisko tendenču
ierobežošanas viedokļa, kamēr mums nebija iespējams pāriet izšķirošā uzbrukumā pret kulakiem, kamēr
mums nebija iespējams kulaku saimniecību vietā likt ražošanu kolhozos un padomju saimniecībās.
Toreiz politika, kas nepieļāva kulaku ekspropriāciju, bija nepieciešama un pareiza. Bet tagad? Tagad cita
lieta. Tagad mums ir iespēja sākt izšķirošu uzbrukumu kulakiem, salauzt viņu pretošanos, likvidēt viņus
kā šķiru un viņu ražošanas vietā likt ražošanu kolhozos un padomju saimniecībās. (...) Tagad kulaku
ekspropriācija vienlaidu kolektivizācijas rajonos nav vairs vienkāršs administratīvs solis. Tagad kulaku
ekspropriācija ir kolhozu dibināšanas un attīstības sastāvdaļa. (...)
.3289. Ne mazāk smieklīgs šķiet otrs jautājums: vai kulaku var laist kolhozā? Protams, ka kolhozā
viņu nevar laist. Nevar tāpēc, ka viņš ir nāvīgs kolhozu kustības ienaidnieks.» {.3320}
.3290. Tieši ar kulaku kā šķiras likvidāciju Padomju Savienībā aizsākās arī tā sauktā
specnometinājuma vēsture.
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.3291. J. Staļina mācība par lauksaimniecības kolektivizāciju un kulaku kā šķiras likvidāciju
direktīvā veidā tika uzspiesta arī Latvijai.
.3292. Jau 1947.gada pavasarī VK(b)P Centrālā komiteja pieņēma lēmumu «Par kolhozu
celtniecību Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR», bet LK(b)P CK 1947.gada 16.maijā savukārt pieņēma
lēmumu par paraugkolhozu dibināšanu Latvijā {.3321}. Līdz 1949.gada 25.martam Latvijā tika
noorganizēti 1443 kolhozi un 577 iniciatoru grupas {3321,69}. Gan skaitliski, gan procentuāli tas bija
visai maz. Latviešu zemnieku pamatmasa nevēlējās pamest savu individuālo saimniekošanu un apvienoties viņiem tik svešajās kolektīvajās saimniecībās.
.3293. Smagu triecienu latviešu zemnieku kādreiz turīgajām saimniecībām deva LPSR Ministru
padomes 1947.gada 27.augustā pieņemtais lēmums «Par budžu saimniecību pazīmēm un kādā kārtībā
tām uzliekami nodokļi» {.3323}. 1947.gada rudenī «kulaku» sarakstos tika ierakstītas 10432 zemnieku
saimniecības {.3324}. Līdz 1949.gada 25.martam šis skaits daudzkārt izmainījās – dažas saimniecības
no šiem melnajiem sarakstiem dažādu iemeslu dēļ izslēdza, bet citas tajos ierakstīja no jauna. 1949.gada
1.janvārī Latvijā oficiāli skaitījās 9303 kulaku saimniecības {.3325}. Daudzas kulaku saimniecības tika
pilnīgi izputinātas ar milzīgajām nodevām un praktiski nenomaksājamo lauksaimniecības nodokli. Līdz
1949.gada 1.februārim par nodokļu parādiem ar brīvības atņemšanu tika sodīti 713 kulaki {.3326}.
1948.gadā par nodokļu parādiem kulakiem atņēma 4444 zirgus, 6282 govis un 10579 citus lopus, bet
pēc tiesas lēmumiem vēl bija jāatņem 644 zirgi, 998 govis un 1560 citi lopi {.3327}.
.3294. Taču šajā laikā kā pret «kulakiem», tā arī citiem tā sauktajiem pretpadomju elementiem
tika iecerēti vēl briesmīgāki pasākumi, proti, viņu izsūtīšana uz Sibīriju. Līdz 1948.gada 15.septembrim
Latvijā bija uzskaitītas 10˙127 kulaku ģimenes un 5000 «legalizējušies bandīti», bet pavisam laukos ar
kompromitējošu pagātni bija atrasti 14˙206 cilvēki {.3328}. LPSR prokurors A. Mišutins 1948.gada
21.septembra ziņojumā LK(b)P CK 1.sekretāram J. Kalnbērziņam ieteica: «(...) Uzdot komisijai kāda
LK(b)P CK sekretāra vadībā izstrādāt un sagatavot iesniegšanai attiecīgajām iestādēm jautājumu par
visnaidīgāko un šķiriski vissvešāko elementu, kuri atrodas Latvijas PSR, izsūtīšanu uz valsts iekšieni»
{.3329}. 1949.gada 17.janvārī Igaunijas komunistiskās partijas CK 1.sekretārs N. Karotamms ziņojumā
J. Staļinam «Par kolhozu organizācijas gaitu Igaunijas PSR» ieteica sagatavot un līdz 1949.gada
pavasara sējai vienlaicīgi veikt kulaku izsūtīšanu no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas {.3330}. 1949.gada
18.janvārī uz Maskavu pie J. Staļina tika izsaukts J. Kalnbērziņš un Lietuvas KPCK 1.sekretārs A.
Sniečkus {.3331}. Bet jau 1949.gada 29.janvārī PSRS Ministru padome pieņēma pilnīgi slepenu
lēmumu Nr.390-138, ar kuru uzdeva PSRS Valsts drošības ministrijai un PSRS Iekšlietu ministrijai
sagatavot deportācijas akciju, lai 1949.gada marta beigās no Baltijas izsūtītu kulakus un viņu ģimenes,
bandītus un viņu ģimenes locekļus, pavisam – vairāk nekā 29˙000 ģimenes {.3332}.
.3295. 1949.gada februārī PSRS Valsts drošības ministrija izdeva attiecīgu pavēli un Instrukciju
par izsūtīšanas kārtību un izsūtāmo uzskaites lietu sagatavošanu. Šās lietas LPSR Valsts drošības
ministrijas darbinieki sagatavoja jau 1949.gada februārī un martā, kulakiem par pamatu ņemot
1939.gada lauksaimniecības skaitīšanas datus, bet nacionālistiem – ziņas no kara tribunālu spriedumiem,
LPSR VDM arhīvu – uzskaites daļas un no LPSR IeM 1.specdaļas. Slēdzienus par kulaku ģimeņu
izsūtīšanu apstiprināja LPSR valsts drošības ministrs A. Noviks vai viņa vietnieks, bet nacionālistu
ģimeņu izsūtīšanas slēdzienus sankcionēja LPSR prokurors A. Mišutins vai viņa vietnieks. Pēc
izsūtīšanas lietu noformēšanas 1949.gada 17.martā LPSR Ministru padome pieņēma pilnīgi slepenu
lēmumu Nr.282 «Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR». Ar to bija paredzēts no Latvijas
izsūtīt 10˙000 kulaku ģimenes {.3333}. Par «bandītu» un «nacionālistu» ģimeņu izsūtīšanu šajā lēmumā
nekas nebija teikts, taču izsūtīja arī tās, viņu izsūtīšanu vēlāk noformējot PSRS VDM Sevišķajā
apspriedē. Ar LPSR Ministru padomes 1949.gada 24.marta lēmumu izsūtīto kulaku manta tika
pasludināta par konfiscētu {.3334}. Saskaņā ar PSRS iekšlietu ministra S. Kruglova 1949.gada
5.februāra pavēli par izsūtīto Latvijas iedzīvotāju nometinājuma vietām tika izraudzīts Amūras, Omskas
un Tomskas apgabals.
.3296. Izsūtāmo konvojēšana un pārvešana līdz nometinājuma vietām tika uzdota PSRS Iekšlietu
ministrijai. Šajā sakarā PSRS iekšlietu ministrs S. Kruglovs 1949.gada 12.martā izdeva pavēli Nr.00225,
kurā noteica deportācijas akcijas plānu un Iekšlietu ministrijas struktūru uzdevumus {.3335}.
.3297. Uz Latviju deportācijas veikšanai tika nosūtītas daudzas PSRS VDM karaspēka un PSRS
Iekšlietu ministrijas konvoja karaspēka daļas. Baltijas iedzīvotāju izsūtīšanas akciju 1949.gada 25.martā
vadīja PSRS VDM iekšējā karaspēka Galvenās pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants P. Burmaks.
Latvijā deportācijas izpildi uzraudzīja PSRS Valsts drošības ministra vietnieks ģenerālleitnants S.
Ogoļcovs, bet PSRS Iekšlietu ministra S. Kruglova 1949.gada 12.marta pavēles izpilde tika uzdota
PSRS iekšlietu ministra vietniekam ģenerālmajoram V. Rjasnajam.
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.3298. Pēc S. Kruglova pavēles saņemšanas LPSR IeM vadība kopā ar PSRS Iekšlietu ministrijas
pilnvaroto ģenerālmajoru Ratušniju sastādīja detalizētu izsūtīšanas plānu. Visi izsūtīšanas sagatavošanas
darbi tika pabeigti līdz 20.martam. Līdz šim pašam laikam visus sagatavošanas darbus bija pabeiguši arī
PSRS Valsts drošības ministrijas un LPSR Valsts drošības ministrijas darbinieki. Katru izveidoto
operatīvo grupu vadīja VDM darbinieks. Tajā bija iekļauti karavīri, iznīcinātāji un padomju aktīvisti.
.3299. 1949.gada naktī no 24. uz 25.martu Rīgā un apriņķu centros tika sasauktas īpašas
instruktīvās sanāksmes, kurās VDM darbinieki vietējos darbiniekus iepazīstināja ar LPSR MP
1949.gada 17.marta lēmumu un nozīmēja pagastu pilnvarotos. Tūdaļ pēc tam šos pilnvarotos izvadāja pa
pagastiem, kur viņi savukārt noturēja sanāksmes ar vietējiem aktīvistiem. Viņu uzdevums bija
galvenokārt operatīvo grupu pavadība un aizvesto palikušās mantas uzskaite un aprakstīšana.
.3300. 1949.gada 25.martā deportācijas akciju tieši veica PSRS un LPSR Valsts drošības
ministriju darbinieki, kā arī PSRS un LPSR Iekšlietu ministriju darbinieki. LPSR iekšlietu ministrs A.
Eglītis 1949.gada 24.aprīļa ziņojumā PSRS Iekšlietu ministram S. Kruglovam cita starpā norādīja:
.3301. «(...) Pirmais ešelons Nr.97329 ar izsūtītajiem no Rīgas tika nosūtīts 25.martā pulksten 15
un 47 minūtēs, pēdējais – Nr.97340 no Jelgavas – 28.martā pulksten 23 un 06 minūtēs, bet papildus vēl
viens vilciens – 33.ešelons (Nr.97383) no Rēzeknes – 30.martā pulksten 10 un 08 minūtēs. Pavisam 33
ešelonos izvestas 13˙624 ģimenes, skaitā 41˙828 cilvēki, t.sk. 11˙523 vīrieši, 19˙414 sievietes un 10˙919
bērni. Nākas secināt, ka šie skaitļi nav absolūti precīzi, jo vairākos gadījumos pēc vagonu saraksta
sastādīšanas Valsts drošības ministrijas darbinieki noņēma kļūdaini izsūtītos, kā arī iekrāva no jauna
atvestos un šīs izmaiņas ne vienmēr paspēja izlabot vagonu sarakstos» {.3336}.
.3302. Savukārt PSRS IeM konvoja karaspēka priekšnieks ģenerālmajors Spasenko 1949.gada
31.marta ziņojumā PSRS iekšlietu ministra vietniekam ģenerālleitnantam N. Rjasnovam norādīja, ka no
Latvijas 33 ešelonos izvesti 11˙135 vīrieši, 19˙535 sievietes un 11˙038 bērni {.3337}. PSRS iekšlietu
ministra S. Kruglova 1949.gada 18.maija ziņojumā J. Staļinam, V. Molotovam, L. Berijam un G.
Maļenkovam «Par 1949.gada 25.marta deportācijas akcijas izpildi» norādīts, ka no Latvijas izsūtītas
13˙624 ģimenes – 42˙149 cilvēki. Pēc Latvijas Valsts arhīva dokumentu ziņām, 1949.gada martā no
Latvijas kā kulaki tika izsūtītas 9747 ģimenes ar kopējo cilvēku skaitu – 29˙252, bet kā nacionālisti
izsūtīta 3841 ģimene ar kopējo cilvēku skaitu – 12˙832. Ceļā uz izsūtījumu miruši 197 cilvēki. Tādējādi
vienā dienā, pareizāk sakot – dažās stundās, vairāk nekā 42 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju ierastā dzīve
tika pilnīgi izpostīta.
.3303. Nometinājuma vietās Iekšlietu ministrijas speckomandantūrās izsūtītie tika uzņemti
uzskaitē, viņiem tika noformēta «Izsūtītā lieta» un paziņots, ka ir izsūtīti uz mūžīgiem laikiem.
Izsūtītajiem regulāri vajadzēja ierasties speckomandantūrā un parakstīties personīgajā lietā esošajā
kontroles lapā. Par izbraukšanu no nometinājuma rajona draudēja administratīvs sods, bet par bēgšanu –
kriminālsods. 1949.gada 25.martā izsūtītie galvenokārt tika nodarbināti vietējos kolhozos un padomju
saimniecībās.
.3304. 1949.gada 25.marta deportācija galvenokārt tika iecerēta un realizēta tieši lauksaimniecības
kolektivizācijas paātrināšanas dēļ. Baiļu un neziņas atmosfērā, baidoties no jaunām izsūtīšanas akcijām,
zemnieki burtiski sabēga kolhozos {.3338}. No 1949.gada 26. līdz 31.martam Viļakas apriņķī tika
nodibināti 47 kolhozi, Cēsu apriņķī – 40, Alūksnes – 38, Madonas – 31, Liepājas – 26. Līdz 1949.gada
5.aprīlim 284 Latvijas pagastos visi zemnieki bija iestājušies kolhozos. Pavisam laika posmā no
1949.gada 27.marta līdz 6.aprīlim Latvijā tika noorganizēti 1740 jauni kolhozi, t.i., 245 kolhozi vienā
dienā! Kolhoziem tika nodoti arī izsūtīto ģimeņu produktīvie lopi, lopbarība, lauksaimniecības inventārs
un cita veida īpašums. Palikušos graudus, kartupeļus un vilnu nodeva sagādes un finansu iestādēm
realizācijai, bet izsūtīto personīgās mantas izpārdeva vietējos patērētāju biedrību veikalos. Daudzos
gadījumos vietējie varasvīri šo mantu izlaupīja vai piesavinājās par stipri pazeminātu cenu.
.3305. Pēc PSRS diktatora J. Staļina nāves 1953.gada martā lēnām un pamazām aizsākās arī
specnometinājumu sistēmas likvidācija – nedaudz tika mīkstināts administratīvās uzraudzības režīms, no
specnometinājuma uzskaites noņēma dažas izsūtīto kategorijas. No Latvijas 1949.gada 25.marta izsūtītie
dzimtenē galvenokārt varēja atgriezties piecdesmito gadu vidū, kaut arī daudziem tas tika atļauts krietni
vēlāk.
.3306. 1949.gada 25.marta deportācijas akcija Baltijā bija padomju režīma plašā deportācijas
plāna sastāvdaļa – četrdesmito gadu beigās izsūtīšanas akcijas tika veiktas arī Baltkrievijā, Moldāvijā,
Pleskavas apgabalā, kā arī daudzās citās vietās, no kurienes izsūtīja kā kulakus, tā arī citus tā sauktos
pretpadomju elementus. Deportāciju akcijas ieplānoja un īstenoja PSRS centrālās iestādes – Ministru
padome, Valsts drošības ministrija un PSRS Iekšlietu ministrija. To īstenošanā tika iesaistītas arī vietējās
iestādes, kā arī komunistu partijas un padomju aktīvs. 1949.gada 25.marta deportācija Latvija jāvērtē kā
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padomju režīma klajš noziegums pret latviešu tautu. Zemnieku turība ir katras valsts pamats, nevis
noziegums, par kuru viņi būtu jāsoda ar Sibīrijas «mūža nometinājumu», mantas konfiskāciju, saimniecību pilnīgu izputināšanu. Tāds pats noziegums tika pieļauts attiecībā pret tā sauktajiem nacionālistu
ģimenes locekļiem. PSRS VDM Sevišķā apspriede jau pēc deportācijas viņiem bez jebkādas apsūdzības
uzrādīšanas piesprieda mūža nometinājumu un mantas konfiskāciju. Patiesībā viņu manta tika konfiscēta
un izdalīta vēl pirms oficiālā konfiskācijas lēmuma pieņemšanas.
.3307. 1949.gada 25.marta deportācijas akcija ir ļoti rupjš noziegums pret tiem mazgadīgajiem
bērniem, kurus varmācīgi, gan kopā ar tuviniekiem, gan nereti bez tiem, aizveda uz Sibīriju, kur pēc tam
pakļāva specnometinājuma režīmam.
.3308. 1949.gada 25.marta deportācijas akcija ir klajš cilvēka tiesību pārkāpums arī tajā ziņā, ka
izsūtītajiem pēc atgriešanās no Sibīrijas konfiscēto īpašumu neatdeva, tā vērtību neatlīdzināja, bet
lūgumus par pilnīgu reabilitāciju noraidīja.
.3309. Patlaban Latvijas Valsts arhīva darbinieki ar Latvijas Vēsturnieku komisijas atbalstu par
1949.gada 25.marta deportācijas akciju gatavo plašu datu bāzi un strādā pie grāmatas «Aizvestie»
nākamo sējumu sagatavošanas.
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.3339. Demogrāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā
Dr.habil.oec. (demogr.) Pēteris Zvidriņš, Edvīns Vītoliņš, LU Demogrāfijas centrs16
Zvidriņš Pēteris, Dr.habil.oec. (demogr.), Vītoliņš Edvīns, LU Demogrāfijas centrs. «Demogrāfiskie
zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā». Referāts starptautiskajā konferencē «Padomju okupācijas režīms
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.3340. Referāts starptautiskajā konferencē «Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā:
politika un tās sekas» Rīgā 2002.gada 14.jūnijā
.3341. Pēckara gados padomju okupācijas režīms turpināja Baigajā gadā (1940) iesāktās represijas
pret vietējiem iedzīvotājiem, lielos apjomos iepludināja Latvijā kolonistus no citām PSRS teritorijām,
realizēja pārkrievošanu. Autori, balstoties uz trūcīgajām pēckara demogrāfiskās statistikas publikācijām
un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) datiem, centās novērtēt demogrāfiskos zaudējumus un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā pēckara periodā, kā arī pievērst uzmanību demogrāfiskās
statistikas datu ticamības jautājumam par minēto laika posmu.
.3342. Kā zināms, padomju okupācijas laikā statistikas metodoloģiskie un prakses jautājumi tika
regulēti no Maskavas. Līdz pat 1990.gadam lielākā daļa galveno statistisko rādītāju par Latviju tika
apstiprināta PSRS Centrālajā statistikas pārvaldē. Parasti tos nedrīkstēja publicēt pirms attiecīgas
atļaujas saņemšanas. Lai slēptu represiju un iedzīvotāju zaudējumu apjomus, līdz pat Hruščova atkušņa
laikam visiem datiem par iedzīvotājiem tika uzlikts slepenības zīmogs un tie nekur atklāti netika
publicēti. Šeit jāņem vērā, ka dzimtsarakstu nodaļu darbu pēckara gados vadīja Iekšlietu ministrija, un
tikai kopš 1957.gada janvāra civilstāvokļa aktu reģistrācija nonāca izpildkomiteju pārvaldībā (Андреев
Е.М. и.др.).
.3343. Tikai pēc Staļina nāves parādījās pirmās publikācijas par iedzīvotājiem, un 1959.gadā tika
sarīkota pirmā pēckara tautas skaitīšana, kura atļāva pietiekami precīzi novērtēt Latvijas iedzīvotāju
skaitu un sastāvu. Tomēr jāsaka – ar zināmām iebildēm. Šī darba autoru rīcībā ir ziņas, ka visās padomju
organizētajās pēckara tautskaitēs PSRS Centrālā statistikas pārvalde uz vietas iegūtajiem datiem par
iedzīvotāju skaitu pievienoja papildu informāciju – orientējoši par 15 līdz 30 tūkst. cilvēku. Kopējie
pieskaitījumi bija relatīvi nelieli, un tie, visticamāk, nepārsniedza 1,5% no iedzīvotāju kopskaita.
Protams, par atsevišķām Latvijas teritorijām pieskaitījumi bija relatīvi lielāki, bet tos izvērtēt praktiski
nav iespējams. Šajā datu koriģēšanas procesā bija pat kaut kādi objektivitātes elementi, jo Latvijas PSR
Centrālajā statistikas pārvaldē nevarēja būt ziņas par slepeniem objektiem un tajos esošajiem
iedzīvotājiem. Turklāt tolaik aiz PSRS robežām bija dislocēti diezgan ievērojami karaspēka un viņu
ģimenes locekļu kontingenti, kurus arī it kā bija nepieciešams attiecināt uz noteiktām PSRS
sastāvdaļām.
.3344. 50.gadu otrajā pusē Latvijas PSR Centrālā statistikas pārvalde publiski sniedza pirmās
ziņas par iedzīvotāju skaitu pēckara periodā. Radās nepieciešamība norādīt iedzīvotāju skaitu ne tikai
1959.gada tautas skaitīšanas momentā, bet arī par iepriekšējiem gadiem, cik to varēja atļauties padomju
režīms. Sagatavošanas darbu veica Latvijas PSR Centrālā statistikas pārvalde pēc attiecīgu Maskavas
iestāžu norādījumiem. Analizējot tā laika demogrāfiskās statistikas izdevumu materiālus, autori pievērsa
uzmanību tam, ka nepamatoti strauji iedzīvotāju kopskaita pieauguma tempi ir uzrādīti par 40.gadiem,
turpretim par 50.gadiem tie ir vairākkārt zemāki nekā 40.gadu otrajā pusē. Tieši līdz 1949.gadam
visvairāk iedzīvotāju tika iznīcināts un šajā gadā deportāciju process sasniedza maksimumu.
.3345. Turklāt šajos materiālos norādītie iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas summārie
rādītāji par 50.gadiem ir ievērojami lielāki nekā iedzīvotāju kopskaita pieaugumā minētie, bet par
40.gadu otro pusi situācija ir pretēja. Acīmredzot Maskavas atbildīgās iestādes uzspieda Latvijas
statistiķiem izmantot apzināti nepareizus aprēķinus par Latvijas iedzīvotāju skaitu pēckara gados, lai
slēptu genocīda pret Latvijas tautu apjomus. Raksturīgi, ka statistiskajos datos par iedzīvotāju skaita
izmaiņām par 1948.gadu uzrādīts samazinājums par 11 tūkst. cilvēkiem, bet par 1949.gadu – pieaugums
par 97 tūkstošiem (T. Bērziņš).
.3346. Publicētos statistiskos iedzīvotāju kopskaita rādītājus par pēckara gadiem nepieciešams
pārskatīt, jo iespējamais datu izkropļojums par atsevišķiem gadiem ir prāvs un, visticamāk, pārsniedz
5%. Izmantojot 1959.gada tautas skaitīšanas datus un pieejamo statistisko informāciju par iedzīvotāju
dabiskās un mehāniskās kustības rezultātiem laikā no 1946. līdz 1959.gadam, mēs veicām attiecīgus
retrospektīvus aprēķinus.
.3347. Protams, aktuāli paliek jautājumi, vai nogalinātie represijās Latvijā 40. un 50.gados tika
ieskaitīti dabiskās kustības mīnusos un vai izsūtītie no Latvijas tika ieskaitīti mehāniskās kustības
mīnusos? Tagad jau gados veco pēckara gadu iedzīvotāju statistikas darbinieku aptauja liecina, ka,
visticamāk, padomju zvērībās nogalinātie un izsūtītie statistiskajā uzskaitē netika ietverti.
.3348. Visai svarīga nozīme šajos aprēķinos ir iedzīvotāju skaita noteikšanai tūlīt pēc kara. Šīs
neskaidrības diapazons ir visai prāvs un svārstās no 1,3 miljoniem (B. Mežgailis) līdz 1,6 (P. Eglīte).
Baltijā 1944.–1959. gadā: politika un tās sekas» Rīgā 2002.gada 14.jūnijā. «Latvijas Vēstnesis» 2002.06.19 Nr.92
(2667), rubrika: Informācija.
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Šeit gan jāsaka, ka atšķirīgi ir laiki, uz kuru autori attiecina šos iedzīvotājus, jo pirmajos pēckara
mēnešos iedzīvotāju skaits mainījās visai strauji. Mūsuprāt, vistuvāk īstenībai bija Universitātes
Medicīnas fakultātes darbinieks G. Lemperts, kas 1946.gadā uzrakstīja speciālu darbu. Pēc viņa
aprēķiniem, 1945.gada 1.septembrī iedzīvotāju skaits bija 1484 tūkstoši. Tātad 1946.gada sākumā tas,
visticamāk, nedaudz pārsniedza 1500 tūkst. cilvēku.
.3349. Darba gaitā mēs konstatējām, ka līdz šim publicētie dati par iedzīvotāju skaitu 50.gadu
sākumā (1943,5 tūkst. cilvēku) ir jūtami pārspīlēti. Ja par bāzi izmantojam visagrāk publicētā 1961.gada
Centrālās statistikas pārvaldes izdevuma «Latvijas PSR iedzīvotāju skaits, sastāvs, dabiskā un
mehāniskā kustība» (krievu valodā) datus, tad iedzīvotāju skaits 1950.gada sākumā nevarētu būt lielāks
par 1,75 miljoniem. Precīzākiem izvērtējumiem nepieciešams detalizēti izpētīt 40.gadu iedzīvotāju
kustības dinamiku.
.3350. Gan Latvijas 1935.gada, gan arī 1959.gada padomju tautas skaitīšanā noskaidroja
iedzīvotāju etnisko sastāvu. Šie dati, kā arī 1943.gada februārī vācu institūciju veiktā uzskaite, kuru
dažkārt nepamatoti dēvē par tautas skaitīšanu, dod mums sākotnējo informāciju, lai aptuveni noteiktu
etnisko sastāvu īsi pirms kara un pēckara periodā. Papildgrūtības šī uzdevuma veikšanā sagādā Latvijas
teritorijas un iedzīvotāju skaita samazināšana 1944.gada augustā, kad ar PSRS un Latvijas PSR AP
Prezidija lēmumu no Latvijas atvienoja gandrīz 1300 km2 lielu Abrenes apriņķa teritoriju ar vairāk nekā
40 tūkst. cilvēku.
.3351. Kā redzams no 1.tabulas datiem, 1949.gada sākumā iedzīvotāju kopskaits Latvijā jaunajās
robežās vēl nebija sasniedzis pirmskara līmeni (pēc mūsu aprēķiniem 1,95 miljoni 1941.gada maijā). Arī
pieskaitot 40–46 tūkst. iedzīvotāju, kuri dzīvoja nogrieztajā apriņķa daļā, pietrūkst dažu desmitu
tūkstošu cilvēku. Viss šis iztrūkums attiecas uz latviešiem, kuri devās bēgļu gaitās uz Rietumiem vai tika
iznīcināti, deportēti vai aizdzīti. Latviešu īpatsvars bija būtiski nokritis, bet krievu, baltkrievu un ukraiņu
īpatsvars pieaudzis gandrīz līdz ceturtdaļai.
.3352. Protams, latviešu īpatsvars manāmi kritās 1949.gadā, kad izveda galvenokārt latviešus.
Visu iedzīvotāju kopskaitā latvieši bija 70%, bet deportēto vidū 96% (I. Zālīte, S. Dimante). Vairāk nekā
40000 latviešu deportācija bija liels robs tautas attīstībā. Kaut arī prāva deportēto daļa vēlāk atgriezās,
tomēr latviešu skaits turpmāk pieauga ļoti gausi vai pat nepieauga nemaz, kamēr to īpatsvaram
iedzīvotāju kopskaitā bija izteikta tendence samazināties. Toties austrumslāvu skaits un īpatsvars
sistemātiski pieauga. Ir nepieciešamas dziļākas studijas par etnosu dabiskās kustības un migrācijas
rezultātiem pirmsskaitīšanas periodā (plašāku publikāciju par 40. un 50.gadiem pagaidām nav), lai
precizētu mūsu aprēķinus.
.3353. Pēc kara, īpaši līdz Staļina nāvei, noziedzīgais padomju režīms rūpīgi slēpa represiju
apjomus. Tādēļ upuru saraksti aizvien tiek papildināti un precizēti. Pilnīgākās ziņas ir par deportētajiem
1949.gada 25.martā. TSDC ir sniedzis datus par šajā dienā deportēto dzimuma un vecuma struktūru,
nacionālo sastāvu, profesijām un nodarbošanos pirms izsūtīšanas. Tas dod iespēju tālākiem pētījumiem
par deportāciju.
.3354. 1949.gada 25.martā no Latvijas tika deportēts apmēram 3 reizes vairāk cilvēku nekā
1941.gada 14.jūnijā. 1941.gadā starp izsūtītajiem pārsvarā bija vīrieši un pilsētnieki, tad 1949.gadā
ievērojami vairāk cieta sievietes un lauku iedzīvotāji. 1949.gadā no Latvijas izsūtīja ļoti daudz mazu
bērnu un gados vecu cilvēku. Relatīvi mazāk masu akcijā izsūtīto bija vīrieši vecumā no 20 līdz 40
gadiem, jo šie gadagājumi visvairāk bija bojā gājuši karā laikā un daļa arī represēti vēl pirms 1949.gada.
1949.gada martā no dzimtenes tika izsūtīti 2,3% Latvijas iedzīvotāju, to vidējais vecums bija 37 gadi.
Salīdzinājumam – 1941.gada jūnijā deportēto vidējais vecums bija 33 gadi.
.3355. Lai gan 1949.gadā tika deportēts vairāk personu nekā 1941.gadā, tomēr relatīvi pirmskara
deportācijas tiešās sekas bija smagākas. 1949.gadā izsūtītos retāk nometināja galējos ziemeļos, kur
dzīves apstākļi bija īpaši grūti. Arī pats prombūtnes laiks vairumam izdzīvojušo bija īsāks. Saskaņā ar
TSDC datiem izsūtījumā miruši 12% no visām 1949.gada 25.martā deportētajām personām. Pārsvarā tie
bija gados veci cilvēki vai mazi bērni. Salīdzinājumam – no 1941.gada 14.jūnijā deportētajiem
izsūtījumā nomira 39%.
.3356. Jāņem vērā, ka zināma daļa no 1949.gadā deportētajām personām dažādu iemeslu dēļ
neatgriezās dzimtenē (padomju varas iestādes neatļāva atgriezties, deportētie izsūtījuma vietā bija
nodibinājuši ģimeni vai vispār nevēlējās atgriezties u.c. cēloņi). Tādējādi arī šo cilvēku iztrūkums
Latvijā palielina tiešos demogrāfiskos zaudējumus.
.3357. 1949.gada deportācijas demogrāfisko seku apjomu aprēķinus apgrūtina ziņu trūkums par
deportēto atgriešanās laiku un vecumu. Zināms tas, ka lielākā daļa izsūtīto atgriezās 1956.gadā. Taču ne
mazums cilvēku atgriezās Latvijā turpmākajos gados vai pat vairākus gadu desmitus pēc izsūtīšanas.
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Kopumā varam novērtēt, ka no 1949.gadā deportētajiem agrāk vai vēlāk dzimtenē atgriezās ap 80%
izsūtīto, tas ir, 35 tūkst. cilvēku. Protams, izsūtījumā pavadītie gadi pasliktināja arī deportēto veselības
stāvokli. Tādējādi aptuveni varam novērtēt, ka atgriezušās personas vidēji Latvijā nodzīvoja par 10
gadiem mazāk (8 gadi prombūtnē plus dzīvotspējas samazināšanās dēļ zaudētie 2 gadi), nekā potenciāli
varēja nodzīvot. Tas veido 350 tūkst. zaudētos cilvēkgadus Latvijai.
.3358. Pēc aplēsēm, vairāk nekā 8 tūkstoši 1949.gada martā deportēto vispār neatgriezās Latvijā.
Varam pieņemt, ka šo cilvēku vidējais vecums bija apmēram tāds pats, kāds tas bija visiem izsūtītajiem.
37 gadu vecu iedzīvotāju vidējais paredzamais mūža ilgums 1949.gadā bija 36 gadi, un tas veido 302
tūkst. zaudētos cilvēkgadus. Tātad 1949.gada marta deportācijas tiešie summārie zaudējumi sastāda 652
tūkst. cilvēkgadu. Turklāt prāvi dzīvā spēka zaudējumi bija sakarā ar nenodibinātām laulībām un
nedzimušiem bērniem. Izmantojot potenciālās demogrāfijas metodi, ņemot vērā deportēto meiteņu un
reproduktīvā vecuma sieviešu skaitu, mēs noteicām nedzimušo bērnu skaitu un sekojoši šajā sakarībā
zaudētos cilvēkgadus. Pēc mūsu vērtējuma, tie ir robežās no 350 līdz 400 tūkstošiem cilvēkgadu.
Tādējādi 1949.gada 25.marta deportācijas radītie iedzīvotāju summārā dzīvīguma potenciāla zaudējumi,
ņemot vērā tiešos un netiešos zaudējumus, nedaudz pārsniedz 1 miljonu cilvēkgadu.
.3359. 1.tabula. Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs 1941.–1959. gadā (attiecīgo gadu robežās)
.3360.
Tautība
1941 V.
1943 II .
1949 I .
1959 I .
tūkst.cilv.
%
tūkst.cilv.
%
tūkst.cilv.
%
tūkst.cilv.
%
Latvieši
1521
78
1442
81,9
1318
70
1298
62,0
Krievi
195
10
168
9,5
358
19
556
26,6
Baltkrievi
43
2,2
49
2,8
57
3
62
2,9
Ukraiņi
10
0,5
11
0,6
19
1
29
1,4
Poļi
34
1,7
38
2,2
47
2,5
60
2,9
Lietuvieši
27
1,4
24
1,4
28
1,5
32
1,6
Ebreji
97
5,0
4
0,2
38
2
37
1,8
Citas
23
1,2
24
1,4
19
1
19
0,8
Kopā
1950
100
1760 *1
100
1884 *2
100
2093
100
.3361. Avoti: 5., 11. un mūsu aprēķini.
.3362. *1 Pēc dažiem avotiem šis kopskaits pārsniedza 1800 tūkst. cilv. (piemēram, Latvju
enciklopēdija).
.3363. *2 Vidējais no visos oficiālos izdevumos līdz šim publicētiem datiem un retrospektīvi
veiktiem aprēķiniem, izmantojot tikai 1959.gada tautas skaitīšanas rezultātus un agrāk publicētos
iedzīvotāju dabiskā un migrācijas pieaugums rādītājus.
.3364. 2. tabula. 1949.gada 25.martā deportēto personu dzimuma un vecuma struktūra un visu
Latvijas iedzīvotāju vidējais mūža ilgums šajā gadā
.3365.
Deportēto skaits
Vidējais paredzamais mūža ilgums (gadi)
Vecums
vīrieši
sievietes
vīrieši
sievietes
līdz 10
3081
2994
60
65
10–20
3896
3893
53
57
20–30
1738
2925
44
48
30–40
1402
3016
36
40
40–50
2521
4182
27
31
50–60
2300
3717
20
23
60–70
1975
2482
13
15
70–80
1097
1465
7
9
virs 80
280
440
4
5
kopā
18290
25114
59
66
.3366. Avoti: 6. un mūsu aprēķini.
.3367. Izmantotā literatūra
.3368.
1. Bērziņš Tālivaldis. Iedzīvotāju dabiskā kustība Latvijas PSR. Diplomdarbs (Latvijas Valsts
universitātes Ekonomikas fakultāte). Rīga, 1957.
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.3369.
2. Eglīte Pārsla. Latvijas iedzīvotāju skaita un etniskā sastāva veidošanās XX gadsimtā. Latvijas
Okupācijas muzejs. Gadagrāmata. 2001. 94.–109.lpp.
.3370.
3. Latvju enciklopēdija. 2.sēj. Stokholma. 1952.–1953.
.3371.
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6. Zālīte Indulis, Dimante Sindija. Četrdesmito gadu deportācijas. Struktūranalīze. Latvijas
vēsture, 1998, 2 (30), 73.– 82.lpp.
.3374.
7. Zvidriņš Pēteris, Vanovska Inta. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. Rīga, Zinātne,
1992.
.3375.
8. Zvidriņš Pēteris, Vītoliņš Edvīns. 1941.gada 14.jūnija deportācijas tiešās un netiešās
demogrāfiskās sekas. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 6.sēj. Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2002,
359.–365.lpp.
.3376.
9. Андреев Е.М., Дарский Л.Э., Харькова Т.Л. Демографическая история России: 1927–
1959. Москва, Информатика, 1998.
.3377.
10. Лемперт Г. Демографический анализ последствий немецкой окупаци 1941–1945 гг. по
Латвийской ССР. Рига, Министерство здравоохранения Латвийской ССР, 1946.
.3378.
11. Численность, состав, естественное и механическое движение населения Латвийской
ССР. ЦСУ Латвийской ССР, Рига, 1961.
.3379.
12. Численность, состав и движение населения Латвийской ССР. ЦСУ Латвийской ССР,
Рига 1966.
.3380.
13. Шмулдерс Модрис. Экономические отношния Латвии и СССР и их результаты (1920–
1990). Рига, 1991.

§142. Stučka, Niedra, Ulmanis
2002.09.05
(pēc 2 mēnešiem, 21 dienas)

.3381. Publicēts: «LV» 2002.09.10 Nr. 128 (2703), rubrika: Kultūra un zinātne17
.3382. Kad uz valsts neatkarību veda tikai viens ceļš. Pēteris Stučka, Andrievs Niedra, Kārlis
Ulmanis – trīs alternatīvas 1919.gadā
.3383. Dipl.hist. Elmārs Pelkaus, Latvijas Valsts arhīva direktores padomnieks
.3384. Referāts Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Vēstures institūta un Rīgas Latviešu
biedrības zinātniskajā konferencē «Latvijas valsts tapšana (1918–1920) un Ministru prezidents Kārlis
Ulmanis» 2002.gada 5.septembrī
.3385. Latvijas vēsturē ir grūti atrast politiskajā ziņā tik sarežģītu gadu, kāds bija nākamais gads
pēc neatkarīgās valsts proklamēšanas. Dažus mēnešus Latvijā toreiz vienlaikus pastāvēja trīs valdības.
Visu šo valdību priekšgalā bija izcilas personības – katra ar savu redzējumu par Latvijas tālākajiem
likteņiem, un no šī redzējuma viņi neatkāpās visu savu mūžu.
.3386. Zemgales zemnieka dēlam Kārlim Ulmanim un viņa dibinātajai 18.novembra republikai
asā un nesamierināmā opozīcijā katrs no savām pozīcijām tolaik nostājās Vidzemes zemnieku dēli
Pēteris Stučka un Andrievs Niedra. Kokneses saimniekdēla Pētera Stučkas dzīves dominante bija
komunisms, bet Tirzas saimniekdēla Andrieva Niedras – antikomunisms. Viņi abi pakļāva savu dzīvi šai
«augstākajai idejai» un visus notikumus uzlūkoja caur šīs idejas prizmu. Abi lielo ideju apžilbinātie
Vidzemes zemnieku dēli šķiet esam savstarpēji absolūti polāri, absolūti nesavienojami. Taču viņus vieno
kāda fundamentāla atziņa: abi (gan katrs no pretējām pozīcijām) atzīst šķiru cīņas objektīvo neizbēgamību, abi uzstājas nevis tautas, bet šķiras vārdā, abi (bet Niedra it īpaši) ir pārliecināti, ka saviem
spēkiem vien, bez ietekmīgu sabiedroto atbalsta šajā cīņā uzvarēt nav iespējams. Andrievs Niedra nebija
pārvācojies latvietis, nebija vācu šovinists, un Pēteris Stučka nebija pārkrievojies latvietis, nebija krievu
šovinists. Taču Andrievs Niedra saskatīja vāciešos dabiskus un nepieciešamus sabiedrotos pretkomunistiskajā cīņā, un šādus sabiedrotos viņš saskatīja arī krievu baltās armijas melnā pulkveža BermontaAvalova karapulkos. Un Pēteris Stučka Padomju Krievijā saskatīja tik ilgotās komunistiskās pasaules
revolūcijas īstenotāju, un šīs revolūcijas stratēģisko rezervi viņš saskatīja vācu proletāriešos. Pēteris
Stučka 1919.gadā iestājās par Krievijas un Vācijas komunistisko spēku vienotību, kas garantētu
Pelkaus Elmārs, Latvijas Valsts arhīva direktores padomnieks. «Kad uz valsts neatkarību veda tikai viens
ceļš. Pēteris Stučka, Andrievs Niedra, Kārlis Ulmanis – trīs alternatīvas 1919.gadā». Referāts Latvijas Zinātņu
akadēmijas, Latvijas Vēstures institūta un Rīgas Latviešu biedrības zinātniskajā konferencē «Latvijas valsts
tapšana (1918–1920) un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis» 2002.gada 5.septembrī. «Latvijas Vēstnesis»
2002.09.10 Nr.128 (2703) un 2002.09.12 Nr.130 (2705), rubrika: Kultūra un zinātne.
17
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komunistiskās revolūcijas uzvaru Eiropā. Andrievs Niedra 1919.gadā iestājās par Vācijas un Krievijas
antikomunistisko spēku vienotību, kas garantētu komunisma satriekšanu.
.3387. Pēteris Stučka kļuva par valsts vadītāju, nemaz nevēloties šādas valsts eksistenci. Vispārzināms ir fakts, ka Stučka un viņa domubiedri – Latvijas Sociāldemokrātijas (LSD) boļševistiskie
vadītāji – bija pret Latvijas neatkarību. 1918.gada 19.novembrī, tātad nākamajā dienā pēc Latvijas
neatkarības pasludināšanas, P.Stučka, runādams Krievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Maskavas
organizācijas latviešu sekcijas kopsapulcē, paziņoja: «Kamēr pastāvēs imperiālisms, visas mazo tautu
cerības uz patstāvību ir veltas. Bet sociālisma laikmetā šāda patstāvība nav vajadzīga. Tā būs viena
liela brāļu saime» {.3399}. Stučka uzskatīja, ka Latvijas neatkarība var tikai kaitēt komunistu mērķu
īstenošanai, jo «nekādā ziņā Latvijas proletariātam saviem spēkiem vien nav iespējams pārvarēt
Latvijas mantīgo šķiru savienību un saturēt savās rokās politisko varu, jo Latvijas mantīgās šķiras
vienmēr atradīs atbalstu tai vai citā imperiālistisko spēku koalīcijā» {.3400}. Pēc Stučkas uzskatiem,
Latvijai kā autonomam valstiskam veidojumam vajadzēja ietilpt Krievijas Sociālistiskās Federatīvās
Padomju Republikas (KSFPR) sastāvā, jo «Latvija arī saimnieciskās interesēs uz ciešāko saistīta ar
Krieviju, kurai viņa ir nepieciešami vajadzīgās durvis uz rietumiem un no kuras viņa savukārt saņem
nepieciešami vajadzīgās dabas un pārstrādātās vielas» {.3401}. Latvijas Sociāldemokrātijas
17.konference, kas nelegāli notika Rīgā 1918.gada 18. un 19.novembrī, atbalstīja Stučkas uzrakstīto
rezolūciju «Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika», kurā bija teikts, ka «Latvijas proletariāts atzīst
par savu tūlītēju lozungu – Latvijas Sociālistisko Padomju Republiku kā Krievijas Sociālistiskās
Padomju Republikas nešķiramu sastāvdaļu» {.3402}.
.3388. Kā KSFPR «nešķirama sastāvdaļa» jutās arī pats Pēteris Stučka, kurš bija kļuvis par vienu
no boļševiku diktatūras galvenajiem pīlāriem. Kā tieslietu tautas komisārs viņš izstrādāja nolikumu par
Viskrievijas Centrālās Izpildu Komitejas Augstāko Revolucionāro tribunālu (KSFPR Tautas Komisāru
Padome šo nolikumu apstiprināja 1918.gada 22.maijā) un panāca 1918.gada 16.jūnija lēmuma pieņemšanu, kas atcēla jebkādus ierobežojumus revolucionāro tribunālu darbībai {.3403}. 1917.gada oktobra
apvērsums Krievijā bija pavēris galvu reibinošas varas perspektīvas arī citiem latviešu boļševiku
vadoņiem – kaut kāda Latvijas atdalīšanās no Krievijas arī tādēļ viņiem likās pilnīgi nepieņemama.
.3389. Taču šādās pozīcijās viņiem iznāca būt tikai dažas dienas. 1918.gada 23.novembrī speciāli
sasauktā LSD Krievijas biroja ārkārtas sēdē ieradās Josifs Staļins un sev raksturīgajā aizdomu pilnajā
tonī paziņoja, ka esot dzirdējis – LSD negribot dibināt revolucionāro pagaidu valdību un paļaujoties uz
Vidzemē jau esošajām padomēm. Viņš, Staļins, par šo jautājumu esot runājis ar Ļeņinu un uzskatot, ka
«jānodibina revolucionāra Pagaidu valdība no pazīstamākiem L.S-D darbiniekiem. Šī valdība būtu
jāizsludina vienā no pierobežas punktiem – piem., Torošinā. Varētu to izsludināt arī Rīgā, bet te
jānoskaidro jautājums, vai Rīga stāsies revolūcijas pusē. Jaunā padomju vara izsludina savu varu no
strēlniekiem ieņemtos apgabalos, kurus (strēlniekus – E.P.) Krievija sūta uzbrukumā uz Latviju»
{.3404}. Tūlīt pat vajagot sastādīt potenciālo valdības locekļu sarakstu un nekavējoties izstrādāt šīs
valdības manifestu.
.3390. Staļina (viņš tolaik bija KSFPR tautību lietu komisārs) priekšlikums bez iebildumiem tika
pieņemts. Vēstures ironijas dēļ Staļins bija kļuvis par formāli neatkarīgā Latvijas padomju valstiskuma
«krusttēvu».
.3391. Latvijas Padomju valdība savu pirmo sēdi noturēja vagonā Valkas stacijā 1918.gada
21.decembrī, un KSFPR Tautas Komisāru Padome atzina Latvijas Padomju Republikas neatkarību
22.decembrī. 1919.gada 13.–15.janvārī Rīgā notika Apvienotās Latvijas strādnieku, bezzemnieku un
strēlnieku deputātu padomju I kongress, kas pasludināja Latviju par Latvijas Sociālistisko Padomju
Republiku (LSPR).
.3392. Bija izveidojusies it kā neatkarīga valsts, taču Pēteris Stučka uzsvēra, ka «mēs visu laiku no
1904.gada uz visciešāko, un proti, asiņainā cīņā, esam bijuši vienoti ar Krievijas darba tautu. Un mums
nebija iemesla, brīvību ieguvušiem, saraut tās saites, ar ko bijām saistījušies nebrīvības laikos»
{.3405}. Visu laiku tika uzsvērts, ka «Padomju republiku starpā mēs esam neatkarīgi un tomēr uz
ciešāko saistīti» {.3406}. KSFPR konstitūcija bija LSPR konstitūcijas pamatā. LSD (kopš 1919.gada
6.marta – Latvijas Komunistiskā partija (LKP)) bija Krievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas
sastāvdaļa, bet Padomju Latvijas armija – KSFPR Sarkanās armijas sastāvdaļa. Tādējādi LSPR būtībā
bija vasaļatkarībā no KSFPR, bet ar citām padomju republikām LSPR faktiski bija konfederatīvās
attiecībās.
.3393. Akceptējot LSPR faktisko vasaļatkarību no KSFPR, Pēteris Stučka un viņa līdzgaitnieki
vienlaikus loloja godkārīgas ilūzijas par sava veida «paraugkomūnas» izveidi Latvijā – jo vairāk tādēļ,
ka boļševiki Krievijā saimniekoja tik nemākulīgi, ka nemaz nešķita grūti uz šāda fona izcelties. P.
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Stučka šajā sakarā rakstīja: «Mēs redzam, ka Krievijā pa revolūcijas laiku ražošana krītas un ne vien
nerodas virsvērtība, bet netiek pat atražots kapitāls. Tā tas nevar iet, un še ir revolūcijas lielākās
briesmas.
.3394. Mēs labi saprotam, ka mazajā Latvijā nevar nodibināties atsevišķa saimniecība. Bet te
varētu rasties maza parauga šūniņa pārējai Krievijai (..)» {.3407}. Šādu iespēju, pēc P.Stučkas domām,
paverot Latvijas pilsētu un lauku darbaļaužu kultūras līmenis, kas esot augstāks nekā Krievijā (sava
veida norāde uz to bija redzama arī LSPR ģerbonī, kur sirpja un āmura vietā bija attēloti izkapts un
āmurs).
.3395. Taču patiesībā Latvijas boļševiki ar P. Stučku priekšgalā topošajā paraugkomūnā īstenoja
vēl centralizētāku un dogmatiskāku politiku, nekā tas notika boļševiku pārvaldītajā Krievijā. Īpaši spilgti
tas izpaudās partijas un valsts institūciju saplūdināšanā – Stučka šajā sakarā norādīja, ka valdībā var būt
tikai komunisti un Komunistiskās partijas vadības iestādēm reizē jābūt arī varas iestādēm, jo «partijas
vadība ir padomju varas vadība» {.3408}.
.3396. Šī vadība balstījās uz sarkano teroru, kura ieroči bija revolucionārie tribunāli, tautas tiesas,
cietumi, koncentrācijas nometnes un darba rotas. Tā sauktie buržuji tika izlikti no dzīvokļiem, un
komunistiskā valsts atņēma viņiem mantu. Tika atceltas arī mantošanas tiesības, un valsts pasludināja
sevi (ar nelieliem izņēmumiem) par mirušo mantas īpašnieku mantinieci.
.3397. Taču izšķirošais faktors, kas izsauca tautas vairākuma novēršanos no komunistiskā režīma,
bija šī režīma nevēlēšanās dot zemi bezzemniekiem – jāņem vērā, ka 20.gadsimta sākumā zemnieku
kārtai formāli atbilda 4/5 Latvijas iedzīvotāju un bezzemnieki bija vislielākā lauku iedzīvotāju daļa
{.3409}. Šo nevēlēšanos un bijušo bezzemnieku pārvēršanu par lielo valsts saimniecību strādniekiem
(kuriem pie tam tika atņemta pat pēdējā gotiņa) Pēteris Stučka gan izskaidroja ar rūpēm par pašu
bezzemnieku labklājību: «Tikai lielākās saimniecībās zeme var ar samērā mazāku roku darbu, bet ar
mašīnu un dažādu izgudrojumu palīdzību nest pietiekošus augļus un dot apstrādātājam cilvēcīgus darba
un dzīves apstākļus. Es gribētu redzēt, kurš būdnieks ir strādājis tikai 8 stundas dienā, baudīdams
apdrošināšanu pret slimību, nelaimes gadījumu, vecumu utt. Bet mēs to taisni prasām: ikkuram
laukstrādniekam, tāpat kā ikkuram pilsētas strādniekam.(..) Jo mums uz priekšu būs tikai tas no svara:
kaut zeme dotu tik daudz augļu, lai visi būtu paēduši, pie kam lai darbs nebūtu pārāk grūts un
strādnieku dzīve visādā ziņā pietiekoši ērta» {.3410}. Taču utopiskās vienlīdzības idejas apstulboto
komunistisko teorētiķu īstenotās praktiskās politikas rezultāti bija tādi, ka pats Stučka 1919.gada martā
bija spiests atzīt: «Vai komunists ir zemnieka ienaidnieks? Tā apmēram stādās jautājums, un laucinieki
atbild te parasti ar jā» {.3411}.
.3398. Blakus ļoti drūmām uz drīzu pasaules revolūcijas uzvaru orientēto Latvijas kreiso radikāļu
terora režīma politikas lappusēm sastopami arī atsevišķi atzīstami viņu veikumi – 8 stundu darbadienas
ieviešana, dažu izglītības un kultūras iestāžu atvēršana; pozitīvi vērtējama arī LSPR valdības
konsekventā nostāja iepretim lielkrievu šovinistiem jautājumā par Latgales vienotību ar pārējo Latviju –
Pēteris Stučka uzsvēra, ka «Latvijai jābūt apvienotai iz trim galveniem novadiem – Kurzemes, Vidzemes
un Latgales, jo visus tos saista kopīga valoda un saimnieciskā un garīgā kultūra» {.3412}. Taču
sociālajā netaisnīgumā sakņojušies dogmatiskie komunistiskie radikāļi Latvijā, tāpat kā viņu domubiedri
pārējās Baltijas valstīs un Somijā, kopumā neizprata tautas nacionālās un sociālās atbrīvošanās cīņas
patiesos uzdevumus, tādēļ spēja radīt tikai nepilnvērtīgu un kroplīgu nacionālā valstiskuma formu un
sabiedrības sociālo uzbūvi {.3414}. Attiecībā pret Latvijas patiesi neatkarīgo valstiskumu Latvijas
Republikas formā Pētera Stučkas un viņa vadītās LKP attieksme bija nemainīgi noliedzoša un naidīga –
neilgi pirms savas nāves, slēdzot LKP 8.kongresu 1931.gada 6.februārī, P. Stučka teica, ka partijas
uzdevums ir «...Latviju atkal saistīt tajā apvienībā, kurā viņa jau kādreiz bija – PSR Savienībā»
{.3413}. Kādi būtu bijuši Latvijas likteņi, ja šī dīvainā Stučkas vīzija par Latvijas ietilpšanu PSRS kopš
tās pastāvēšanas sākumiem atbilstu īstenībai, ar mūsu tagadējo vēsturisko pieredzi varam viegli
iedomāties.
Turpmāk – vēl
.3399.
.3400.
157.lpp.
.3401.
.3402.
.3403.
.3404.
.3405.

1 LVA, 240.f., 3.apr., 77.l., 23.lp.
2 Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919.gadā. Dokumenti un materiāli. Rīga, 1958.
3 P. Stučka. Rakstu izlase 5 sējumos. 2.sēj., Rīga, 1978. 296.lpp.
4 Turpat, 297.lpp.
5 К. Дрибин. Знаменосец ленинизма в Латвии. Москва, 1981. с.129.
6 LVA, 240.f., 3.apr., 77.l., 107.o.p.lp.
7 Cīņa, 1919.g. 27.febr.
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.3406.
8 Turpat.
.3407.
9 P. Stučka. Rakstu izlase... 2.sēj., 310.–311. lpp.
.3408.
10 Turpat, 317.lpp.
.3409.
11 20.gadsimta Latvijas vēsture I. Rīga, 2000. 176.–177.lpp.
.3410.
12 P.Stučka. Rakstu izlase. 2.sēj., 195. – 196.lpp.
.3411.
13 P. Stučka. Rakstu izlase. 2.sēj., 357.lpp.
.3412.
14 Turpat, 295.lpp.
.3413.
15 P. Stučka. Rakstu izlase. 2.sēj., 412.lpp.
.3414. * Vēsturnieks, Helsinku universitātes profesors Ohto Manninens norādījis, ka baltās valdības
karavīrs Somijas pilsoņu karā cīnījās par Somijas brīvību un apspieda sarkangvardu dumpi, aizsargādams likumīgo
kārtību, bet sarkangvards piedalījās apvērsumā, lai likvidētu sabiedrības slāņu atšķirības un iedibinātu citu iekārtu,
taču tam nācās cīnīties pret tiem, kuri bija par Somijas neatkarību – Sk. Sepo Zeterbergs. Somija neatkarības
gados. Rīga, b.g. 25.lpp.

.3415. Publicēts: «LV» 2002.09.12 Nr.130 (2705), rubrika: Kultūra un zinātne
.3416. Kad uz valsts neatkarību veda tikai viens ceļš. Pēteris Stučka, Andrievs Niedra, Kārlis
Ulmanis – trīs alternatīvas 1919.gadā
.3417. Dipl.hist. Elmārs Pelkaus, Latvijas Valsts arhīva direktores padomnieks
.3418. Referāts Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Vēstures institūta un Rīgas Latviešu
biedrības zinātniskajā konferencē «Latvijas valsts tapšana (1918–1920) un Ministru prezidents Kārlis
Ulmanis» 2002.gada 5.septembrī
.3419. Nobeigums. Sākums – «LV» Nr.128., 10.09.2002.
.3420. Pret boļševiku ekonomisko politiku krasi nostājās latviešu mācītājs, publicists, rakstnieks
un politiķis Andrievs Niedra. Vācu filosofa Gustava Teihmillera, vācu teologa Alberta Ričla un vācu
tiesībzinātnieka Rūdolfa Zoma darbu studijas, tāpat arī vairākus gadus ilgusī uzturēšanās kā
mājskolotājam Ventspils apriņķa Puzenieku muižā pie barona Oskara Grothusa lielā mērā bija
ietekmējušas viņa uzskatu sistēmu.
.3421. Viņš ciena bagāto un daudzveidīgo vācu kultūru, un vācbalti, tostarp arī Baltijas vācu
muižniecība, viņam šķiet esam vietējās sabiedrības dabiska un organiska sastāvdaļa, nevis atnācēji no
svešuma un latviešu paverdzinātāji, kā tas dažkārt bija izskanējis jaunlatviešu kaismīgajās runās un
rakstos. Andrievs Niedra nosoda muižu dedzināšanu 1905.gadā, viņš vēršas pret Pētera Stučkas
proponēto revolucionāro vardarbību, brīdinādams, ka «sarkanie karogi neapstāsies muižā, bet tie ies pāri
zemnieku sētām» un pati latviešu tauta beigās nonāks postā un nelaimē. Gadsimtu pāridarījumus
cietušās tautas uztverē šo brīdinājumu dēļ viņš bija reakcionārs un vācu baronu draugs. Niedras nostāja
1919.gadā, par ko runāsim vēlāk, šo iespaidu visnotaļ padziļināja. Pēc tiesāšanas un izraidīšanas no
Latvijas Vācija kļuva arī par viņa trimdas mājvietu. Dzimtenē viņš atgriezās laikā, kad Latvijā valdīja
nacionālsociālistiskais vācu okupācijas režīms.
.3422. Šķiet, tā visa pietiek pārpārēm, lai saikne «Andrievs Niedra + vācieši» noturīgi iegravētos
tautas vēsturiskajā atmiņā.
.3423. Vai tiešām rakstnieks, kurš sarakstījis augstvērtīgus literāros darbus savas tautas valodā,
kura dzejoļi folklorizējušies, tik vien domājis, kā nodot savu tautu mūžīgā vācu kungu kalpībā?
.3424. Pats Andrievs Niedra trimdā rakstītajās publicistiskajās apcerēs šādu pieņēmumu noraida,
viņš raksta, ka daudzreiz iestājies par latviešu interesēm, iemantodams to vai citu vācu aprindu
nelabvēlību. 1942.gada martā uzrakstītajā apcerē «Atbilde sen mirušai» Andrievs Niedra norāda: «Viss
mans politiskais darbs tik vienkārši un pārredzami raksturojams pāra vārdos, ka tur nav iespējams
nekāds pārpratums: lieliniecisms ir latvju tautas nāve; latvju tautu var glābt tikai pilsoniska diktatūra.
Un tomēr iznākums atkal bij tas pats: Niedra ir tautas nodevējs, kas pārdevies vāciešiem. (..) Sākot ar
«Līduma dūmiem» un «Zemi» es rakstos un darbā divdesmit gadus biju strādājis priekš iekšējās
kolonizēšanas, priekš latviešu un vācu izlīgšanas tā, ka arī latviešu zemnieka jaunākam dēlam lai rastos
iespēja atpirkt daļu no muižas zemes sev, kur sakņoties (..) un tomēr tautas vārdā tika nospriests, ka es
esot nodevējs, kas pūlējies baroniem glābt muižas.
.3425. Tautas spriedums tas nebij. Tas bij tās koalīcijas spriedums, kas apvienojās demokrātiskā
kampaņā uz Latvijas veidošanu. Šai demokrātijai es stāvēju ceļā. Es biju domājis, ka arī zemnieka
jaunākais dēls iegūs sev zemi tai pašā ceļā, kā to bija darījis viņa tēvs, saviem sviedriem atpirkdams sev
pusi no Latvijas (domāta zemnieku māju izpirkšana no muižām dzimtsīpašumā – E.P.). Bet kādēļ
demokrātija lai pirktu to, ko viņa varēja paņemt par velti? Tās tautas dēls es tiešām nebiju un nevaru
būt, kas svešu mantu ņem par velti» {.3452}.
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.3426. Niedra uzskatīja, ka Latvijā īstenotā agrārreforma bijusi amorāla un tikusi īstenota ar
boļševistiskām metodēm – atņemot zemi muižniekiem.
.3427. Niedra uzskatīja, ka 18.novembra akts nav īsti tiesisks, tāpēc Latvijas kā neatkarīgas valsts
statuss vēl ilgi pēc tam, viņaprāt, ir nenoteikts.
.3428. Niedra uzskatīja, ka Latvijas valsts 1918.gada 18.novembrī kļūmīgi dibināta uz
nenobriedušu un savtīgu partiju savstarpējās vienošanās pamata kā «ideju valsts», taču šo valsti esot
vajadzējis dibināt tādu, kas iespējami labi iekasē nodokļus. Pārejas periodā no ražas (naturālās)
saimniecības uz naudas saimniecību jeb «maznaudas saimniecības» apstākļos šo funkciju vislabāk varot
veikt diktators jeb patvaldnieks, bet demokrātija šādos apstākļos esot neiespējama.
.3429. 1935.gadā tapušajā rakstā «Latvijas nelaimes» Niedra saka, ka Latvijā nesaprotot, kas ir
valsts iekārta, kas ir nauda un kas ir ražīgs darbs, bet trīs tik smagus pārpratumus neviena valsts nevarot
ilgi izturēt. Trimdinieka nīgrumā un drūmā gaišredzībā Andrievs Niedra tālāk raksta: «Latvijas pirmais
mēģinājums (demokrātija – E.P.) sabruka piecpadsmit gados. Lepno dziesmu izdziedās jau piecos gados.
Tad nāks atmoda... bet tāda ar paģirām» {.3453}.
.3430. Andrievs Niedra atšķirībā no Pētera Stučkas nevērsās pret pilsonisko iekārtu kā tādu, taču
viņš sacēlās pret pamatvērtībām, kas tautas lielākajai daļai šķita neapšaubāmas pirmās Latvijas
brīvvalsts laikā un kuras mēs godinām atjaunotajā Latvijas Republikā. Zīmīgi ir tas, ka 1925.gada
septembrī viņš pabeidz lugu «Kangars», kurā Koknesis ir varaskārs un vārdlauzīgs despots, kurš aplaupa
pa Daugavu kuģojošos krievu tirgoņus un no tā pārtiek, Lāčplēsis ir truls viņa pavēļu izpildītājs, bet
vienīgais godavīrs ir par nodevēju uzskatītais Kangars, kurš, mīlēdams savu tautu, tomēr nespēj
līdzdarboties tautasbrāļu nemorālajās izdarībās.
.3431. Taču neapšaubāms ir fakts, ka Andrieva Niedras vadītā valdība pēc 1919.gada 16.aprīļa
puča bija uzurpējusi varu, balstoties uz Latvijas neatkarībai naidīgā vācu ģenerāļa grāfa Rīdigera fon der
Golca pakļautībā esošo karaspēku. Šī tautā nepopulārā valdība, kuras rīcībā nebija arī spēcīgu bruņoto
spēku, nebija spējīga apturēt vācu balto teroru, kas plosījās Rīgā, pēc tam, kad no tās 1919.gada 22.maijā
tika padzīti lielinieki. Visā Niedras valdības rīcībā bija jaušamas antidemokrātiskas tendences, jo
Andrievs Niedra uzskatīja, ka ļoti aso šķiru pretrunu dēļ demokrātiskas vēlēšanas un demokrātiskā ceļā
veidotas institūcijas novedīs pie skaitliskā mazākumā esošās pilsonības politiskās sakāves un kreiso
radikāļu uzvaras. Andrieva Niedras vadītā valdība kalpoja par aizsegu vācu militārajai avantūrai
Vidzemē, kas noveda pie Cēsu kaujām 1919.gada jūnijā. Cēsu kauju iznākums tad arī noteica Niedras
valdības sabrukumu un šīs valdības darbības izbeigšanos 1919.gada 27.jūnijā.
.3432. Taču A. Niedram cīņa pret marksismu un boļševismu bija gluži kā tāda brandiska ideja,
kurai viņš ziedoja ne vien karjeru, bet arī visu turpmāko dzīvi un beigu beigās arī savu godīgo vārdu.
Pēdējās utopiskā cerības uz boļševiku sagrāvi, šoreiz jau pašas Krievijas teritorijā, Niedra lika uz
Bermonta armiju, kas 1919.gada jūnija sākumā ieradās Jelgavā. No svara te bija arī Niedras
ekonomiskie apsvērumi, kas dažā ziņā sabalsojās ar viņa politiskā pretinieka Pētera Stučkas uzskatiem.
Divdesmito gadu sākumā tapušajā grāmatas «Tautas nodevēja atmiņas» III daļā Andrievs Niedra
rakstīja: «...bez Krievijas tirgus mēs esam zuduši... tieši tādēļ zuduši, ka pat mūsu bada cietējiem nebūs
iespējams nekur izceļot. Mēs panīksim kā karūsas, kad to par daudz savairojies dīķī, kuram nav sakara
ar citiem ūdeņiem.
.3433. (..) Bez Krievijas rūpniecības un tirdzniecības tranzīta mums nav iespējams dzīvot, un tādēļ
mūsu pamatdomai vajag būt tādai, lai Krievija atkal spētu ražot, tas ir, lai tā atkal tiktu pilsoniska, un,
otrkārt, lai tās raža un patēriņš ietu caur mūsu zemi.
.3434. Kamēr man neviens nebūs parādījis, ka Latvija var uzturēt pati ar savu darbu vien visus
savus iedzīvotājus, tikām es nevaru ieraudzīt nedz nodevības, nedz arī politiskas kļūdas mēģinājumā
neļaut Latviju padarīt par žogu starp Krieviju un Vāciju, bet ļaut Krievijas saimnieciskai dzīvei plūst
caur Latviju» {.3454}. Pretkomunistiski noskaņotā vācu monarhista ģenerāļa R. fon der Golca un
pretkomunistiski noskaņotā un sevi par ģenerāli pasludinājušā krievu monarhista P. Bermonta savienība
Andrievam Niedram likās piemērota šo mērķu īstenošanai.
.3435. Bermonta attieksmi pret Latvijas valsti pietiekami skaidri raksturo viņa 1919.gada
3.novembrī Jelgavā izdotā pavēle nr. 65 tā sauktajai Rietumu brīvprātīgajai armijai, kurā, starp citu,
sacīts: «Kas notiktu ar mums, ja mēs sev aizmugurē atstātu Ulmani ar viņa nevaldāmo politiku un
darbību, kura virzīta par sliktu kopīgajai krievu lietai?
.3436. Nenodrošinot un nenostiprinot aizmuguri, mūsu armija saņemtu triecienu mugurā no tiem,
kas bija ar mieru noslēgt draudzības un samierināšanās līgumu ar boļševikiem. Tāpēc, likvidējot krievu
lietai kaitīgo Ulmaņa varu, mēs vedam latviešu tautas masu apziņu uz nepieciešamo apgaismību un
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pārliecību, ka mēs un viņi esam viens vesels, latviešu novada un Krievijas vēsturiskā pagātne tos ir
nesaraujami saistījusi uz visiem laikiem.
.3437. Dzimtenes vārdā mums, viņu karsti un patiesi mīlošajiem brīvprātīgajiem, nav morālu
tiesību pieļaut, lai latviešu tauta ieslīgst tik smagos maldos, kādiem to pakļauj Ulmanis ar saviem
līdzgaitniekiem.
.3438. Nevajag aizmirst, ka Krievija tika nostiprināta no austrumiem, ziemeļiem un dienvidiem, tā
tiek nostiprināta arī šeit – rietumos. Mēs esam cīnītāji par tās glābšanu un atdzimšanu, par sākumu tās
apvienošanai vienā veselā un lielā valstī no šīs puses – no rietumiem» {.3455}. Kārļa Ulmaņa vadītā
valdība Bermonta uztverē bija tikai «varu piesavinājušies cilvēki, kas grib atraut no Krievijas tai izsenis
piederošos Baltijas jūras piekrastes apgabalus» {.3456}.
.3439. Andrievs Niedra, kurš savulaik kā valdības galva bija izteicis gatavību «vest karu pret
Krievijas lieliniekiem ar vācu algas zaldātiem zem Latvijas vārda», tātad piedāvāt savas valsts vārdu kā
izkārtni starptautiska pretkomunistiska karagājiena rīkošanai, izrādījās gatavs atteikties no Latvijas
neatkarības, lai tikai veicinātu pretkomunistisko spēku vienotību šāda karagājiena sagatavošanā.
1919.gada septembrī tapis līguma projekts par Krievijas un Latvijas valstiskajām un politiskajām
attiecībām. Andrievs Niedra, kurš bija kļuvis par Bermonta padomnieku, ir rakstījis šī dokumenta
variantu. Projektā sacīts, ka «jautājums par Krievijas un Latvijas valstiskajām un politiskajām
attiecībām nākotnē var tikt galīgi izlemts tikai Krievijas Satversmes sapulcē un atbilstoša līmeņa
Latvijas tautas pārstāvniecībā. Šā līguma dalībnieki tomēr ir pārliecināti, ka gan Krievijas, gan Latvijas
interesēs ir apvienoties šādos jautājumos:
.3440.
a) kopīga ārpolitika,
.3441.
b) kopējs karaspēks, kurā Latvijas armija ietilpst kā teritoriāla sastāvdaļa,
.3442.
c) kopīgi dzelzceļa un ostu normatīvi (..),
.3443.
d) kopējs pasts un telegrāfs (..),
.3444.
e) kopēji muitas nodokļi,
.3445.
f) kopīga likumdošana attiecībā uz a) – f) ietvertajiem jautājumiem» {.3457}.
.3446. Kā redzam, Pētera Stučkas un Andrieva Niedras redzējums par Latvijas un Krievijas
valstiskajām attiecībām ir visai līdzīgs, tikai Niedras gadījumā domāta nevis sarkanā, bet baltā Krievija.
.3447. Šiem plāniem pārvilka svītru Latvijas Nacionālās armijas karavīri, nosargājot pret
Bermontu Daugavu un Rīgu. Taču varam diezgan viegli iedomāties, kādi būtu bijuši Latvijas likteņi, ja
īstenotos Bermonta un Niedras ieceres un uzvaru apreibinātie ģenerāļi ar cara, dzimtenes un ticības
vārdiem uz lūpām, baltos zirgos un baznīcu zvaniem skanot iejātu Maskavā. Ir taču zināms, cik grūti
nāca Latvijas atzīšana de iure no Antantes valstu puses, kuras bieži vien atkāpās no pašu deklarētā tautu
pašnoteikšanās principa un uzsvēra, ka Latvijas un citu Baltijas valstu neatkarības jautājums atstājams
izlemšanai nākamai Krievijas Satversmes sapulcei {.3458}.
.3448. Reālpolitiskie apsvērumi tomēr bija likuši Antantes valstīm 1919.gadā nostāties Kārļa
Ulmaņa vadītās Pagaidu valdības pusē, un tā savā ārpolitiskajā darbībā stingri orientējās uz šīm valstīm
{.3459}. Savukārt P. Stučkas valdības attieksme pret demokrātiskajām Rietumvalstīm bija klaji naidīga,
un arī Andrievs Niedra pret tām nebūt nebija labvēlīgi noskaņots – galu galā ne jau ienīstie boļševiki, bet
gan Antantes valstis 1919.gadā paklupināja viņa plānus, sniedzot atbalstu Pagaidu valdībai. Ģenerālis
Rīdigers fon der Golcs sapņoja par «Versaļas važu» saraušanu, un šāda vīra ietekmē esoša Latvijas
valdība, protams, nevarētu cerēt uz pietiekami sekmīgu integrāciju pēckara Eiropā.
.3449. 1918.gada 18.novembrī Latvijas valsts pasludināšanas svinīgajā aktā Ministru prezidents
Kārlis Ulmanis teica, ka «tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt ne apspiešanas, ne
netaisnības», un drīz pēc valsts neatkarības pasludināšanas Pagaidu valdības loceklis Miķelis Valters
vācu okupācijas varas pārstāvjiem norādīja, ka kardinālais jautājums Latvijas valstī ir patiesa
demokrātija: nekad un nekādos apstākļos Latvijas valsts neatteiksies no demokrātijas principiem
{.3460}. Pētera Stučkas izpratnē, patiesā demokrātija ir tikai proletariāta diktatūra un «ekspluatatoru
šķiru» pārstāvjiem nav un nevar būt nekādu demokrātisku brīvību, bet vācbaltu muižnieku dzimtu
locekļi savas šķiriskās piederības dēļ vien ir padarāmi par ķīlniekiem un ieslogāmi koncentrācijas
nometnēs. Savukārt Andrievs Niedra apkaroja vispārējās vēlēšanu tiesības un turējās pie domām, ka
«pilsonības glābiņš meklējams nevis politiskās programmās, bet rīcībā: apvienoties visām pilsoņu
grupām kā pilsoņu šķirai uz cīņu pret uzbrūkošo proletariātu» {.3461}.
.3450. Bezzemnieki nesaņēma zemi ne no Stučkas valdības, ne no Niedras valdības. Kārļa
Ulmaņa vadītā Pagaidu valdība jau savas darbības sākumā, atstādama agrārreformas likuma izstrādāšanu
Satversmes sapulcei, veica nepieciešamos priekšdarbus bezzemnieku apgādāšanai ar zemi, sākumā zemi
izdodot viņiem nomā.
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.3451. Latvijā 1919.gadā bija trīs spēcīgu personību vadītas valdības un šķietami bija arī trīs
alternatīvas. Taču valsts neatkarību, demokrātiju, zemi bezzemniekiem, sabiedrības integrāciju un
iekļaušanos brīvo tautu kopībā varēja piedāvāt tikai viena – Kārļa Ulmaņa vadītā Latvijas Pagaidu
valdība.
.3452.
16 LVVA, 5479.f., 1.apr., 43.l., 70.lp.
.3453.
17 Turpat, 24.l., 3.lp.
.3454.
18 Andrievs Niedra. Tautas nodevēja atmiņas. Rīga, 1998. – 308.lpp.
.3455.
19 Dokumenti no Bermonta štāba. – Latvijas Arhīvi, 1994., Nr.4., 78.lpp.
.3456.
20 Turpat, 77.lpp.
.3457.
21 Turpat, 71.lpp.; LVVA, 3298.f., 1.apr., 2.l., 3.–5.lp.
.3458.
22 Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un
diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998. Rīga, 1999., 28.lpp.
.3459.
23 E. Andersons. Latvijas vēsture 1914–1920. 376.–378.lpp.
.3460.
24 Ādolfs Šilde. Latvijas vēsture. 1914–1940. Stokholma, 1976. 261,262.lpp.
.3461.
25 Andrievs Niedra. Tautas nodevēja..., 39.lpp.
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15. Žurnāla «Upe» 15. numurs
§143. Viļņa Zariņa ienākumu deklarācija
2002.04.01
(pirms 5 mēnešiem, 4 dienām)

.3462. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.04.24 Nr. 62 (2637), rubrika: Nozaru dokumenti un
ziņas

18

.3463. Rīgas pilsētas valsts amatpersonu deklarācijas par nekustamajiem īpašumiem, transportlīdzekļiem, amatiem, parādsaistībām, izdevumiem, piederošajām kapitāla daļām, skaidrās un bezskaidrās
naudas uzkrājumiem
.3464. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes Korupcijas novēršanas kontroles
daļā iesniegtās Valsts amatpersonas deklarācijas Publicējamās daļas. («Latvijas Vēstneša» redakcijā
saņemtas 17.04.2002.) Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.138 1.pielikums. Dati tiek
publicēti iesniedzēja dotā redakcijā saskaņā ar veidlapas kopīgo uzstādījumu punktiem.
.3465. 1. Deklarācijas iesniedzēja dati: vārds, uzvārds, darbavieta un amats
.3466. 2. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai kopīpašumā esošie nekustamie
īpašumi (arī tie, kuri atrodas šīs personas valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) –
nekustamā īpašuma veids, nekustamā īpašuma adrese, atzīme par to, vai ir īpašumā, valdījumā vai
kopīpašumā, ja ir valdījumā vai kopīpašumā, norādīt īpašnieka vai līdzīpašnieka vārdu un uzvārdu
.3467. 3. Deklarācijas iesniedzējam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie sauszemes, gaisa
un ūdens transportlīdzekļi – transportlīdzekļa veids, izlaides gads, reģistrācijas gads
.3468. 4. Nekustamie īpašumi, kurus deklarācijas iesniedzējs iznomā citām personām vai nomā
no citām personām – īpašuma veids
.3469. 5. Amati uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs
ieņem, kā arī citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā (arī amati sabiedriskajās, politiskajās,
reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās) – amata nosaukums
.3470. 6. Visi deklarācijas iesniedzēja iepriekšējā gadā gūtie ienākumi – darba alga, piemaksas
pie darba algas, prēmijas, visu veidu ienākumi, kas ir gūti saskaņā ar vadības līgumiem, honorāri,
ienākumi no saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības un realizētā īpašuma, apdrošināšanas izmaksas,
kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas nomas (īres), laimesti un dividendes
neatkarīgi no to vērtības, kā arī mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi, kuru vērtība pārsniedz 10
valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – ienākumu gūšanas vieta (avots), ienākumu veids, summa
Piezīme. Sadaļu aizpilda, tikai iesniedzot ikgadējo deklarāciju un deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot
pildīt amata pienākumus.
.3471. 7. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru summa pārsniedz 20 valdības noteiktās
minimālās mēnešalgas (norādīt parādsaistību summu) – summa
.3472. 8. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 valdības
noteiktās minimālās mēnešalgas (norādīt aizdevumu summu) – summa
.3473. 9. Deklarācijas iesniedzējam piederošie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kā arī
piederošās kapitāla daļas uzņēmumos (uzņēmējsabierībās) – juridiskās personas nosaukums un adrese,
daļu skaits, summa
.3474. 10. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās naudas uzkrājumi (ja to summa pārsniedz 500
latu), bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi (ja to summa
pārsniedz 500 latu). Norādīt katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas
norēķinu kartes izdevēja nosaukumu. Ja skaidrās vai bezskaidrās naudas uzkrājumi tiek veidoti ārvalstu
valūtā, tie norādāmi attiecīgās valūtas vienībās – uzkrājuma veids, summa, juridiskās personas
nosaukums
.3475. 11. Deklarācijas iesniedzējam piederošie vērtspapīri (sertifikāti, akcijas, obligācijas un
citi vērtspapīri). Privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādīt tikai to skaitu – vērtspapīru veids,
skaits, summa

Zariņš Vilnis. Ienākumu deklarācija. «Latvijas Vēstnesis» 2002.04.24 Nr.62 (2637), rubrika: Nozaru
dokumenti un ziņas.
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.3476. 12. Deklarācijas iesniedzēja laulātais, brāļi un māsas, vecāki (arī adoptētāji), bērni (arī
adoptētie) – vārds, uzvārds, radniecība Deklarācija apstiprināta ar deklarācijas iesniedzēja parakstu.
Datums
.3477. Vilnis Zariņš
Rīgas pilsētas domes deputāts, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks
.3478. 2. Dzīvoklis Rīgā, īpašumā; mantoti zemes īpašumi Jūrmalā, īpašumā; tiesas atzīti, bet
zemesgrāmatā vēl neierakstīti mantoti gruntsgabali Jūrmalā, īpašuma mantinieks
.3479. 3. Tādu nav
.3480. 4. Iznomā gruntsgabala daļu
.3481. 5. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks; Rīgas domes deputāts;
«Zvaigzne ABC» redaktors tulkotājs; Rīgas Latviešu biedrības domes loceklis; Latvijas Zinātnieku
savienības padomes loceklis; Vēsturnieku komisijas loceklis pie Valsts prezidentes; SIA «Karogs 3»
autors; apgāda «Daugava» autors
.3482. 6. LU Filozofijas un socioloģijas institūts – alga Ls 1329,49; Rīgas dome – deputāta
alga Ls 3059,00; izdevniecība «Zvaigzne ABC» – autora honorārs Ls 145,00; apgāds «Daugava» –
autora honorārs Ls 75,00; SIA «Karogs 3» – autora honorārs Ls 80,00; Vēsturnieku komisijas pie
Latvijas prezidentes – honorārs par recenzijām Ls 120,00; ES Informāciju centrs – honorārs par lekciju
Ls 30; Honorāri par rakstiem dienas presē Ls 50; Maksa par pārdotu mantotu gruntsgabalu Ls 5600;
Vecuma pensija Ls 720
.3483. 7. Nav
.3484. 8. Nav
.3485. 9. Nav
.3486. 10. Pareks banka USD 1000; Hansabanka USD 2100
.3487. 11. Aptuveni 80 kompens. sertifikāti, kas nav ierakstīti grāmatiņā, bet pārskaitīti
krājkasē
.3488. 12. Dzidra Zariņa – sieva, Banga Salmiņa – meita, Dzintars Zariņš – dēls, Dainis Zariņš
– brālis, Nora Zariņa – māsa, Laima Zariņa – māsa.
2002.gada 1.aprīlis
.3489. Ikgadējā valsts amatpersonas deklarācija – par 2001.gadu.
§144. Viļņa Zariņa referāts par pašnoteikšanos
2002.09.05
(pēc 5 mēnešiem, 4 dienām)

.3490. Publicēts: «LV» 2002.09.13 Nr.131 (2706), rubrika: Viedokļi19
.3491. Tautas pašnoteikšanās idejas Eiropā
.3492. Latvijas valstsvīra Kārļa Ulmaņa 125.jubilejas gadareizē Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājloceklis filozofs Vilnis Zariņš
.3493. Referāts zinātniskajā konferencē «Latvijas valsts tapšana un Ministru prezidents Kārlis
Ulmanis» Rīgā 2002.gada 5.septembrī
.3494. Tautu pašnoteikšanās idejas bieži bijušas neērtas lielvalstīm un tiem, kas politikā dominē.
Tās parasti realizējušās tad, kad plašas sabiedrības aprindas bijušas gatavas to vārdā upurēt savu
labklājību un daudzi cilvēki – savu dzīvību. Idejas, kam tautu pašnoteikšanās idejas vajadzētu niansēt un
pielāgot jebkurai situācijai, bieži izspēlētas pret tām, piemēram, cilvēktiesību, starptautisko tiesību,
īpašumtiesību un daudzu citu tiesību idejas. Vēl biežāk pret tām vērstas dūres tiesības.
.3495. Lai tautas pašnoteikšanās ideja varētu izpausties nacionālas valsts formā, vajadzīga virkne
objektīvu nosacījumu, it īpaši – pietiekama saimnieciskā un kultūras attīstība. No subjektīvajiem
nosacījumiem varētu minēt divus:
.3496. 1) lai tautā būtu pietiekama tieksme pēc sava valstiskuma un šī tieksme būtu stiprāka
par citām tautas vai atsevišķu tās grupējumu interesēm;

Zariņš Vilnis, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis filozofs. «Tautas pašnoteikšanās idejas
Eiropā. Latvijas valstsvīra Kārļa Ulmaņa 125.jubilejas gadareizē». Referāts zinātniskajā konferencē «Latvijas
valsts tapšana un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis» Rīgā 2002.gada 5.septembrī. «Latvijas Vēstnesis»
2002.09.13 Nr.131 (2706), rubrika: Viedokļi.
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.3497. 2) lai tautā būtu pietiekami izplatītas un tās apziņā dziļas saknes laidušas tautas
pašnoteikšanās idejas. Šajā reizē iztirzāšu tikai otro nosacījumu. Pirmo es minēju tādēļ, ka valstiskuma
ideja latviešu tautā, kā man šķiet, līdz šim ir nepietiekami kopta. Tādēļ latvieši «kūluši arī svešas rijas».
.3498. Līdz Lielās franču revolūcijas un Napoleona karu laikam par tautu pašnoteikšanās idejām
var runāt tikai nosacīti. Kad šveicieši trijos kantonos – Urijā, Švicē un Untervaldenā – 1292.gadā
izveidoja savienību, kas kļuva par kodolu Šveices konfederācijai, tur daudz ideju nebija. Bija griba
nepakļauties svešai varai un prasme pret bruņinieku kavalēriju, kas kalnu takās nevarēja izvērsties,
izmantot toreiz jaunos ieroču veidus – uzvelkamos stopus un āvas.
.3499. Arī holandieši, kas 1579.gadā izveidoja Utrehtas ūniju, kura vēlāk evolucionēja par
Nīderlandes savienību, subjektīvi nebija tautas pašnoteikšanās ideju, bet drīzāk reliģiskas degsmes
pārņemti. Ideju novadā tur notika kalvinisma cīņa pret Spānijas katoļu inkvizīciju. Radikālākie
Nīderlandes neatkarības cīnītāji – jūras gēzi – 16.gadsimta beigās kā pazīšanās zīmi dažkārt lietoja
cepurēm piestiprinātus papes pusmēnešus, un viņu lozungs tad skanēja: «Labāk (kalposim) turkiem nekā
pāvestam.»
.3500. Teorētiski tautu pašnoteikšanās idejas sagatavoja 18.gadsimta domātāji. Minēšu tikai
dažus. Franču rakstnieks un filozofs Žans Žaks Ruso savā darbā «Sabiedriskais līgums», kas iznāca
1762.gadā, pierādīja, ka augstākais suverēns ir tauta, bet valdnieki ir tautu kalpi. Ja karalis tautai slikti
kalpo, tas jāpadzen kā ikviens slikts kalps. Ruso gan jēdzienu «tauta» izprata galvenokārt dēmosa –
valsts iedzīvotāju, nevis etnosa nozīmē, taču arī nenošķīra no tās. Kas bija attaisnojams attiecībā pret
savas zemes valdnieku, jo vairāk bija atzīstams attiecībā pret svešinieku.
.3501. Liela ietekme uz sabiedriskās domas attīstību bija vācu filozofa Johanna Gotfrīda Herdera
izdotajam krājumam «Tautu dziesmas», kas pazīstamas galvenokārt ar nosaukumu «Tautu balsis
dziesmās» Stimmen der Völker in Liederen (1778–1779). Tas pierādīja, ka daudzu tautu vienkāršie
ļaudis, ko «smalkās aprindas» paradušas nicināt, spējīgi radīt un saglabāt milzīgas kultūras vērtības,
turklāt ikvienai tautai tās ir unikālas.
.3502. Apvērsumu daudzu ļaužu domāšanā radīja arī ar 18.gadsimta rūpniecības revolūciju
saistītās sociālās pārmaiņas Lielbritānijā. Agrāk tur grāmatas pirka un lasīja galvenokārt pie aristokrātu
aprindām piederīgi ļaudis. Rūpniecības apvērsuma laikā turību ieguva daudzi amatnieki, veikalnieki un
banku darbinieki. Viņu vairums nebija baudījis ilgstošu teorētisku izglītību, bet viņi bija maksātspējīgi
pircēji un centīgi lasīja viegli saprotamas, bet nebūt ne vienkāršota satura grāmatas. Pieprasījums radīja
atbilstošu piedāvājumu. Kad daudzas saturā bagātas, bet viegli lasāmas grāmatas angliski jau bija
iznākušas, tās ērti varēja pārtulkot citās valodās. Tas ietekmēja grāmatu tirgu un cēla ļaužu pašapziņu
visā Eiropā.
.3503. Tautu pašnoteikšanās ideju attīstībā tāpat daudz devuši 18.gadsimta beigu un 19.gadsimta
sākuma valodnieki. Viņi deva iespēju pierādīt, kur ir katras valodas un arī tautas robežas. 19.gadsimta
gaitā tautu pašnoteikšanās idejas izplatījās gandrīz katras tautas inteliģencē. Svarīgākais dzinējspēks šim
procesam bija lasītprasmes paplašināšanās, vēlētu likumdošanas iestāžu un atklātu tiesu rašanās, kā arī
preses attīstība.
.3504. Varenu stimulu tautu pašnoteikšanās ideju attīstībai deva Lielā franču revolūcija 1789.gadā
un tai sekojošie kari līdz pat Vīnes kongresam 1815.gadā. Filozofs Johans Gotlībs Fihte, kas jakobīņu
diktatūras laikā bija paudis domu, ka vācieša īstā tēvzeme esot Francija, jo tēvzeme ikvienam esot tā
zeme, kur viņš var justies visbrīvāk, bet revolucionārā Francija esot Eiropas visbrīvākā valsts, 1807.–
1808. gada ziemā, kad lielu daļu Vācijas bija okupējis Napoleona karaspēks, nolasīja četrpadsmit
lekcijas par Vācijas izcilību un vācu tautas unikālo vērtību. Lekcijas saucās «Runas vācu nācijai» Reden
an die deutsche Nation. Lai gan tur nav tieša aicinājuma tvert ieročus, tās noved ļoti tuvu šādam
secinājumam.
.3505. Viņš norādīja, ka svarīgākais uzdevums ir katrā ziņā glābt vācu esamību un turpināšanos,
aicināja veidot īpašu iestādi, kas regulētu strīdus vācu valstu starpā. (Vēl pēc Napoleona kariem, kad
daudzas valstis beidza pastāvēt, Vācijā bija 35 valstis un 4 brīvpilsētas.) Fihte uzsvēra vācu kultūras
darbinieku un literātu pienākumu veicināt vācu vienību apstākļos, kad Vācija politiski ir sašķelta.
Pievēršoties vēsturei, viņš apgalvoja, ka vācieši, ko romieši saukuši par ģermāņiem, brīvību uzskatījuši
par augstāko vērtību un labāk brīvības vārdā miruši nekā kļuvuši par vergiem.
.3506. 1813.gadā (vācu) tautas brīvības un pašnoteikšanās idejas pauda ļoti daudzi dzejnieki un
publicisti. Atļaušos te citēt ievērojamā literāta Ernsta Morica Arnta «Tēvzemes dziesmas»
(Vaterlandslied) sākumu: Der Gott, der Eisen wachsen lieb, der wollte keine Knechte – «Tas Dievs, kas
dzelzij licis augt, tas negribēja vergus». Vīnes kongress, kur 1815.gadā tautu likteņus lēma pārstāvji no
Austrijas, Prūsijas, Anglijas un Krievijas – valstīm, kas Eiropā dominēja pēc Napoleona I krišanas, –
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centās restaurēt feodālo kārtību, pilnīgi ignorējot iedzīvotāju etnisko piederību, valodu un kultūras
tradīcijas.
.3507. Tautu pašnoteikšanās ideju veidošanā un propagandā ar saviem specifiskajiem līdzekļiem
piedalījušies poļu inteliģenti. 1830.gada sacelšanās sakāvei veltīts Frederika Šopēna Sēru maršs.
Simpātijas poļu tautas cīņai par savu valstiskumu caurstrāvo visu izcilā gleznotāja Mateiko darbību.
Kādā viņa gleznā – «Āksts galma ballē» – redzams, kā pēc Polijas sadalīšanas kaimiņvalstu starpā
magnāti un bijušie valstsvīri, kuru īpašumus solīts saglabāt, uzjautrinās dejā. Tikai viena cilvēka – galma
āksta – sejā atspoguļojas šausmas. Viņš vienīgais saprot, ko poļu tautai nozīmē valstiskuma zaudēšana.
Glezna liek izdarīt secinājumu: augstākā sabiedrība ir ākstu bars. Tur ir tikai viens valstsvīrs. Ar āksta
mici galvā. Par tautas un valsts likteni jārūpējas ikvienam, kas jūt atbildību.
.3508. Attīstītas tautu pašnoteikšanās ideju formas 19.gadsimta vidū veidojās Itālijā. Ārvalstis, it
īpaši Austrija, kavēja Itālijas apvienošanos, lai tā nekļūtu stipra. Cīņa ritēja aptuveni četrdesmit gadu un
beidzās ar Itālijas apvienošanos. Šai laikā rosīgi izplatījās tautas pašnoteikšanās idejas, kuru ražīgākais
autors bija dzejnieks Madzīni. 1848.gada revolūcija Eiropā daudzās vietās izvērtās par nacionālās
atbrīvošanās kustību. Lielu vērienu tā guva Ungārijā, kur tautas neatkarības cīņu Austrijas valdība varēja
apspiest vienīgi ar 100˙000 Krievijas zaldātu durkļiem. 19.gadsimta otrajā pusē ļoti aktīvi tautu
pašnoteikšanās idejas izplatījās Austrijas, vēlākajā Austroungārijas impērijā.
.3509. Jaunu pacēlumu tautas pašnoteikšanās idejas guva Pirmā pasaules kara beigu posmā.
Krievu boļševiki tās izvirzīja kā vienu no saviem lozungiem, kaut gan praktiskajā politikā rīkojās pret
tām. Redzamākais rietumvalstu politiķu devums šajā novadā bija ASV prezidenta Vudro Vilsona 14
tēzes, kas Kongresam celtas priekšā 1918.gada 8.janvārī. Tur starp citu bija prasīta Polijas neatkarība,
apvienojot poļu iedzīvotājus. Baltijas tautas tēzēs nav minētas, bet komentārā, ko Parīzes miera
konferencē sastādījis ASV delegāts pulkvedis Hauzs (House) un ko apstiprinājis arī prezidents, norādīts,
ka neatkarīgas Polijas radīšana izslēdz Krievijas impērijas teritorijas atjaunošanu. Tur minēts: «Tas, kas
atzīts par pareizu attiecībā uz poļiem, protams, atzīstams tādā pat kārtā attiecībā uz somiem,
lietuviešiem, latviešiem un, iespējams, arī attiecībā uz ukraiņiem.»
.3510. Tā Pirmā pasaules kara rezultātā daudzas Eiropas tautas, arī latvieši, ieguva vai atguva savu
valstiskumu. Taču tās lielvalstis, kas bija arī koloniālas impērijas, to pieļāva tikai apstākļu spiestas un
jaunās nacionālās valstis ilgi neatzina de iure. Saglabāja un pat no jauna veidoja impēriju atlūzas,
piemēram, Čehoslovākiju un Dienvidslāviju. Tās pastāvēja līdz 20.gadsimta beigām, turklāt
Dienvidslāvijas tautām to demontāžā nācās liet daudz asiņu.
.3511. Pirmā pasaules kara rezultātus tautu tiesību paplašināšanā centās anulēt hitleriskā Vācija un
staļiniskā PSRS. To rāda slepenie punkti pie Molotova–Ribentropa pakta. Īstenojot šo paktu, abas
totalitārās impērijas likvidēja daudzu Eiropas tautu nacionālo valstiskumu. Vācija Otrajā pasaules karā
tika sakauta, taču PSRS, izmantojot rietumvalstu piekāpību 1944.gada Jaltas konferencē, spēja sev
izdevīgos Molotova–Ribentropa pakta nosacījumus saglabāt līdz savas impērijas sabrukumam
1991.gadā. Vairāk nekā pusgadsimtu ilgā PSRS imperiālisma kundzība un ar to saistītais asiņainais
terors bija smags trieciens ne tikai Austrumeiropas tautu pašnoteikšanās idejām, bet arī pašām tautām.
.3512. Latvijas sabiedrību joprojām traumē PSRS daudzus gadus praktizētā kolonistu masveida
izvietošana, ko veica, lai asimilētu latviešu tautu. Šāda politika atradās kliedzošā pretrunā ar tautu
pašnoteikšanās idejām. Visvairāk kolonistu, dodot viņiem priekšrocības dzīvokļu, labi apmaksāta darba
un citu labumu saņemšanā, okupanti izvietoja septiņās lielākajās Latvijas pilsētās. Pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas iebraucēji nonāca strupceļā. Latvijai viņi nav vajadzīgi, bet Krievijas
impēriskie spēki kavē viņu repatriāciju, jo cer tos izmantot kā savu «piekto kolonnu». Starptautiskā
mērogā viņus pat nedrīkst saukt par kolonistiem, jo saskaņā ar diplomātisko terminoloģiju kolonisti
varot būt tikai tādās zemēs, ko no metropoles šķir zila jūra, nevis Zilupe. Tādēļ okupācijas laika
iebraucēji esot nelegālie imigranti.
.3513. Daļa ieceļotāju cenšas būt lojāli pret valsti, kurā mīt, tomēr mums jāatzīst, ka Latvijā
bijušie kolonisti tikai mazā mērā iekļāvušies mūsu dzīvē. Liela daļa iebraucēju mūsu valstī ir un arī jūtas
kā svešķermenis. Latvieši tradicionāli ir ļoti laipni pret citu tautu piederīgajiem, it īpaši, ja tie neuzvedas
kā okupanti. Tomēr no dažādām pusēm pret okupācijas upuri – Latviju – tiek vērsts spiediens, lai tā
nelegālo imigrantu problēmas risina uz latviešu tautas rēķina. Tādēļ pacietība un neatlaidība, īstenojot
skaistas idejas, latviešiem būs vajadzīga vēl ilgi.
.3514. Tas, ka okupētājvalsts – PSRS – juridiskā mantiniece Krievija izvairās atzīt Baltijas valstu
okupācijas faktu, liecina, ka ar tautu pašnoteikšanās tiesībām var arī nerēķināties. To rāda arī fakti, ka
kontinentos, kur tautu etniskās piederības un nacionālās kultūras apziņa vēl tikai mostas, to bieži slāpē ar
reliģiskā fanātisma, politiskās diktatūras, masu terora, karu un valsts militarizācijas līdzekļiem.
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.3515. Latviešu tautai, neraugoties uz 20.gadsimtā piedzīvotajām nelaimēm, kopumā ir veicies
labāk nekā daudzām citām tautām, jo tautu lielajam vairākumam sava valstiskuma joprojām nav. Arī
tādām, kas skaitliski ir lielākas nekā latvieši. Mūsu tautai valstiskās neatkarības izveidošanas un
atjaunošanas iespēja bija vēsturiska izdevība. Daudzām tautām tādas iespējas nerodas gadsimtu gaitā.
Un tie Latvijas valstsvīri, kas vēstures dotās iespējas spējuši īstenot dzīvē, ir pelnījuši mūsu cieņu un
pateicību.
§145. Ulmanis un Latvijas valsts tapšana
2002.09.05

.3516. Publicēts: «LV» 2002.09.18 Nr.133 (2708), rubrika: Kultūra un zinātne20
.3517. Latvijas valstiskums kā ideja un kā realitāte
.3518. Latvijas valstsvīra Kārļa Ulmaņa 125.jubilejas gadareizē Latvijas Zinātņu akadēmijas
akadēmiķis, Dr.habil.hist. Jānis Bērziņš
.3519. Referāts zinātniskajā konferencē «Latvijas valsts tapšana (1918–1920) un Ministru
prezidents Kārlis Ulmanis» Rīgā 2002.gada 5.septembrī
.3520. 19.gadsimta otrajā pusē Eiropā par nozīmīgu politisku spēku kļuva nacionālisms un ticība
nacionālās valsts varenībai. Rietumu modernizācijas izsauktās lielās pārmaiņas saimnieciskajā, kultūras,
izglītības un sabiedriskajā dzīvē, sākot no 19.gadsimta vidus, strauji aptvēra arī latviešu tautu.
.3521. Ja tēmu par Latvijas valstiskuma idejas izveidi gribam aplūkot no pašiem tās aizsākumiem,
tad jāatceras jaunlatviešu kustība. Tajā dzima Latvijas valsts idejas pirmie aizmetņi, veidojās latviešu
tautas nacionālā pašapziņa, latvieši izvirzīja pieteikumu uz savu vietu apdzīvotās teritorijas pašpārvaldē.
.3522. Svarīgu lomu šajā attīstības procesā ieņēma Latvijas jēdziena izveide. 1859.gadā Jelgavā
iznāca pirmā ģeogrāfiskā karte, kurā Vidzemes trīs dienvidu apriņķi un Kurzeme bija attēloti kā
«latviešu zemes». Jaunlatvieši jau 19.gs. 70.gados sāka atkārtot atziņu, ka arī Latgale, kura bija iekļauta
Vitebskas guberņā, ir neatņemama latviešu apdzīvotā teritorija. Jaunlatvieši lietoja jēdzienu «Latvija», ar
to saprotot vienotu latviešu apdzīvotās teritorijas apzīmējumu. 1890.gadā etnogrāfs Matīss Siliņš
Latvijas jēdzienam piešķīra konkrētību, sastādot Latvijas karti.
.3523. Latvijas vārds kļuva par ģeogrāfisku jēdzienu, bet nacionālpolitiskā nozīmē tas iesakņojās
daudz vēlāk – tikai 20.gs. sākumā. Izvirzīts tiek jautājums par latviešu tautas apvienošanos, par tās
ieslēgšanu vienotā administratīvā pārvaldē. Atis Kronvalds aicināja kurzemniekus, vidzemniekus,
latgaliešus un lietuviešus apvienoties, audzināt savā starpā tautu saskaņas apziņu. Vēlākajos gados šis
mudinājums tiek nepamatoti iztulkots kā aicinājums dibināt Liellatviju.
.3524. Jaunlatvieši izteica domu, ka Vidzemes guberņas latviešu daļu administratīvi vajadzētu
apvienot ar Kurzemes guberņu. Vēlāk latviešu nacionālās kustības vadītāji šo prātojumu pacēla jau
augstākā līmenī. Rīgas Latviešu biedrības 1882.gada iesniegumā senatoram N. Manaseinam izvirzīts
priekšlikums par Baltijas sadalīšanu divās administratīvās daļās: Vidzemes guberņas ziemeļu daļu, kuru
apdzīvoja igauņi, pievienot Igaunijas guberņai, bet tās dienviddaļu – Rīgas, Valmieras un Cēsu apriņķi –
apvienot ar Kurzemes guberņu. Tādējādi lielākā latviešu apdzīvotā teritorijas daļa būtu administratīvi
vienota.
.3525. 19.gs. beigās rodas atsevišķu inteliģentu idejas par Latvijas valsts izveides nepieciešamību.
Tā tautskolu inspektors Ernests Grāvītis informējis Reini Kaudzīti, ka viņam ir zināmi inteliģenti, kuri
uzskata, ka latviešiem jāatdalās no Krievijas impērijas un kopā ar lietuviešiem jādibina sava valsts. Šis
fakts ir ticams, jo tas sasaucās ar lietuviešu ārsta un sabiedriskā darbinieka Jona Šļūpa 1885.gada
ierosinājumu izveidot federatīvu Lietuvas – Latvijas valsti. Var atrast arī citus līdzīgus, lai gan mazāk
ticamus faktus. Saprotams, ka šādiem prātojumiem vēl nebija ietekmes sabiedrībā.
.3526. Jaunās strāvas laikā aizsākušies procesi turpinājās. Latviešu inteliģences otrā paaudze
paplašināja tautas politisko redzesloku. Inteliģence teorētiski pieskārās jautājumiem par valsts rašanās
nepieciešamību, par valsts lomu tautas dzīvē, par dažādu valsts formu esamību.
.3527. 19.gadsimta modernizācijas pārmaiņu gaitā latvieši izrāvās no zemnieku kārtas, kādi tie
bija bijuši feodāli agrārajā patriarhālajā sabiedrībā. 20.gadsimta sākumā latvieši bija izveidojušies par
Bērziņš Jānis, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Dr. habil. hist. «Latvijas valstiskums kā ideja un
kā realitāte. Latvijas valstsvīra Kārļa Ulmaņa 125.jubilejas gadareizē». Referāts zinātniskajā konferencē «Latvijas
valsts tapšana (1918–1920) un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis» Rīgā 2002.gada 5.septembrī. «Latvijas
Vēstnesis» 2002.09.18 Nr.133 (2708), rubrika: Kultūra un zinātne.
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pilna profila tautu. Tā bija pietuvojusies stāvoklim, kad politiskās un saimnieciskās dzīves attīstība,
izglītības, kultūras un nacionālās pašapziņas līmenis varēja radīt priekšnoteikumus Latvijas valstiskuma
idejas izveidei.
.3528. Pirmo reizi plašā sabiedrībā ar Latvijas valstiskuma ideju saistīti jautājumi parādījās
1905.gada revolūcijā. Tie izpaudās kā prasība pēc tautas pašnoteikšanās, cīņā par jaunām pašvaldības
iestādēm, prasībā pēc Latvijas autonomijas.
.3529. 1905.gada revolūcijas vadošais politiskais spēks LSDSP savā programmā prasīja Krievijas
demokrātiskās republikas nodibināšanu un pašnolemšanas tiesības visām tautām, kas dzīvoja Krievijas
valsts robežās. Tas bija programmā. Šis mērķis vairāk netika konkretizēts, un Latvijas valstiskuma
problēma tālāk netika risināta. Revolūcijas laikā LSDSP ne tikai neiestājās par Latvijas autonomiju, bet
arī apkaroja jebkuru prasību pēc tās.
.3530. 1905.gada revolūcijas notikumi nedaudz aktivizēja LSDSP darbību pašvaldības jautājuma
risināšanā. Svarīgas atziņas par Latvijas valstiskuma ideju tika izteiktas 1905.gada novembrī Latvijas
tautskolotāju un Latvijas pagastu delegātu kongresos. Abos kongresos vērojams latviešu nacionālās
pašapziņas pacēlums. Tas bija dabīgi, ka šajā atmosfērā atskanēja ar Latvijas nākotnes valstiskumu
saistīti jautājumi. Svarīgus ierosinājumus izteica tā sauktie nacionālisti Juris Rozēns un Atis Ķeniņš.
Mācītājs Juris Rozēns tautskolotāju kongresā pavēstīja, ka Latvijai «vajadzīga nacionālā autonomija».
Atis Ķeniņš ierosināja šo jautājumu apskatīt no «nāciju stāvokļa» («Dienas Lapa» – 1905.g. 12.nov.).
Autonomijas jautājuma apspriešanu atbalstīja Latviešu sociāldemokrātu savienības (LSDSP) biedrs
dzejnieks Kārlis Skalbe. Taču tā kā kongress sekoja LSDSP izstrādātajai politiskajai līnijai, Latvijas
autonomijas jautājuma apspriešana tika noraidīta. Skolotāju kongress pieņēma rezolūciju – neatdalīties
no Krievijas, bet latviešiem savu kulturālo vajadzību apmierināšanai pēc iespējas sabiedroties vienā
pašvaldībā.
.3531. Pagastu delegātu kongress savukārt bija pirmais Latvijas (gan vēl tikai lauku iedzīvotāju)
pārstāvniecības forums, kas ar pilnām tiesībām varēja runāt lauku iedzīvotāju vārdā. Kongresā
visplašāko Latvijas autonomiju pieprasīja nacionālisti J. Rozēns, A. Ķeniņš un LSDS biedri M. Valters,
P. Saldavs u.c. Kongress noraidīja savienības pārstāvja M. Valtera ierosināto rezolūciju, kas prasīja
tālejošu Latvijas politisko autonomiju un Satversmes sapulci kā suverēnu lēmēju par Latvijas nākotni.
LSDSP pārstāvji guberņām, kuras ietvēra latviešu etnisko teritoriju, līdzīgi kā citām Krievijas guberņām,
pieprasīja tikai demokrātisku pašvaldību, neizvirzot vēl prasību par visas latviešu apdzīvotās teritorijas
apvienošanu. Vērā ņemams tomēr fakts, ka gan tautskolotāju, gan pagastu delegātu kongresā ievēlēja
Latviju apvienojošas darbības iestādes – Skolotāju biroju un Centrālbiroju. Šie jaunie pašpārvaldes
orgāni bija izveidoti, balstoties uz latviešu tautas kopības ideju.
.3532. Pagastu delegātu kongresā izskanējusī prasība pēc Latvijas autonomijas tika atspoguļota
latviešu presē. To savā rakstā «Pēdējo dienu notikumi» minēja arī Kauguru lauksaimniecības žurnāla
«Lauksaimnieks» 23.novembra numurā līdzredaktors Kārlis Ulmanis. Tā ir pirmā zināmā K. Ulmaņa
saskare presē ar Latvijas valstiskuma ideju, lai gan tikai informatīvā līmenī.
.3533. Aktīvākie Latvijas valstiskuma idejas propagandētāji 1905.gadā bija tieši savienībnieki M.
Valters, E. Rolavs, E. Skubiķis un K. Skalbe. Viņi savas aktivitātes šajā jautājumā aizsāka jau pirms
revolūcijas. 1903.g. novembra mēnešrakstā «Proletariets» bija ievietots M. Valtera raksts «Patvaldību
nost! Krieviju nost!». Tas ir pirmais raksts publicistikā, kas prasa latviešu tautas atraisīšanos no
Krievijas impērijas. Līdzīgas domas par Krievijas impērijas decentralizāciju, par Latvijas autonomiju ir
izteikuši arī citi savienībnieki.
.3534. Oficiālais uzskats par Latvijas valstiskumu ir pausts LSDS programmā, kura tika pieņemta
1905.gada 29. un 30.decembrī. Tajā ir speciāla nodaļa «Valsts iekārta». Taču Latvijas valstiskuma
risinājums te nebūt nav tik radikāls, kā varētu domāt no atsevišķiem partijas biedru izteikumiem. Tiek
prasīta Latvijas politiskā autonomija, kas jāveido Krievijas demokrātiskās republikas sastāvā.
.3535. Jāsecina, ka šīs savienībnieku izteiktās domas par Latvijas valstiskumu tomēr apsteidza
ekonomiskos un politiskos notikumus. Savienībnieku valstiskuma ideja ne vienmēr tika izteikta skaidros
formulējumos. Tā zināmā mērā bija pāragra.
.3536. Rodas jautājums, vai tomēr revolūcijas gaitā nav parādījušās kaut vai atsevišķas prasības
pēc pilnīgi neatkarīgas Latvijas valsts, kas būtu brīva no Krievijas? Tādi apgalvojumi ir sastopami, taču,
kā liecina vēstures avotu analīze, tie nav objektīvi. Te vispirms jānosauc baltvācu reakcionārā prese,
revolucionāru tiesu apsūdzības materiāli. Var nosaukt pat atsevišķus baltvācu secinājumus, kuros
norādīts, ka latvieši 1905.gadā ir nodibinājuši Latvijas republiku, ievēlējuši savu prezidentu un
nodomājuši izstāties no Krievijas impērijas.
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.3537. Sastopami apgalvojumi, ka revolūcijas laikā bijusi Latvijas republikas nauda ar Latvijas
ķeizara bildi virsū.
.3538. Dažādos avotos nosaukti pavisam pieci Latvijas Republikas prezidenti, dažreiz tie saukti
arī par ķeizariem: Jānis Kroders, Arveds Bergs, Jānis Asars, Ādolfs Hertelis un revolucionārs Maksims
(S. Kļivanskis). Baltijas vācu muižnieki šādus izdomātus faktus piespēlēja visaugstākā līmeņa Krievijas
impērijas administrācijas pārstāvjiem. Viņu mērķis – par katru cenu panākt ātrāku soda ekspedīciju
atsūtīšanu un masveida izrēķināšanos ar latviešu revolucionāriem.
.3539. Pie otras šādu avotu grupas jāpieskaita dažu pirmās Latvijas Republikas politisko
darbinieku atmiņas. Te der atcerēties prof. P. Zālītes teikto: «Ja lasām iznākušos darbus par Latvijas
tapšanu, gandrīz vienalga kuru, tad tā vien liekas, ka vai ikviens no mūsu valstsvīriem, īpaši no tiem,
kam bija noteicošais vārds Tautas Padomes Satversmes sapulces un Pirmās Saeimas laikā, ir, jau vai no
šūpuļa sākot, sapņojis par neatkarīgu Latviju.» (Zālīte P. Kā Latvija tapa, vai kā piepildījās tautas
pašnoteikšanās idejas?. R., 1928. 5.lpp.). Tie ir pravietiski vārdi un daļēji attiecināmi arī uz pašu P.
Zālīti, kas arī savu ieguldījumu neatkarīgās Latvijas valsts idejas radīšanā stipri vien pārvērtēja.
.3540. Pēc revolūcijas līdz pat 1917.gadam Latvijas valstiskuma galvenās aktivitātes bija saistītas
ar politiskās autonomijas projektu izstrādi un dažādām autonomijas prasībām.
.3541. Paralēli šim procesam norisa arī latviešu domnieku darbība. Sākot ar 1912.gadu, Valsts
domē tika izvirzīts jautājums par Baltijas pašvaldības reformu nepieciešamību, par zemstu ieviešanu
Vidzemē un Kurzemē. Domnieki A. Priedkalns, J. Zālītis, A. Bergs prātoja par viena pašvaldības
apgabala izveidošanu visai Latvijas teritorijai. Panākumu šai darbībai nebija.
.3542. Valstiskuma ideja aktivizējās Pirmā pasaules kara gados. Šinī laikā pieauga latviešu
nacionālā pašapziņa. Latviešu strēlnieku bataljoni bija svarīgs arguments Latvijas nākotnes veidošanā.
.3543. Kaut gan latvieši kara gados salīdzinājumā ar igauņiem un lietuviešiem izteica Krievijai
vislielāko uzticību, tomēr doma par autonomas Latvijas izveidošanu atkārtojās arvien biežāk.
.3544. Ievērojama loma valstiskuma idejas rosināšanā bija politiskajai emigrācijai. Šīs aktivitātes
aizsākās 1915.gadā Bernē.
.3545. Vispirms Šveices lietuviešu sabiedriskie darbinieki atdzīvināja federatīvās Lietuvas –
Latvijas valsts ideju. 1915.gada novembrī Latvijas politiskās autonomijas projektu izstrādāja
sociāldemokrāts F. Cielēns. To atbalstīja Bernes latviešu sociāldemokrātu grupa. Projektā izvirzītās
autonomijas prasības ir pieticīgas. Latvijas teritoriju apvieno parlaments (Saeima). To ievēlē uz diviem
gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Latvijas Saeimai ir
likumdošanas tiesības visos jautājumos, kas attiecas uz vietējām saimnieciskām, politiskām, juridiskām
un sociālām vajadzībām. Saeimas likumdošanu var kontrolēt vienīgi no juridiskā viedokļa, vai tā nerunā
pretī Viskrievijas konstitūcijai. Latvijai ārējā politika, aizsardzība, lielāki saimnieciskie pasākumi,
naudas sistēma, muitas, finansu politika ir kopīgi ar Krieviju.
.3546. 1916.gadā notika nepieredzētas aktivitātes Latvijas autonomijas idejas izplatīšanā. Daudzās
publikācijās latviešu presē tiek izteiktas domas par latviešu tautas pašnoteikšanos, Latvijas autonomiju
un Satversmi. Par to rakstīja P. Zālīte, M. Valters, L. Laicens un M. Skujenieks.
.3547. 1916.gadā izteiktajām prasībām pēc autonomijas gan nebija vienota uzskata par
autonomijas jēdzienu. Runā par kultūras autonomiju, demokrātisko autonomiju, teritoriālo autonomiju,
nacionālo autonomiju, politisko autonomiju. Parādās arī satura ziņā tukšais sauklis: «Brīva Latvija brīvā
Krievijā». Domājams, ka tas atstāja negatīvu iespaidu uz neatkarīgās Latvijas valsts idejas attīstību.
Brīva Latvija varēja kļūt vienīgi kā neatkarīga valsts.
.3548. Analizējot faktisko materiālu, var secināt, ka 1916.gadā viena latviešu sabiedrības daļa sev
jau bija noskaidrojusi, ka Latvijas nākotnes valstiskuma modelis varētu būt Latvijas politiskā
autonomija. Taču viena lieta bija analizēt un izprast vēlamo Latvijas sabiedriski politisko un valstisko
attīstību, izvirzīt tās pārkārtošanas plānus, bet pavisam cita – realizēt tos dzīvē.
§146. Dribins un Treijs par antisemītismu Latvijā
2002.05.30
(pirms 3 mēnešiem, 6 dienām)

.3549. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.05.30 Nr.81 (2656), rubrika: Kultūra un zinātne21
Treijs Rihards, Prof. Dr. habil. hist. «Tautu saprašanās labā. Lasot pētījumu par antisemītisma vēsturi
Latvijā». «Latvijas Vēstnesis» 2002.05.30 Nr.81 (2656) un 2002.06.05 Nr.84 (2659), rubrika: Kultūra un zinātne.
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.3550. Tautu saprašanās labā
.3551. Lasot pētījumu par antisemītisma vēsturi Latvijā
.3552. Prof. Dr.habil.hist. Rihards Treijs – «Latvijas Vēstnesim»
.3553. Leo Dribins «Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā. Vēstures atskats», Latvijas Vēstures
institūta apgāds, 2002, 183 lpp.
.3554. Akadēmiķa Andra Caunes vadītā un Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas patronāžā
strādājošā Latvijas Vēsturnieku komisija, lai arī nepietiek finansējuma, par ko sūdzas katrs sevi cienošs
zinātnieks, darbojas produktīvi. Tā pēdējos gados ir rīkojusi arī vairākas starptautiskas konferences, kuru
materiāli ir publicēti grāmatu veidā: Latvija Otrajā pasaules karā: Starptautiskās konferences materiāli,
1999.gada 14.–15.jūnijs, Rīga. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2000. – 391 lpp.; Holokausta
izpētes problēmas Latvijā: Starptautiskās konferences referāti, 2000.gada 16.–17.oktobris, Rīga, un
pētījumi par holokaustu Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2001., 407 lpp.; Totalitārie
režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000.gada pētījumi. –
Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2001. – 743 lpp.
.3555. Ceturtais sējums šajā sērijā ir šogad iznākusī 183 lappušu biezā Leo Dribina grāmata
«Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā. Vēstures atskats». Tās autors jau ievada pirmajos teikumos, kā
saka, ķeras vērsim pie ragiem, definējot pētījuma objektu:
«Jēdzienu «antisemītisms» 19.gadsimtā izgudroja vācu žurnālists Vilhelms Marrs. Jaunībā bijis
radikāls, ekstrēms sociālists, piedalījies 1848.gada revolūcijā. Kādu laiku pieslējies anarhistiem, bet mūža
otrajā pusē pievērsies ebreju jautājumam. Viņa sacerējumos ebreji tēloti kā īpaša rase, kas kopš savas
rašanās naidīgi nostājusies pret visu cilvēci, centusies to pakļaut un ekspluatēt.
.3556. V. Marra brošūrā «Jūdaisma uzvara pār ģermānismu» (1879.g.) izteikts paredzējums, ka
netālā nākotnē izveidosies pretebrejiska masveida strāva – antisemītisms, kas nostāsies pret ebreju
kapitālistu varu. V. Marrs bija ateists un ticības noliegšanas galveno žulti izgāza pret ebreju reliģiju –
jūdaismu».

.3557. L. Dribins sākumvārdos tikpat konkrēti raksturo antisemītisma galvenos virzienus. Proti:
.3558. – reliģiskais antisemītisms galvenokārt uzbrūk jūdaismam, cenšas to kompromitēt un
sagraut, panākt ebreju pāreju citā reliģijā;
.3559. – rasistiskais antisemītisms uzskata rases par cilvēku galvenām un noteicošām kopībām,
turklāt ebreju rasi – par cilvēku negatīvāko īpašību, netikumu perēkli, antipodu visām pārējām rasēm,
rasu naids tiek novests līdz cilvēku iznīcināšanai, tas ir visnecilvēciskākais antisemītisma virziens, tā
augstākā pakāpe bija nacistiskais antisemītisms;
.3560. – politisko antisemītismu propagandē tādi nacionālo valstu darbinieki, kuri vēlas etniski
vienveidot šo valstu iedzīvotājus un tādēļ ebreju kopienu uzskata par kādas pilsoņu daļas separātas
segregācijas cietoksni;
.3561. – kultūras antisemītisms sevišķi izplatās radošās inteliģences aprindās, tā būtība ir
nepieļaut ebreju kultūras izplatību kristīgo konfesijām piederīgo cilvēku vidū, apgalvojot, ka ebreju
kultūra ir destruktīva;
.3562. – saimnieciskais un sociālais antisemītisms ir ebreju uzņēmēju tiesību ierobežošana, lai
mazinātu viņu ietekmi un konkurences spēju;
.3563. – anticionisms, kas kritizē un vajā ebreju nacionālās atmodas piekritējus, ir naidīgs pret
ebreju cīņu par savas nacionālās valsts – Izraēlas – nodibināšanu un nostiprināšanu.
.3564. L. Dribina grāmatas pamatā ir ne tikai arhīvu materiāli (acīmredzot to ir saglabājies maz),
bet arī pētījumi, ko pirms tam veikuši citi zinātnieki un viņš pats. Autors atsaucas uz desmitiem
publikāciju, kuras iznākušas dažādās valodās Latvijā, Krievijā, Vācijā, Izraēlā, ASV, Šveicē un citās
valstīs. Turklāt arī uz pašām jaunākajām. Ja vajadzīgs, viņš arī iebilst pret tām, polemizējot ar to
sacerētājiem, ko gan varēja darīt vēl vairāk.
.3565. Jaunās grāmatas pirmajā daļā apskatīta antisemītisma rašanās un tā dažādi veidi Eiropā (vai
nevienā citā kontinentā tā nebija? – R.T.). Tā satur bagātīgu izziņas materiālu par šīs parādības
priekšvēsturi, tās attīstību viduslaikos un jaunajos laikos. Pats par sevi saprotams, ka lielākā uzmanība
tiek veltīta Vācijai un Krievijai – ne tikai mūsu kaimiņzemēm, bet arī valstīm, no kurienes ne tikai
galvenokārt ieceļoja ebreji Latvijā, bet no kurienes ieplūda arī antisemītisma idejas. Nav tikai saprotams,
kāpēc autors pat kādā apakšvirsrakstā (27.lpp. un arī citur) lieto krievisko «pogromi», ja latviešu valodā
ir savs vārds. Pat Vācijā esot bijuši pogromi! (41.lpp.)
.3566. L. Dribina monogrāfijā var atrast koncentrētu stāstījumu par skandalozo antisemītisko tiesu
procesu Francijā (1895–1906), kurā ģenerālštāba virsnieku kapteini Alfredu Dreifusu nepamatoti

VEcordia, izvilkums L-TECE1

55

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

apvainoja spiegošanā Vācijas labā, un kāda uzņēmuma darbveža Menahema Beilisa tiesāšanu Krievijā
(1911–1913) par it kā kāda skolēna rituālo noslepkavošanu. Abas šīs prāvas beidzās ar fiasko –
apsūdzētie tika attaisnoti.
.3567. Tāda pati falsifikācija bija tā dēvētie «Ciānas gudro protokoli», kuri ar nosaukumu «Ebreju
programma pasaules iekarošanai» vispirms parādījās 1903.gada augustā un septembrī Pēterburgas avīzē
«Znamja», bet pēc tam tika izdoti grāmatā. Tie stāstīja, raksta L. Dribins, par kādu it kā notikušu
pasaules ebreju pilnvaroto pārstāvju slepenu sapulci, kurā pieņemts plāns, kā iespiesties visās cilvēces
dzīves jomās un ieņemt tajās vadošās pozīcijas, beigās nodibinot slepenu pasaules valdību, kas kopā ar
citiem ebrejiem padevīgiem darbiniekiem izlemtu visus jautājumus, nodrošinot ebreju virskundzību pār
visām tautām. Protokolos esot bijusi paredzēta nežēlīga visu neebreju ekspluatācija un pazemošana. No
Krievijas nākušie «Ciānas gudro protokoli» kļuva par visas pasaules antisemītu lielāko argumentu viņu
antiebrejiskajā darbībā.
.3568. Nacistu antisemītisms, norāda L. Dribins, balstījās uz trim paradigmām:
.3569. – 20.gadsimtā par galveno notikumu kļūšot Vācijas cīņa pret pasaules ebrejiem, kas jau
pirms Pirmā pasaules kara esot izvirzījuši uzdevumu – iznīcināt vācu nāciju un valsti;
.3570. – ebrejība 20.gadsimtā visspēcīgāk izpaužoties divos pašu ebreju radītos ietvaros –
boļševismā un modernā Rietumu liberālā demokrātijā;
.3571. – kamēr būšot ebreji, saglabāšoties viņu izdomātās naudas un tirgus attiecības, tādēļ
cilvēce nespēšot galīgi nokratīt viņu jūgu, kurā tā devusies labprātīgi, ebreju izdomu apdullināta un
apkrāpta.
.3572. Grāmatā ir arī daudz faktiskā materiāla par represijām pret ebrejiem hitleriskajā Vācijā:
atlaišana no darba valsts iestādēs, viņu veikalu boikots, padzīšana no vadošiem amatiem presē utt.
1935.gadā pieņemtie tā dēvētie Nirnbergas likumi padarīja ebrejus par otrās šķiras pilsoņiem bez
tiesībām piedalīties valsts pārvaldē. 1938.gada 10.novembra naktī pār visu valsti pārvēlās ebreju
grautiņu vilnis, kura gaitā izpostīja ap 7,5 tūkstošus veikalu, izdemolēja un nodedzināja 268 sinagogas.
1939.gadā sākās ebreju pārvietošana uz viņiem norādītām mājām, nākamajā gadā aizliedza lietot
radioaparātus un telefonus, konfiscēja mašīnas, bet 1941.gada 1.septembrī noteica, ka viņiem jāpiešuj
pie apģērba dzeltenā Dāvida zvaigzne. Tie, kuriem neizdevās emigrēt, kuri palika, rezumē L. Dribins,
«nonāca holokausta ķetnās». Viņš norāda, ka termins «holokausts» (holocost (īstenībā: holocaust –
V.E.)) «ir cēlies no sengrieķu valodas un nozīmē pilnīgu iznīcināšanu, sadedzināšanu, pārvēršanu
pelnos. Tas ir tāds genocīds, kurā jāiznīcina bez izņēmuma visi kādam etnosam piederošie cilvēki».
(41.lpp.)
.3573. Zinātnieka vērtējumā, holokausts bija Eiropas antisemītisma vēstures drausmīgs apogejs,
kas izdzēsa 6 miljonu ebreju dzīvības. Austrumeiropas ebreju jidiša kultūra tika sagrauta, tās nesēji –
iznīcināti. Taču briesmīgu cenu par to samaksāja arī nacistiskā antisemītisma vājprātā ierautā vācu
nācija (44.lpp.). Taču te ir viens «bet». Tāpat kā nevar vainot visu latviešu tautu par «žīdu šaušanu», tā
nevar vainot visu vācu nāciju par holokaustu. Bet no nule citētajiem vārdiem tas gribot negribot izriet.
.3574. Daudz jauna var rast lappusēs, kuras domātas pēckara antisemītisma attēlojumam Padomju
Savienībā un Vācijā. Te pirmām kārtām stāstīts par izrēķināšanos ar kara laikā nodibinātās Ebreju
antifašistiskās komitejas locekļiem (tās priekšsēdētājs bija slavens aktieris un režisors Daugavpilī
dzimušais Solomons Mihoelss, Maskavas Ebreju teātra direktors). Viņu noindēja 1948.gada janvārī, bet
15 komitejas locekļus pēc «tiesas» nošāva 1952.gada 12.augustā. Tajā pašā gadā tika safabricēta tā
sauktā Kremļa «ārstu lieta», kuru pēc Staļina nāves vajadzēja izbeigt.
.3575. Vācijā pēc Otrā pasaules kara, runājot pētnieka vārdiem, izplatījās kā neonacistiskais, tā
posttotalitārais antisemītisms. Savukārt Krievijā pēc PSRS likvidēšanas antisemītiskās noskaņas (tikai
noskaņas? – R.T.) «ir guvušas vēl plašāku izplatību». (54.lpp.) Kam ir lielāka interese par tām, var
ieskatīties minētajās un citās monogrāfijas lappusēs. Šķiet, pārspīlēts tomēr ir apgalvojums (55.lpp.), kas
acīmredzot balstās uz krievu avotiem, ka 1995.gadā Krievijā iznāca vairāk nekā 150 antisemītisku
laikrakstu. Atsevišķas publikācijas par šo tēmu vēl nedod tiesības dēvēt to vai citu izdevumu par
antisemītisku.
.3576. Ko tur slēpt, recenzentu un, iespējams, arī «Latvijas Vēstneša» lasītāju lielāko kopumu
visvairāk interesē jaunizdevuma otrā daļa – «Antisemītisma izpausmes Latvijā». Tāpēc par to nedaudz
plašāk.
.3577. L. Dribins, kā mēdz teikt, sāk no Mozus laikiem – 14.gadsimta pirmajiem gadiem, kad
Vācu ordeņa mestrs Zigfrīds fon Feihtvangens esot izdevis dekrētu, kas aizliedzis ebrejiem uzturēties
Livonijā. Ordenis esot stingri raudzījies, lai šajā zemē neierastos citu ticību, to skaitā jūdaisma, pārstāvji.
«Livonijas valdnieki arī nevēlējās, lai ebreji ar viņiem raksturīgo saimniecisko aktivitāti atņemtu
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iekarotājiem daļu no iegūtajiem labumiem. Vācu krustneši un viņu pēcteči gribēja vieni paši pārzināt
visu sabiedrisko dzīvi Livonijā. Arī Hanzas savienības tirgotāji necieta ebreju konkurenci.» (63.lpp.)
.3578. Attīstoties ārējai tirdzniecībai, Rīgā 17.gadsimtā parādījās daudzi ebreji no Holandes,
Lietuvas, Polijas, Prūsijas un Brandenburgas. 1638.gadā jau bija zināma viņu pastāvīga apmešanās vieta
tagadējā Maskavas un Lāčplēša ielas krustojumā, kur tika uzceltas dažas ēkas.
.3579. Turpmāk – vēl
.3580. Publicēts: 2002.06.05 Nr.84 (2659), rubrika: Kultūra un zinātne22
.3581. Tautu saprašanās labā
.3582. Lasot pētījumu par antisemītisma vēsturi Latvijā
.3583. Prof. Dr.habil.hist. Rihards Treijs – «Latvijas Vēstnesim» Nobeigums. Sākums – «LV»
30.05.2002., Nr.81
.3584. Kurzemē šīs tautas pārstāvji sāka apmesties uz pastāvīgu dzīvi kopš 1571.gada Piltenes
novadā, kur viņiem atļāva iegūt īpašumus un celt pat savu lūgšanas namu. Daudzi Vācijas ebreji
iekārtojās Dienvidkurzemē, īpaši Aizputē. Taču Jelgavā viņiem bija jādzīvo tikai vienā ielā un aizliedza
būvēt sinagogu, kā arī ierīkot kapsētu. Vēlāk gan ebreju amatnieki piedalījās Jelgavas un Rundāles pils,
kā arī Pētera akadēmijas celtniecībā. Viņu tirgotāji nodibināja plašus tirdzniecības sakarus ar
Kēnigsbergu un Mēmeli (Klaipēdu).
.3585. Kurzemē 19.gadsimta vidū dzīvoja jau ap 23 tūkstošiem ebreju. Viņiem bija piecas laicīgas
skolas, taču tika liegtas studijas Tērbatas universitātē. Polija jau 17.gadsimtā atļāva ebreju bēgļiem
apmesties Latgalē. Pēc šā novada pievienošanas Krievijai 1772.gadā Latgale ietilpa to 25 guberņu
skaitā, kur drīkstēja apmesties ebreji. Viņu daudzums te palielinājās no 4–5 tūkstošiem 19.gadsimta
sākumā līdz apmēram 11 tūkstošiem gadsimta vidū. Vidzemē ebreju plašāka ienākšana notika tikai
19.gadsimta beigās.
.3586. Pēc L. Dribina ieskatiem, antisemītisma plašs uzbrukums ebreju tiesībām Krievijā, Baltiju
ieskaitot, sākās 1881.gadā, kad narodņiki nogalināja caru Aleksandru II. Vairoties no grautiņiem vai to
draudiem, no Ukrainas, Baltkrievijas un Polijas devās projām ap 20 tūkstoši ebreju. Bēgļu lielākā daļa
apmetās Kurzemē, kur vietējā vācbaltiešu administrācija bija pretimnākoša. To nevar teikt par vācu,
krievu un latviešu uzņēmējiem, tirgotājiem un amatniekiem, kuri ienācējos saskatīja konkurentus. Te
dzīvojošie viņu tautas brāļi arī izturējās noraidoši vai pat naidīgi pret bēgļiem.
.3587. Latviešu sabiedrības domas, norāda L. Dribins, par ebreju lomu un vietu Latvijā būtiski
dalījās. Par to liecina viņa šajā aspektā izpētītā prese. Krišjānis Valdemārs rakstā «Kāds vārds par
žīdiem Baltijā» («Baltijas Vēstnesis», 1881, 11.dec.) aicināja latviešus mācīties no ebrejiem, kā tikt pie
turības, sadarboties arī ar viņiem cīņā par mazo tautu tiesībām, neļaut antisemītiem sanaidot tās, jo tad
zaudēs abas tautas. Līdzīga pozīcija bija «Mājas Viesa» un «Dienas Lapas» izdevējiem. Pēdējās
redaktors J. Pliekšāns (Rainis) rakstā «Antisemītisms» (1894, 18.jūn.) norādīja, ka tā ir «epidēmiska
sērga», kas sagrābusi nevienas vien zemes «sadzīves ķermeni», nodarot milzīgus zaudējumus. Ebreji
iemācījušies pret to cīnīties, viņu ieroči ir «nauda un lielā vienprātība». Avīze aicināja lasītājus uzstāties
pret sociālo netaisnību nevis ar antisemītisma saukļiem, bet ar strādnieku kolektīvu pretdarbību
kapitālisma negatīvajām iezīmēm.
.3588. Turpretim žurnāla «Pagalms» 1882.gada 9.numurā ievietotajā rakstā «Žīdu vajāšanas
iemesli» kāds J.S. (iespējams, vēlākais teoloģijas doktors Jānis Sanders, atzīmē L. Dribins) apgalvoja, ka
naidu pret viņiem radot «mānīšana, pievilšana, likumu apiešana, nepatiesas liecības». Ebreju ciešā
kopība balstoties nevis uz patriotismu, savas dzīves uzskatu vai tikumības principiem, bet uz tieksmi
kopīgi piekrāpt un apspiest neebrejus. 80.gadu beigās ne vienu reizi vien antisemītiskas domas pauda
avīze «Balss», gan pārpublicējot šāda rakstura krievu preses materiālus, gan savos sacerējumos.
90.gados tā īpašu uzmanību veltīja ebreju jautājumam Kurzemē, cenšoties pierādīt, ka tur viņi jau
sagrābuši virskundzību pilsētu saimnieciskajā dzīvē un drīz galīgi apturēs latviešu ekonomiskās
iniciatīvas.
.3589. Monogrāfijā konstatēts, ka antisemītisms atkal spēcīgi uzliesmoja Piektā gada revolūcijas
laikā. Daugavpilī 1905.gada februārī nodibinājās viena no pirmajām krievu melnsimtnieku
organizācijām, kas aicināja pareizticīgos vērsties pret ebrejiem un viņu aizstāvjiem Krievijas valdībā. Šo
antisemītu izdotās lapiņas sauca uz grautiņiem. Vēlāk melnsimtnieku kopa izveidojās arī Rīgā. Tomēr
viņiem neizdevās izprovocēt Latvijā pretebrejiskus grautiņus.
Treijs Rihards, Prof. Dr. habil. hist. «Tautu saprašanās labā. Lasot pētījumu par antisemītisma vēsturi
Latvijā». «Latvijas Vēstnesis» 2002.05.30 Nr.81 (2656) un 2002.06.05 Nr.84 (2659), rubrika: Kultūra un zinātne.
22
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.3590. Revolūcijas iespaidā arī latviešu pilsonības lielākā daļa norobežojās no antisemītiem.
Nepiepildījās konservatīvā politiķa un žurnālista F. Veinberga prognoze, ka ebreji Latvijā būs
vācbaltiešu un krievu politiskie sabiedrotie pret latvietību. Pat vairāk. L. Dribins atgādina, ka Krievijas I
Valsts domes vēlēšanās 1906.gadā izveidojās latviešu un ebreju pilsonības priekšvēlēšanu savienība:
ebreji atbalstīja J. Čakstes, bet latvieši – N. Kacnelsona kandidatūru Kurzemē, turklāt abus ievēlēja. 3.
Valsts domes vēlēšanās 1908.gadā ebreju liberāļi Rīgā veicināja latviešu sociāldemokrāta A. Priedkalna
ievēlēšanu, bet Kurzemē ievēlēja latviešu un ebreju pilsonības kopēju kandidātu L. Niseloviču.
.3591. Aplūkojot Latvijas ebreju stāvokli Pirmā pasaules kara laikā, pētnieks min tādu maz
pazīstamu faktu, ka, turot šīs minoritātes pārstāvjus aizdomās par spiegošanu Vācijas interesēs, cariskās
armijas augstākais virspavēlnieks Nikolajs Nikolajevičs 1915.gada 17.aprīlī izdevis pavēli par visu
ebreju deportēšanu no Kauņas un Kurzemes guberņas uz Iekškrieviju 24 stundu laikā. Pakāpeniski lopu
vagonos sadzina un aizveda apmēram 40 tūkstošus cilvēku no Kurzemes un Zemgales. Arī
nometināšanas vietās viņus sagaidīja naidīgi. No šīs deportācijas izglābās vienīgi vairāk nekā 12 tūkstoši
Liepājas pilsētas, Grobiņas un Aizputes apriņķa ebreju, jo tur, strauji uzbrūkot, ienāca vācu karaspēks.
.3592. Ebreju sabiedrība asi protestēja pret šo vardarbību. Petrogradā nodibināja Ebreju bēgļu
aizsargāšanas sabiedrisku komiteju, ko vadīja Daugavpilī dzimušais ievērojamais jurists (Latvijas laikā
valsts kontrolieris) Pauls Mincs. Viņam palīdzēja Jelgavas rabīns Mordehajs Nuroks (vēlāk vairākkārtējs
Latvijas parlamenta deputāts) un Pēterburgas universitātes privātdocents (vēlāk LU profesors un
parlamentārietis) Maksis Lazersons. Viņi panāca apvainojumu atsaukšanu.
.3593. Apskatāmajā grāmatā plaši un kompetenti aplūkots antisemītisms un pretdarbība tam
Latvijas Republikā no 1918. līdz 1940.gadam, kad «ebreji no tiesībās ļoti ierobežotas minoritātes kļuva
par Latvijas nacionālajai valstij piederīgiem mazākumtautības ļaudīm, kuriem bija tādas pašas pilsoņu
tiesības kā latviešiem, vāciešiem un citu tautību cilvēkiem Latvijā» (81.lpp.). L. Dribins norāda, ka
ebreju sabiedrība pret K. Ulmaņa valdību un Tautas padomi līdz pat 1919.gada vidum izturējās visai
skeptiski, bet viņš pamatoti piemetina, ka «ne mazāk rezervēta sākumā bija arī pašu latviešu lielākā
daļa» (81.lpp.).
.3594. Pētnieks atzīmē (83.lpp.), ka «ebreju integrēšanās (skan gluži mūsdienīgi! – R.T.) sākumu
Latvijas Republikā apliecināja viņu samērā aktīvā dalība Satversmes sapulces vēlēšanās 1920.gada 17.–
18. aprīlī. No ebreju partijām ievēlēja deviņus deputātus jeb 5,3% no Satversmes sapulces deputātu
kopskaita, kas atbilda ebreju īpatsvaram vēlētājos. Šī proporcija saglabājās arī Latvijas nākamajās
Saeimās. Taču tajā pašā gadā, turpina L. Dribins, it kā pēkšņi uzliesmoja antisemītisms, un pirmoreiz
vēsturē (bet 19.gadsimta beigās, kā bija teikts iepriekš? – R.T.) tas «nāca no latviešu aprindām».
.3595. Pret ebrejiem vērstas akcijas, kas pārauga grautiņos, notika Kārsavā, Rēzeknē un
Daugavpilī. Rīga arī neiztika bez ebreju un latviešu sadursmēm.
.3596. Valdība reaģēja uz šiem notikumiem pietiekami asi. Apspriedusi notikušo, tā «Valdības
Vēstneša» 1920.gada 26.jūnija numurā publicēja paziņojumu «Latvieši un ebreji». Tajā bija uzsvērts, ka
gadsimtiem ilgi abas tautas dzīvojušas mierīgi un saticīgi cits citam līdzi. Tāda noskaņa saglabājoties arī
neatkarīgajā Latvijā. Notikušie ekscesi esot tikai huligānisms.
.3597. Zinātnisku interesi izraisa L. Dribina veiktā 20.gadsimta sākuma latviešu preses sava veida
kontenta analīze. Tās rezultāti ir šādi (85.lpp.): 1920.gadā par ebreju tēmu bija publicēti 15 raksti,
apmēram divas trešdaļas ar antisemītiskām piezīmēm, 1921.gadā – 37 raksti, no tiem 28 krasi
antisemītiski, 1922.gadā – 32 raksti, 1923.gadā – 28 raksti, 1924.gadā – 7 raksti un 1925.gadā – tikai
divi antisemītiska satura raksti. Pētnieks šīs publikācijas dala divās grupās: pirmkārt, latviešu un ebreju
attiecību tendenciozi un melīgi interpretējumi, un, otrkārt, antisemītisma «teorētisko» uzskatu
propaganda un skaidrojumi. Pārsvarā bijušas pirmā veida publikācijas.
.3598. L. Dribins konstatējis tajās piecus galvenos spriedumus.
.3599. 1. Apgalvojumus, ka ebreji, guvuši dominanti Latvijas ekonomikā, sagrābs arī politiku
un kultūru, piespiedīs latviešus pakļauties viņu gribai, un tādā veidā nacionālā neatkarība kļūs par
fikciju.
.3600. 2. Ka ebreji esot parazītiski – nestrādājoši, neražojoši un antipatriotiski noskaņoti pret
Latviju.
.3601. 3. Ka ebreji esot pārgājuši uz krievu valodu un kļuvuši par šīs valodas un kultūras
izplatītājiem Latvijā, rusificējot citas minoritātes un pat atsevišķus latviešus.
.3602. 4. Ka ebreji esot kļuvuši par komunistiskās pagrīdes aktīvāko un ietekmīgāko elementu
Latvijā, spiegiem un sociālo konfliktu provocētājiem.
.3603. 5. Ka ebreju reliģijā ir marksisma un boļševisma teorētiskās saknes.
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.3604. Antisemītiskā propaganda, fiksēts monogrāfijā, atkal pastiprinājās pasaules ekonomiskās
krīzes laikā 20.gadu beigās un 30.gadu sākumā. Nodibinājās profašistiskā organizācija «Ugunskrusts»,
ko vēlāk pārdēvēja par «Pērkonkrustu». Tajā apvienojās daudzi aktīvi ebreju nīdēji, kuri neslēpa savu
mērķi – padzīt šo tautu no Latvijas, piespiežot viņu cilvēkus emigrēt. Organizācijas ekstrēmos uzskatus
pauda tās avīze «Ugunskrusts», kuru rediģēja viņu barvedis Gustavs Celmiņš. Līdzīgas idejas figurēja
arī vairāku citu preses izdevumu slejās, dažbrīd pat tādā akadēmiskā žurnālā kā «Universitas». Līdz ar
Hitlera nākšanu pie varas Vācijā parādījās jauna cilvēku kategorija – antisemīti pronacisti. Arī Latvijā.
.3605. L. Dribins atzīmē, ka K. Ulmaņa valdība pēc 1934.gada 15.maija apvērsuma vispirms
ierobežoja, bet pēc tam aizliedza antisemītisku rakstu drukāšanu. No 1934. līdz 1938.gadam arestēja ap
800 pērkonkrustiešu. G. Celmiņu izraidīja no Latvijas. Taču pēc 15.maija represēja arī kreisos cionistus
un slēdza viņu preses izdevumus. Tādēļ bija spiests emigrēt jau minētais prof. M. Lazersons, pirmo trīs
Saeimu deputāts, un citi ebreju intelektuāļi. Īstenojot ekonomikas latviskošanas ideju, tika ierobežotas
ebreju tautības īpašnieku biznesa iespējas. Līdz 1938.gadam Latvija uzņēma no Vācijas bēgušos ebrejus,
bet pēc tam vairs ne.
.3606. Pētnieks dibināti norāda, ka 30.gadu otrajā pusē Latvijas iedzīvotāji bija maz informēti par
teroru Padomju Savienībā, no kura cieta arī desmitiem tūkstošu ebreju, norādot, ka «tas bija ieviestās
cenzūras nopelns» (102.lpp.). Patiesībā iepriekšējā cenzūra pastāvēja no 1934.gada 16.maija līdz tā paša
gada 17.novembrim, un to atkal ieviesa 1939.gada septembrī.
.3607. Oponējot kā Latvijas, tā ārzemju nacionālradikāļu apgalvojumiem par ļoti izplatīto ebreju
kolaboracionismu 1940./41. gadā un viņu lielo lomu čekas darbībā, L. Dribins norāda, ka tādi gadījumi
bez šaubām ir bijuši, bet ne jau lielos apmēros. Nedrīkst aizmirst, no citas puses, ka šajā laikā slēdza
daudz ebreju biedrību un skolu, nacionālās politiskās organizācijas un preses izdevumus. Arestēja
partijas Mizrahi līderi, 1.–4. Saeimas deputātu M. Nuroku un partijas Agudat Israel vadītāju, arī četru
Saeimu locekli Mordehaju Dubinu. No 1941.gada 14.jūnijā deportētajiem 14194 cilvēkiem 1771 jeb
12,5% bija ebreji. Apmēram puse no viņiem gāja bojā nometnēs.
.3608. Kas attiecas uz odiozo čekistu S. Šustinu, tad L. Dribins apgalvo (106.–107.lpp.), ka «nav
nekādu ziņu, ka viņš būtu kaut kā izpaudis savu etnisko izcelsmi». Bet vai ar Krievijas arhīvu vai čekas
pētnieku palīdzību to nevar galu galā noskaidrot? L. Dribins atsaucas uz vienu no pirmajiem latviešu
zinātniekiem holokausta pētniekiem prof. Andrievu Ezergaili, kas konstatējis, ka nacistiskiem
antisemītiem bijis ļoti grūti nosaukt LPSR Iekšlietu komisariāta darbinieku ebreju uzvārdus. Atrasti tikai
seši, kuru vidū minēts arī A. Noviks...
.3609. Daudz vietas iztirzāmajā darbā ierādīts antisemītisma propagandas apskatam Latvijā
hitleriskās okupācijas laikā un tā sekām. Un tas ir pareizi, jo šis posms joprojām ne vienā vien aspektā ir
strīdus ābols starp dažādu uzskatu pētniekiem, politiķiem un žurnālistiem, nemaz nerunājot par
«vienkāršajiem» cilvēkiem. L. Dribins pauž jau diezgan stabilizējušos uzskatu, ka holokausta
organizētāji Latvijā pirmām kārtām bija vācu iebrucēji. «Latviešu antisemīti šajā noziegumā tika
iesaistīti kā trešās un ceturtās pakāpes izpildītāji, okupācijas varas kalpi, melnā darba veicēji (..). Viņi
sadarbojās ar nacistiem, pieņēma to antisemītisma formulu, ka ebreji ir komunisti un čekisti un tie kā
tādi ir jāiznīcina» (109.lpp.). Pētnieks citē tā sauktās einzacgrupas komandiera V. Štālekera vārdus, ka
«uz ārpusi vajadzēja izskatīties, ka paši vietējie iedzīvotāji dabiski reaģējuši pret desmitiem gadu ilgo
apspiestību no žīdu puses un pret komunistu radīto teroru nesenā vēsturē un ka vietējie iedzīvotāji šos
pirmos pasākumus veikuši labprātīgi» (110.lpp.). L. Dribins šo nacistu policijas ģenerālmajora
izteikumu komentē tā: «Nošaušanas Rīgā faktiski vadīja vācu SS virsnieki – šturmbanfīrers Martins
Zandbergers un šturmbanfīrers Horsts Barts, akcijas koordinēja šturmbanfīrers Rūdolfs Barcs, bet
pasaules vēstures atmiņā paliks pirmkārt V. Arāja komanda» (111.lpp.). Žēl, ka pētnieks nepastāsta
sīkāk par Arāja zeļļu lomu Latvijas ebreju iznīcināšanā. Var teikt, ka par to ir rakstījuši A. Ezergailis,
Marģers Vestermanis un citi zinātnieki, pašu grāmatas autoru ieskaitot, bet atkārtoti rakstīt par arājiešu
ļaundarībām, kuras dažs labs joprojām mēdz attiecināt uz visu latviešu tautu, nekad nevar būt par daudz.
.3610. L. Dribins secina, ka antisemītiskajos noziegumos vācu okupācijas laikā piedalījās četri
grupējumi:
.3611. – nacistu okupācijas iestādes un dienesti, 1941.gadā dažviet sadarbībā ar vērmahta
komandējošo sastāvu;
.3612. – vācu SD dienesta latviešu vienības un palīgnodaļas;
.3613. – 1941.gadā atsevišķas latviešu pašaizsardzības grupas un atsevišķi policistu bataljoni;
.3614. – antisemītiskie propagandisti, pārsvarā «Pērkonkrusta» biedri.
.3615. Viņu noziegumu veidi arī bija dažādi:
.3616. – ebreju fiziska iznīcināšana, Latvijā galvenokārt nošaujot;
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.3617. – nāvei nolemto konvojēšana uz nogalināšanas vietu, neļaujot nevienam noslēpties
dzīvoklī vai izbēgt;
.3618. – ebreju mantu laupīšana un piesavināšanās;
.3619. – antisemītiska kūdīšana pret ebrejiem, prasot, lai viņiem atņem jebkādas tiesības, viņu
padzīšanu no dzīvesvietas un arī nogalināšanu.
.3620. Uzmanību saista vēl viens zinātnieka spriedums: antisemītisms kara laikā bija «ne tikai
antikomunistisks, antiboļševistisks, antipadomisks, bet arī izteikti antianglisks, antiamerikānisks».
Abiem esot «žīdiska vadība», abi esot «pasaules žīdisma» divi paveidi (114.lpp.).
.3621. Hitlerieši un viņu vietējie pakalpiņi atsevišķu latviešu žurnālistu un rakstnieku personā
pretebrejisku uzskatu paušanā plaši izmantoja presi. L. Dribins norāda, ka tas visnekautrīgāk noticis
tādos laikrakstos kā «Nacionālā Zemgale» un «Zemgale» (Jelgavā), «Ventas Balss» (Ventspilī),
«Daugavpils Latviešu Avīzē» u.c. Antisemītiski bija tendēta arī kangaru galvenā avīze «Tēvija».
.3622. Grāmatā pirmo reizi vēstures literatūrā plašāk analizēta 1941.gadā latviešu (!) nodibinātā
«zinātniskā» Antisemītisma institūta darbība un tā izdotā literatūra. Apgāds sāka darbu ar Latvijas
lielākā antisemīta, jau pirms kara labi pazīstamā Jāņa Dāvja brošūru «Žīdu plāns pasaules kundzības
sagrābšanai», kam sekoja līdzīga rakstura izdevumi. J. Dāvis paša izdotajā grāmatelē «Latvju nostāja
žīdu jautājumā» apvainoja proebrejiskās pozīcijās latviešu inteliģenci, īpaši Raini, Aspaziju, J.
Akurateru, K. Skalbi, A. Kirhenšteinu, A. Bīlmani u.c. penklubu un rotari klubu biedrus.
.3623. L. Dribins vērtē un nesaudzīgi kritizē grāmatu «Baigais gads», kuru vēl šodien viens otrs
atceras ar labu vārdu. Šā attēlu un dokumentu krājuma mērķis bija pārliecināt latviešus, ka «visa ebreju
kopiena 1940./41. padomju okupācijas gadā izrādījusi savu ārkārtīgi nežēlīgo naidu pret latviešu nāciju,
ko ebreji līdz 1940.gada 17.jūnijam it kā slēpuši sevī. Krājumam «Baigais gads» bija jāattaisno
holokausts Latvijā un jāizsauc daudz plašāks antisemītisko noskaņu uzbangojums» (129.lpp.).
.3624. Otrās padomju okupācijas laikā, kā labi parādīts apceramajā monogrāfijā, antisemītisms
Latvijā, protams, oficiāli nepastāvēja, bet faktiski tas eksistēja visu laiku, turklāt arī kompartijas un
valdības līmenī. Nelīdzēja pat tādu personību kā Eduarda Smiļģa un Lilitas Bērziņas atbalsts, lai
atjaunotu Ebreju teātri Rīgā. Valdošās aprindas 50.gadu beigās izjauca mēģinājumu nodibināt ebreju
kori un dramatisko pulciņu. Likvidēja Rīgas centrālo sinagogu Marijas ielā, Berga bazāra sētā utt.
.3625. Apvainojot cionismā, jūdaismā un citos nāves grēkos, 40.gadu otrajā pusē un 50.gadu
sākumā arestēja Universitātes mācībspēkus Jāzepu Eidusu, Samuilu Levitānu, Josifu Pisecki, rakstnieku
Marku Razumniju, pazīstamo kreiso kultūras darbinieku rakstnieku un publicistu profesoru Maksi ŠacuAņinu un citus. Līdz pat 1960.gadam neļāva iezīmēt un sakopt ebreju nošaušanas vietas.
.3626. Latvijas kompartija un čeka tomēr nevarēja apturēt ebreju repatriācijas procesu. L. Dribins
min datus (144.lpp.), ka no 1968. līdz 1980.gadam no Latvijas uz Izraēlu un rietumvalstīm aizbrauca
13.153 ebreji jeb 35,8% no visiem šeit dzīvojušajiem. No tiem ap 70% apmetās uz dzīvi vēsturiskajā
tēvzemē.
.3627. Recenzējamā izdevuma pēdējā nodaļā iztirzāta Latvijas sabiedrības attieksme pret
antisemītismu atmodas un atjaunotās neatkarīgās valsts veidošanas laikā. Autors pamatoti akcentē arī
ebreju Mavrika Vulfsona, Rutas Marjašas, Igora Movela, Ābrama Kleckina un citu lomu atdzimšanas
procesā. Viņš pasvītro, ka ļoti svarīga nozīme latviešu un ebreju draudzīgo attiecību nostiprināšanā bija
Augstākās padomes deklarācijai «Par genocīda un antisemītisma nosodījumu un nepieļaujamību
Latvijā», ko pieņēma 1990.gada 19.septembrī. Tā vispirms deva vēsturisku novērtējumu: «Ebreji ir
viena no senākajām un tradicionālajām Latvijas minoritātēm. Vairāku gadsimtu gaitā viņi ir devuši savu
ieguldījumu Latvijas saimniecībā, bagātinājuši tās kultūru, zinātni, medicīnu.» Deklarācija pirmo reizi
Latvijā valsts augstākās varas līmenī nosodīja nacistisko okupantu noziegumus pret ebreju tautu un ar
dziļu nožēlu atzina, ka «to vidū, kas palīdzēja īstenot okupantu ierosināto teroru, ir bijuši arī Latvijas
pilsoņi».
.3628. Pēc L. Dribina domām, kurām var pilnīgi pievienoties, atjaunotajā Latvijas Republikā
antisemītisms vairs neietekmē «sabiedrības ievērojamas daļas attieksmi pret ebrejiem». Taču tas
nenozīmē, ka tā palieku pārvarēšana notiek gludi, bez problēmām. «Grūtības joprojām rada dažādie
uzskati par 20.gadsimta vēsturi mūsu zemē, latviešu un ebreju dalība 1940.–1945. gada notikumos»
(150.–151.lpp.).
.3629. Pētnieks nebūt neizvairās rakstīt par atsevišķām antiebrejisma izpausmēm Latvijā, turklāt
dara to konkrēti, aplūkojot arī dažus preses izdevumus («Latvietis Latvijā», «Patriots», «Kapitāls» u.c.).
Jāpiebilst vienīgi, ka Ģenerālprokuratūra izbeidza krimināllietu pret žurnāla «Kapitāls» bijušo redaktoru
G. Rozenbergu.
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.3630. Savu apskatu ievadīju ar L. Dribina grāmatas pirmo teikumu citējumu. To gribu beigt,
citējot autora pēdējos četrus teikumus: «Antisemītisma vēsture Latvijā aiziet pagātnē. Mēs varam
paātrināt šo procesu. Šajā nolūkā arī rakstīta mūsu grāmata. Latviešu un ebreju saprašanās labā.»
.3631. Monogrāfiju bagātina kopsavilkums angļu valodā. Žēl, ka nav personu rādītāja. Tad,
strādājot pie tā, varbūt izpaliktu tādi kāzusi kā ievērojamā franču filozofa Pola Anrī Holbaha (1723–
1789) vairākkārtējā dēvēšana (23.lpp.) par Golbahu, prezidenta Vladimira Putina pārkrustīšana par
Vladislavu (56.lpp.) un pazīstamā latviešu rakstnieka un žurnālista Riharda Valdesa (1886–1942), LTA
direktora (1920–1940), nosaukšana par Sabiedrisko lietu ministrijas darbinieku (101.lpp.).
.3632. L. Dribins dod priekšroku nevis vārdam «kolaboracionists» (skat. Svešvārdu vārdnīca.
Rīga, 1999, 364.lpp.; Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga, 1996, 232.lpp.), bet
«kolaborants». Ja jau būtu personīgs apgāds, kāpēc ne... Šķiet, ka arī apzīmējuma «titulārā nācija» vietā
būtu pareizāk lietot vārdu «titulnācija» vai «pamatnācija». Šie un iepriekš minētie grēciņi sīkumi vien ir,
bet būtu bijis vēl labāk, ja visnotaļ teicamajā darbā arī tie neatrastos.
.3633. Lai Leo Dribina grāmatai tāls ceļš visās Latvijas tautās23!
§147. Šlāpins par demokrātiju
2002.04.23
(pirms 1 mēneša, 7 dienām)

.3634. Publicēts: «LV» 2002.04.23 Nr.61 (2636), rubrika: Informācija24
.3635. Par demokrātijas formulu
.3636. Komentētājs Ilmārs Šlāpins:
.3637. Lai arī cik sliktas, partijas mums tomēr ir dažādas un vairāk nekā sešdesmit. Labas
nevienas. Kāpēc? Notiek kaut kādi procesi, kuru rezultātā latviešu vērtību sistēmā viena pēc otras tiek
diskreditētas tradicionālās demokrātiskās tiesības (it īpaši, ja par tām cīnās tikai «svešie»: Eiropas
komisāri, okupantu advokāti vai homoseksuāļi). Tiesības biedroties politiskās organizācijās (tikai
nesmejaties) ir grūtā darbā izcīnītas Rietumu demokrātijas valstīs pirms vairākiem gadsimtiem un ir
vienas no svarīgākajām cilvēka un pilsoņa tiesībām. Ne velti tieši politiskajām partijām ir dotas tiesības
strādāt parlamentos un veidot valdības. Tieši politisko partiju programmas kļūst par pamatu valdību
deklarācijām un valstu attīstības plāniem. Un ne jau tāpēc, ka partijām ļaudis kaut kā automātiski
uzticētos. Tieši otrādi – nemitīgais risks zaudēt šo uzticību un konkurence ar citām partijām, liek
«uzturēt formu»: strīdēties, diskutēt, izvirzīt piedāvājumus un jaunas idejas.
.3638. Pēdējo pāris gadu laikā bieži dzirdēti inteliģenti aicinājumi «nepiedalīties», faktiski –
nesadarboties ar pastāvošo iekārtu. Rodas pārliecība, ka tikai tā var saglabāt kaut ko līdzīgu tīrai
sirdsapziņai. Var, protams, atgādināt likuma normas par sodu, kas pienākas nozieguma lieciniekam par
«neziņošanu» vai palīdzības nesniegšanu cietušajam, taču zīmīgāka šeit man šķiet kāda cita nianse –
inteliģences nevēlēšanās kļūt par politiskiem dzīvniekiem. Divarpus tūkstošus gadus pēc Aristoteļa mēs
teiktu – kļūt par cilvēkiem. Neesmu partijas biedrs un neciestu par tādu būt, taču esmu gatavs cīnīties
par citu politiskajām tiesībām. Es piekrītu, partijas nevajag mīlēt, taču ne jau tāpēc, ka viņi ir zagļi un
slepkavas, partijas nevajag mīlēt tāpat, kā nevajag skūpstīt spoguli. Partijas nav varoņu un ciltstēvu
pjedestāls. Partijas ir elementārs instruments ikdienas lietošanai. To es jau reiz esmu rakstījis, taču
atkārtošu: «Demokrātijas formula ir vienkārša līdz nelabumam: jo mazāks skaits cilvēku nodarbojas ar
politiku, jo lielāks ir neliešu īpatsvars tajā. Un otrādi.»
BNS
§148. Vīķe par Krievu jautājumu
2002.05.16
(pēc 23 dienām)

.3639. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.05.16 Nr.73 (2648), rubrika: Informācija25
V.E.: Cik falši Treijam tas viss skan! Ja nav drosmes pateikt patiesību, tad labāk nebūtu rakstījis vispār.
Būtu atcerējies Solžeņicina teicienu: «Жить не по лжи!»
24
Šlāpins Ilmārs, komentētājs. «Par demokrātijas formulu». «Latvijas Vēstnesis» 2002.04.23 Nr.61 (2636),
rubrika: Informācija.
23
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.3640. Par dzīvi un «krievu jautājumiem»
.3641. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga intervijā krievu laikraksta «Teļegraf» žurnālistiem
.3642. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga sarunā ar laikraksta «Telegraf» jaunāko ziņu un
politikas nodaļas vadītāju Nilu Ušakovu un korespondenti Innu Seksti: «Izglītības reforma nav politisks
futbols». Pēc laikraksta «Teļegraf» 2002.gada 13.maija publikācijas. «LV» (Aina Rozeniece) neoficiāls
tulkojums.
.3643. Kā tikt vaļā no vientulības?
.3644. – Prezidentes kundze, pavisam nesen Igaunija atteicās no krievu skolu pārejas uz valsts
valodu kā mācībvalodu. Kāda, jūsuprāt, ir situācija Latvijā? Vai mūsu skolas ir gatavas šādai pārejai?
Un vai vispār ir kāda jēga šādai reformai?
.3645. – Politiskais lēmums par vidusskolu pāreju uz latviešu mācībvalodu ir pieņemts. Ja tas
netiks darīts, turpināsies divu kopienu paralēla pastāvēšana. Tāpat kā Monreālā, par kuru saka: divas
vientulības dzīvo blakus viena otrai, bet nekā nevar satikties.
.3646. – Vai tiešām krievu skolēns, ja viņš matemātikas vienādojumus risinās latviski, labāk
integrēsies Latvijas sabiedrībā?
.3647. – Teikšu no savas personīgās pieredzes: starp valodas kā atsevišķa priekšmeta apguvi un
mācīšanos šajā valodā ir ārkārtīgi liela atšķirība. Kasablankā es gāju franču skolā un angļu valoda bija
tikai viens no mācību priekšmetiem. Bet, kad ierados Kanādā, es iekārtojos darbā angļvalodīgā
kompānijā. Es biju izmisumā: četrus gadus mācīties valodu, lai pēc tam aptvertu, ka to pilnīgi nemaz
neprotu! Pat niknākajam ienaidniekam nenovēlētu pārdzīvot kaut ko tādu.
.3648. – Es savukārt varu dalīties savā pieredzē: beidzu krievu skolu, bet universitātē mācījos
latviešu valodā un strādāju latviešu firmā. Un nekādu problēmu ar valodu man nebija. Pie tam latviešu
valodu es mācījos skolā un vēl ņēmu privātstundas...
.3649. – Redzat nu, jums bija privātstundas!
.3650. – Lai nebūtu nepieciešamas privātstundas, skolās var ieviest intensīvāku latviešu
valodas, literatūras un kultūras pasniegšanu. Bet pārējos priekšmetus atstāt dzimtajā valodā.
.3651. – Varbūt šo variantu būtu vērts apspriest. Taču pāreja uz latviešu valodu ir paredzēta
tādēļ, lai paplašinātu tās lietošanu. Cits jautājums, kā to visu īstenot no praktiskā viedokļa: vai mums
pietiks mācību līdzekļu un skolotāju. Es uzdevu šos jautājumus izglītības ministram. Un viņš man
ziņoja, ka ar mācību līdzekļiem nav pilnīgi nekādu problēmu. Jau pašlaik ir skolas, kuras, es zinu, «ir
pārslēgušās» uz latviešu valodu. Taču ir arī skolas, kas aiz ideoloģiskiem apsvērumiem principā atsakās
to darīt. Un ir skolas, kas vienkārši nezina, kur ņemt skolotājus. Jautājums ir ļoti nopietns, un par to
domāt vajadzētu visiem, ieskaitot vecākus. Viņiem vajadzētu pieiet pie skolas direktora un painteresēties, kā skola ir sagatavojusies gaidāmajai pārejai. Jo, vai nu likums patīk vai ne, jāpilda tas būs
visiem.
.3652. – Privātās sarunās daži speciālisti jums pārmetuši, ka jūs neuzklausāt otru pusi.
Piemēram, tiesību aizstāvis Boriss Cilevičs...
.3653. – Cileviča kungs, cik man zināms, sevi uzskata par universālu speciālistu. Viņš ir tik
ideoloģisks un tik pārliecināts par savu taisnību, ka es jau iepriekš zinu visu, ko viņš teiks. Bet būtu
jāsaprot: absolūtu kritēriju, lai spriestu, vai šis lēmums ir pareizs vai ne, nav. Latvieši negrib, lai kādreiz
atkārtotos situācija, kad krievi atteiksies runāt latviski. Un tāpēc viņi grib, lai krievi mācītos latviešu
valodā. Tā arī ir visa problēma.
.3654. – Vai latvieši grib, lai krievi skolās mācītos latviešu valodā, vai viņi grib, lai krievi
zinātu latviešu valodu?
.3655. – Protams, svarīgs ir tieši rezultāts. Mehānisms, kā panākt valodas prasmi, nav
ideoloģisks jautājums. Tas ir tehnisks jautājums. Ideoloģisks ir tikai jautājums par rezultātu, pie kura
mēs nonāksim: neatkarīgā Latvijā cilvēki sarunāsies latviski.
.3656. Likumus tāpat vien nemaina
.3657. – Atgriezīsimies atkal pie Igaunijas pieredzes. Līdz šim ir iznācis tā, ka viss, kas notiek
Igaunijā, agri vai vēlu nonāk arī līdz mums. Vai tas nozīmē, ka jāgaida labojumi arī mūsu Izglītības
likumā?
.3658. – Jums taisnība, līdz šim tā bieži ir noticis. Bet es nepavisam to neuzskatu par dabas
likumu. Mēs Latvijā balstīsimies uz to, kādā mērā mūsu skolas būs šādam solim gatavas. Esmu
Vīķe-Freiberga Vaira. «Par dzīvi un «krievu jautājumiem»». Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
intervijā krievu laikraksta «Teļegraf» žurnālistiem. «Latvijas Vēstnesis» 2002.05.16 Nr.73 (2648), rubrika:
Informācija.
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dzirdējusi, ka atsevišķās skolās notiek aģitācija, lai izjauktu to pāreju uz latviešu mācībvalodu. Saprotu,
ka tam pamatā ir objektīvas bažas. Tāpēc divos gados, kas mums palikuši, viss ir jāapsver speciālistu,
nevis politiķu līmenī. Ja šo jautājumu turpinās politizēt, tas drīz vien var kļūt par politiska futbola
objektu. Un tad jau to atrisināt no veselā saprāta pozīcijām būs ļoti grūti.
.3659. – Jūs varētu izmantot savas likumdevēja tiesības un ierosināt labojumus.
.3660. – Ja es uzskatītu, ka tas ir nepieciešams, es to jau būtu izdarījusi. Saprotiet, likumus
nemaina tāpat vien: lūk, es paskatījos debesīs un nolēmu – viss, šodien mainīšu likumu. No sarunām ar
izglītības ministru un iepazīšanās ar dokumentiem esmu pārliecinājusies, ka skolas laikus tikušas
brīdinātas par reformu un dažās skolās tā jau notiek. Un es neuzskatu, ka likums jāmaina. Informācija,
kas ir manā rīcībā, mani par to nav pārliecinājusi. Tieši otrādi: es redzu, ka viss iet savu gaitu.
.3661. – Un tomēr puse krievu vecāku neatbalsta skolu pāreju uz latviešu mācībvalodu!
.3662. – Bet vai jūs zināt, cik latviešu vecāku atbalsta šo pāreju? Esmu pārliecināta, ka viņu ir
ievērojami vairāk. Ir krievi, kas līdz šim laikam prasību mācīties latviešu valodu uzskata par nepamatotu
un aizvainojošu. Bet latviešiem aizvainojoša ir viņu atteikšanās runāt latviski. Abām pusēm neieņemot
nacionālās samierināšanās pozīciju, mēs šo jautājumu neatrisināsim. Jācenšas vienam otru saprast.
Krieviem jāizbeidz uzskatīt par agresiju prasību runāt latviski. Un nevajadzētu uzskatīt par milzīgu
uzvaru jebkādus ierobežojumus latviešiem lietot latviešu valodu. Tai pašā laikā arī latviešiem vajadzētu
mierīgāk izturēties pret krieviem un viņu vēlēšanos mācīt savus bērnus runāt dzimtajā valodā
nevajadzētu uzskatīt par draudu.
.3663. Es kā šīs valsts prezidente gribu, lai visi iedzīvotāji prastu latviešu valodu. Es nevēlētos
vairāk dzirdēt, ka mēs, lūk, esam lielas tautas pārstāvji un mēs jūsu «suņu valodā» nerunāsim. Ar šādu
attieksmi mēs nevarēsim dzīvot kopā. Jābūt savstarpējai pretimnākšanai. Būtu laiks atzīt, ka Latvija nav
Krievijas guberņa, kā tas bija pirms gadsimta, un nav Krievijas kolonija. Tā ir neatkarīga valsts, latviešu
un viņu senču zeme, un šeit valda latviešu valoda. Un tiem, kas izvēlējušies šeit dzīvot, tas ir jāatzīst.
Bet tiem, kas domā, ka šī ir slikta vieta dzīvošanai, un nevēlas runāt šajā «muļķīgajā» valodā, var
novēlēt visu labu – neviens ar varu te netur. Brauciet uz lielo Krieviju vai mazo Luksemburgu! Vai
palieciet Latvijā, bet izturieties ar cieņu pret valodu un tradīcijām!
.3664. Bet latviešiem būtu laiks izbeigt dzīvot aizvainojumā par pagātni un būtu jāsaprot cilvēki,
kas dzīvo viņiem līdzās un kam Latvija ir mājas.
.3665. Kas tās tādas ir – mazākumtautības?
.3666. – Palūkosimies uz valodu Eiropas kontekstā: Eiropas Padomes mazākumtautību
aizsardzības konvencija paredz liberālāku valodas jautājuma risinājumu. Bet Latvijas Saeima konvenciju
līdz šim laikam nav ratificējusi. Kāpēc?
.3667. – Latvija pašlaik nav gatava ratificēt šo konvenciju, tāpat kā tam nav gatavas Francija,
Holande un vairākas citas valstis. Katrā valstī mazākumtautības jēdziena izpratne veidojas citādi. Viens
piemērs ir Turcijas kurdi, kas tur dzīvojuši gadsimtiem ilgi. Cits piemērs ir turki Vācijā, kas tur
ieradušies pavisam nesen. Vai arī paskatieties uz Beļģiju: cik briesmīgs bija saspīlējums, kad franči
ierobežoja valoņus. Un vairs nevarēja pateikt, kura šai zemē ir mazākumtautība. Tāpat notika 50
padomju okupācijas gados, kad krievi bija «iespieduši latviešus stūrī». Un, kad Latvija atkal kļuva
neatkarīga un latvieši beidzot atguva likumīgo skaitlisko vairākumu, viņus sāka apsūdzēt, ka viņi
ierobežo krievus. Bet tomēr padomāsim, kura tad šeit ir mazākumtautība. Ja jūs aizbrauksiet uz
Daugavpili, jūs saskarsities ar to, ka latvieši tur ir apdraudēti, jo viņi ir absolūtā mazākumā.
.3668. – Un ko jūs ierosināt? Pārcelt uz turieni latviešus?
.3669. – Es saņemu vēstules no latviešiem, kas dzīvo tajā pusē. Viņi pārmet valstij, ka, lūk,
nekas netiek darīts, lai dekolonizētu šīs zemes. Es savukārt šiem cilvēkiem gribu vaicāt: ko jūs
propagandējat? Šo jautājumu vajadzēja atrisināt jau 1991. gadā. Bet tas netika darīts, taču tagad nav
laiks radikāliem lēmumiem. Pašlaik mēs virzāmies uz ES, kur robežas vispār faktiski nepastāv, un te var
nokļūt desmitiem citu tautu.
.3670. – Bet ko, jūsuprāt, nozīmē jēdziens «nacionālā mazākumtautība Latvijā»?
.3671. – Pašlaik man precīzas atbildes nav.
.3672. ES līdzinās kūtram studentam
.3673. – Pastāv uzskats, ka ES speciāli izvirza kandidātvalstīm aizvien stingrākas un stingrākas
prasības, kam nepavisam nebūs viegli piekrist. Un tas tiek darīts, lai kandidātvalstis pašas atteiktos no
iestāšanās ES, teiksim, referendumā nobalsojot pret. Labs piemērs ir nesenais lēmums par palīdzību
lauksaimniecībai, kur «jaunie» saņems četras reizes mazāk nekā pašreizējās dalībvalstis. Vai, pēc jūsu
domām, ES nemēģina likt mums atteikties no idejas par iestāšanos savienībā?
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.3674. – Es nedomāju, ka tas ir tā. Eiropai ir raksturīgi vissarežģītāko jautājumu risināšanu
atlikt uz pēdējo brīdi. Tāpat kā students, kurš kursa darbu nodod tad, kad nenodot vairs nevar. Un mums
šis laiks ir jāizmanto tam, lai parastajam Latvijas cilvēkam izskaidrotu, ko viņa valsts iegūs no
iestāšanās šajā savienībā.
.3675. – Cik liels ir risks, ka referendumā Latvijas tauta nobalsos pret iestāšanos?
.3676. – Risks ir liels, jo patlaban 36% iedzīvotāju nevēlas iestāties ES. Tas ir vairāk par ES
piekritējiem. Kāda ir izeja? Ir jāpārliecina tie, kam vēl nav skaidra viedokļa, un vienlaikus jānomierina
eiroskeptiķi. Tas, protams, nav viegls uzdevums. Pat personiski man šķiet, ka mehānismi, kā Eiropas
ierēdņi pieņem lēmumus, reizēm ir pārāk sarežģīti. Un es saprotu, ka tas atbaida normālus cilvēkus. Bet
mums ar to būs jādzīvo, tas jau ir neizbēgami. Tātad vajadzīga elementāra izglītošana: ir jāstāsta par šīs
organizācijas plusiem un mīnusiem. Bet, ka mīnusi ir – nav šaubu. Taču aiz ES stāv konkrēti cilvēki, bet
cilvēks, kā mēs visi zinām, nav pilnīgs un pieļauj kļūdas.
.3677. – Tātad eiroskepticisms, jūsuprāt, ir pamatots?
.3678. – Tas ir subjektīvs un pamatojas uz atsevišķu cilvēku bailēm, ka, pirmkārt, «mūs
nesapratīs», otrkārt – «mūs izmantos», un treškārt – «mūs sabradās». Viņu argumentācija bieži vien ir
emocionāla: nezinu, kā tur būs, taču noteikti būs slikti. Kāpēc tad slikti? «Nezinu, bet nekas labs nebūs».
Ar racionāliem argumentiem pārvarēt šīs bailes būs sarežģīti. Bet man kā pieredzējušai pedagoģei ir
cerība, ka tomēr iespējami. Ir ļoti konkrēti jāatbild uz jautājumiem. Tādēļ, ka bailes rodas no
nezināšanas. Un no pagātnes pieredzes. Latvieši atceras, kā viņus jau iekļāva vienā savienībā, neko
nejautājot. Un atceras, kā viņiem tur darīja pāri. Lūk, tāpēc jāskaidro, ka tā vairs nenotiks. Lai nepaliktu
ne mazākās izredzes provokatoriem, kas no zila gaisa min skaitļus, ka Latvijai iestāšanās ES izmaksās
200 miljonus budžeta līdzekļu gadā. Kur gan viņi tādus skaitļus ņem?!
.3679. NATO mums palīdzēs
.3680. – Pāriesim pie jautājuma par NATO. Pēdējā laikā attiecības starp NATO un Krieviju ir
krasi uzlabojušās. Tiek plānota kopīgas padomes veidošana. Un dabiski, ka šāda notikumu attīstība
palielina mūsu valsts drošību. Vai, jūsuprāt, šo pēdējo notikumu gaismā Latvijai ir vērts iestāties
NATO?
.3681. – Krievija nav mūsu galvenais cēlonis, lai stātos NATO. NATO sastāvā ir valstis, kam
ar Krieviju vispār nav robežas, tomēr tās savu piederību aliansei uzskata par ļoti nopietnu argumentu
savai drošībai. Latvija kā valsts, kam pēc neatkarības atgūšanas nebija savas armijas, bet tikai no
padomju armijas palikušās drupas, tagad ir ļoti tālu pavirzījusies uz priekšu. Un tieši pateicoties NATO,
pateicoties mūsu centieniem iestāties šajā aliansē. Ja nebūtu NATO ar saviem standartiem, mums diezin
vai būtu izdevies tā pastiprināt savu drošību.
.3682. – Bet kas tad mums teorētiski var draudēt, ja ne Krievija?
.3683. – Dievs viņu zina kas. Arī Vācija savā laikā bija pilnīgi labdabīga Eiropas valsts, kamēr
pie varas nāca nacionālsociālisti. Un redzat, kā tas vēsturē pavērsās. Mēs nekad nezinām, no kurienes
var nākt briesmas, bet mums jābūt gataviem atvairīt jebkuru triecienu. Pat starptautiskos teroristus.
.3684. – Vai jūs tiešām ticat, ka visas NATO valstis iesaistīsies konfliktā dēļ tāda uz kartes
tikko pamanāma punkta, kāda ir Latvija?
.3685. – Tā arī notiks, ticiet man. Dažu sekunžu laikā.
.3686. – Vai divi procenti no IKP nav pārāk liela maksa par hipotētisku iespēju tādai valstij,
kas nevar nodrošināt savus vecos ļaudis ar normālām pensijām un policistus ar benzīnu?
.3687. – Katrā ziņā tas ir divas reizes mazāk par to summu, ko maksā Grieķija. Jo viņiem aiz
muguras ir nepatīkama vēstures pieredze. Ar mūsu pieredzi divi procenti ir pašā laikā. Pavērsiet
jautājumu citādi: maksa nav par hipotētisku iespēju, bet gan par savu drošību.
.3688. – Atgriežoties pie draudzības starp Krieviju un NATO, vai jūs varat iedomāties NATO
militārās mācības Latvijas teritorijā, kurās piedalītos krievu karavīri?
.3689. – Tieši šobrīd, kad mēs runājam, krievu karavīri plecu pie pleca ar NATO karavīriem
pilda dienestu Balkānos. Viņiem jau ir sadarbības pieredze, kas uzkrāta citās operācijās.
.3690. – Bet tieši Latvijā?
.3691. – Un kāpēc ne? Kad Latvija iestāsies NATO, jebkura NATO programma vai karaspēka
mācības varēs notikt mūsu teritorijā. Un tajās piedalīties var arī krievu karaspēks.
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§149. Vīķe runā Makgila universitātē
2002.06.14
(pēc 29 dienām)

.3692. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2002.06.19 Nr.92 (2667), rubrika: Latvija un ES26
.3693. Latvijai ir svarīgs ikviens tās draugs.
Šodien Valsts prezidente atgriežas no darba vizītes Kanādā un ASV
.3694. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga:
.3695. Runa Makgila universitātes goda doktora grāda saņemšanā Monreālā 2002.gada 14.jūnijā
.3696.
Ierasties tur, tas ir nolemts tev. Bet nesteidzini pats sevi.
Labāk, lai paiet gadi, un tu būsi vecs, kad sasniegsi salu, bagāts
ar to, kas iegūts pa ceļam.
K.P. Kavafi «Itaka»
.3697. Jūs, kas esat šodien šeit sapulcējušies, gatavojaties doties katrs savā ceļā. Neviens no jums
nezina, ne cik tālu tas vedīs, ne arī, kas būs tā galamērķis. Vai jūs klejosit cauri gadiem netraucēti? Vai
dusmīgais Poseidons uzsūtīs jums vētras, novirzīs no uzņemtā kursa un sūtīs briesmoņus jūsu ceļā?
.3698. Vienīgais, ar ko jūs varat rēķināties šajā ceļā, ir apziņa par to, kas jūs esat un kāds jūs esat
kā cilvēks. Tikai daži no mums jau no dzimšanas zina, ka viņu liktenis ir sēdēt tronī. Neviens no mums
iepriekš nezina, vai tiks ievēlēts par valsts prezidentu, vai pārdos apdrošināšanas polises, kļūs par
rokzvaigzni vai mājsaimnieci, miljonāru vai tikai par vienkāršu pilsoni, kas ar grūtībām nomaksā
nodokļus. Pat tie, kas dzimuši, kā saka sakāmvārds, ar sudraba karoti mutē, nevar būt pārliecināti ne par
ko. Karš, revolūcija, finansiālā krīze, nelaime ģimenē var atņemt tiem visu un atstāt viņus tikpat kailus
un aplaupītus kā jebkuru citu.
.3699. Latvijā ir zināms stāsts par kādu spožu sabiedrības dāmu, trīsdesmito gadu preses karalieni,
kas sadusmoja kādu čigānu, slavenu gaišreģi. Viņš viņai pateica, ka nevajag būt tik lepnai un
augstprātīgai, jo viņa nomirs badā un viņa rokās. Tā arī notika, pēc dažiem gadiem viņa nomira Sibīrijā,
uz kurieni viņi abi tika deportēti pēc tam, kad 1940.gadā Padomju Savienība okupēja Latviju.
.3700. Šodien, 14.jūnijā, Latvijā ir sēru diena, pieminot 1941.gada deportācijas, kas bija par
iemeslu minētās dāmas un tik daudzu citu – bagāto un nabago, intelektuāļu un zemnieku, latviešu,
čigānu, vāciešu un ebreju, vīriešu un sieviešu, zīdaiņu, bērnu, pusaudžu, grūtnieču, kam drīz bija jālaiž
pasaulē viņu mazuļi, sirmgalvju ar spieķīti un vecu cilvēku, kas atradās uz nāves gultas, – bojāejai. Viņi
nakts vidū tika piecelti no gultas, un viņiem tika dota pusstunda, lai sakravātu savas mantas, tad tos
ielādēja lopu vagonos, tas bija pirmais no daudzajiem masu deportāciju viļņiem staļiniskā režīma laikā.
.3701. 1918.gadā, kad Latvija ieguva neatkarību, mana vectēva paaudze domāja, ka beidzot
viņiem pieder nākotne. Pēc daudziem svešzemnieku valdīšanas gadsimtiem pagājušā gadsimta
divdesmitajos un trīsdesmitajos gados latviešiem beidzot bija pavērusies iespēja pašiem veidot savu
likteni un sajust, ka viņi var smagi strādāt – ne citu labā, bet paši savas un savu bērnu nākotnes labā.
.3702. Bet tā tam nebija lemts notikt. Hitlers un Staļins noslēdza slepenu paktu, sadalot ietekmes
sfēras Eiropā, Otrais pasaules karš sākās ar divām okupācijām – vispirms padomju un tad nacistu ar
holokausta šausmām, Latvijas zeme mirka nevainīgu civiliedzīvotāju asinīs. Pēc tam sekoja pusgadsimts
aiz dzelzs priekškara, pusgadsimtu ilga okupācija un vardarbīga iekļaušana Padomju Savienībā.
.3703. Jauna nācija, kas tik varonīgi bija cīnījusies par savu brīvību, izzuda no kartes, un šķita, ka
ir maz cerību, ka tā kādreiz atgūs neatkarību un suverenitāti.
.3704. Mani un mana dzīvesbiedra vecāki bija starp tiem, kas izvēlējās doties trimdā. Lai gan tas
nozīmēja zaudēt visu, kas viņiem bija dārgs, viņi juta, ka trimdā vismaz būs iespējams palikt uzticīgiem
savai pārliecībai, vērtībām un ideāliem. Viņi nekad nepārstāja ticēt brīvai un neatkarīgai Latvijai, viņi
centās saglabāt savu identitāti, savu valodu un savu kultūru, neskatoties uz to, ka liktenis viņus mētāja
no viena kontinenta uz otru, no vienas valsts uz citu. Kanādā viņi atrada patvērumu, vietu, kur viņi
smagi strādāja, taču spēja atjaunot mājas prom no mājām. Tāpēc viņi izvēlējās Kanādu, nevis Latviju par
savu atdusas vietu, jo viņi bija iemīlējuši šo valsti, kas tos bija pieņēmusi kā savējos.

Vīķe-Freiberga Vaira. «Latvijai ir svarīgs ikviens tās draugs». Runa Makgila universitātes goda doktora
grāda saņemšanā Monreālā 2002.gada 14.jūnijā. «Latvijas Vēstnesis» 2002.06.19 Nr.92 (2667), rubrika: Latvija un
ES.
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.3705. Pieaugot es izjutu kā smagu nastu to, ka man ir tāds mantojums. Dažkārt es jutu
aizvainojumu pret savu likteni. Tas man bija nolaupījis tik daudz no tā, kas tiek uzskatīts par «normālu»,
tas bija licis manā ceļā tik daudz pārbaudījumu un grūtību. Pusaudža gados es dažreiz izjutu žēlumu pret
sevi un skaudību par to, kas citiem bija un man ne. Bet sirds dziļumos es vienmēr zināju, ka man
piederēja kaut kas tāds, kā nebija citiem – mana pieredze. Paejot gadiem, es pieņēmu to, ka mana dzīve
ir bijusi tāda, kādai tai bija jābūt, ar priekiem un bēdām. Nebija nekā ko nožēlot. «Es esmu daļa no visa,
kas ar mani ir noticis,» un viss, kas ar mani ir noticis, ir kļuvis par daļu no manis.
.3706. Mēs visi nākam pasaulē kaili, mūsu vienīgais mantojums ir mūsu gēni. Tad mēs uzņemam
sevī kultūru, mūs ietekmē ģimene un vide, un mēs dodamies ceļā, ņemot sev līdzi sava rakstura stingrību
un iekšējo bagātību, kuru veido audzināšana, izglītība un profesionālā apmācība.
.3707. Neviens no mums nezina, kad liktenis liks mums ciest un kad svinēt uzvaru. Dažreiz mūsu
lielākā uzvara nozīmēs vienkārši izturēt. Vai mums tas patīk vai ne, mēs iepazīsim sāpes, ciešanas,
bēdas, zaudējumus, pazemojumus un neveiksmes, bet mēs iepazīsim arī panākumus un gandarījumu,
līksmību, mīlestību, draudzību, smieklus, brīnumus, atklājumus un prieku.
.3708. Katram cilvēkam uz zemes ir savs vienreizējs liktenis. Katram cilvēkam uz zemes ir
unikāla misija, kas jāizpilda. Mūsu dzīves uzdevums ir noskaidrot, kas ir mūsu misija, mūsu rokās ir
izlemt savu dzīves ceļu. Tas ir mūsu rokās, un vienīgi mūsu, piešķirt jēgu un nozīmi savai dzīvei
neatkarīgi no apstākļiem, kaut arī likteņa vēji cenšas aizputināt ceļu.
.3709. Šodien jūs, Makgila universitātes absolventi, esat sapulcējušies šeit, kur arī es reiz stāvēju,
tāpat kā mans dzīvesbiedrs Imants, mans dēls Kārlis un mana meita Indra. Mēs visi esam dziļi pateicīgi
izcilai mācību iestādei, pasaules līmeņa modernas zinātnes centram, augstākās izglītības centram, saprāta, kultūras un humānisma ceļa zvaigznei pasaulē, kas cīnās pret zināšanu trūkumu, aizspriedumiem,
vardarbību un haosu. Mums ir laimējies iegūt vislabāko izglītību, kādu vien var vēlēties. Jums ir
laimējies tikt sagatavotiem pasaulei, cik vien tas iespējams, un es jūtos īpaši pagodināta un pateicīga
šodien, saņemot savas Alma Mater goda doktora grādu.
.3710. Es pati pēc gara ceļa esmu sapratusi, ka mans liktenis, kuru es uzskatīju par cietsirdīgu, ir
bijis laipns pret mani. Man tika dota iespēja atgriezties dzimtās jūras krastos. Mani ievēlēja par manas
dzimtenes prezidenti, dzimtenes, kas atkal ir neatkarīga, valsts, kas ir atjaunojusi savas demokrātiskās
institūcijas, pilsonisku sabiedrību, brīvu tirgus ekonomiku un atvērtību pasaulei. Tā ir īpaša privilēģija
atrasties pie tās stūresrata izšķirošu vēsturisku pārmaiņu laikā, vēstures pagrieziena punktā, kas padarīs
Eiropu varenāku, nekā tā jebkad bijusi tās vēsturē. Latvija ir gatava tikt uzaicināta iestāties NATO
aliansē un Eiropas Savienībā 2002. gada beigās. Latvija ir gatava smagi strādāt tās nākotnes labā,
sacensties ar labākajiem un sadarboties ar visiem, kam ir tās pašas vērtības, ideāli un centieni.
.3711. Daži no jums, kas šodien te sapulcējušies, paliks Kanādā, citi izklīdīs pa visu pasauli. Visi
no jums paņems līdzi lielu sacensības garu, godīgumu un atbildības sajūtu, kas manā skatījumā ir
Makgila universitātes sniegtās izglītības būtība. Jums, kas dodaties ceļā, es sūtu savus vislabākos
novēlējumus un sirsnīgus apsveikumus. Lai jūsu dzīve ir laimīga jums pašiem un tiem, kuru labā jūs
strādāsit. Lai jūs visi atrastu savu galamērķi, bet visvairāk – lai jūs atcerētos, ka jau pats ceļš ir
galamērķis, ka katra jūsu dzīves diena ir patiesi jūsu, lai to izbaudītu, izmantotu un par to priecātos. Lai
Dievs jūs svētī!
.3712. «LV» (Ivonna Štrauhmane) neoficiāls tulkojums no angļu valodas
§150. Par raganām Latvijā
2003.01.23
(pēc 7 mēnešiem, 9 dienām)

.3713. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2003.01.23 Nr. 12 (2777), rubrika: Kultūra un zinātne27
.3714. Par «Lietuvas statūtu» Latgales kultūrvēstures kontekstā
Dr.habil.phil. Pēteris Zeile, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, – «Latvijas Vēstnesim».
Fragments:
.3715. (..) Jāņem vērā vēl kāds nozīmīgs moments. Kā grāmatā «Smaidošie dievi un cilvēka
asara» norāda reliģijas pētnieks Haralds Biezais, {.3718}) svarīga ir konfesionālā identitāte un attieksme
pret sievieti. Runa ir par inkvizīciju, raganu sārtiem Latvijā. No vienas puses, var pabrīnīties par H.
Zeile Pēteris, Dr.habil.phil., Latvijas Mākslas akadēmijas profesors. «Par «Lietuvas statūtu» Latgales
kultūrvēstures kontekstā». «Latvijas Vēstnesis» 2003.01.23 Nr.12 (2777), rubrika: Kultūra un zinātne.
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Biezā domu, ka «arī mūsu tauta, lai gan ilgus gadus piederēdama Eiropas kultūras lokam, ir pienesusi pa
malkas pagalei raganu un ķeceru dedzināšanā» {.3719}. Tie dedzinātāji taču bija vācu un zviedru kungi,
citzemju svētnieki. Jā, taču uzrādītāji un nodevēji visbiežāk bija paši latvieši, kuri par katru aizdomīgu
buršanas, dziedēšanas gadījumu vai neparastu slimības izpausmi ziņoja fanātiskajiem inkvizitoriem. Tas
bieži vien arī izšķīra cilvēku, visbiežāk – sievietes, likteņus. «Sevišķus ziedu laikus,» uzsver H. Biezais,
«raganu dedzināšana piedzīvoja 17.gs. .. «labajos zviedru» laikos. Uguns sārti prasīja daudzu latviešu
meitu un sievu dzīvības. Raganas dedzināja un tās bija jādedzina, jo ar to glāba baznīcu no sātana ļaunā
graujošā darba» {.3720}.
.3716. Katoliskā Latgale, galvenokārt pateicoties izglītoto jezuītu locekļu klātbūtnei, nepazīst
raganu prāvas un sieviešu dedzināšanu uz sārtiem. Šis apstāklis dod vielu pārdomām par to, ka
Austrumlatvijas reliģiskās dzīves vēsture ir veidojusies tā, ka tajā varam ieraudzīt labvēlīgus apstākļus
kā sievietes dzīvības un cieņas, tā kultūras un reliģiskās identitātes saglabāšani {.3721}.
.3717. Arī «Lietuvas statūtā» akcentētās sievietes tiesības un aizsardzība jau kopš tā pirmās
redakcijas 1529.gadā ietekmīgi bremzēja inkvizitorisko barbarismu, kas Rietumeiropā turpinājās līdz pat
18.gs. beigām. (Vācijā pēdējā raganu prāva un dedzināšana 1775., bet Šveicē – 1782.gadā.) Trīs gadus
pēc «Lietuvas statūta» otrās redakcijas pieņemšanas (1566). Zviedrijas pilsētā Murā, balstoties uz četrus
gadus veca bērna izteicieniem, uz nāvi necilvēcīgās mokās notiesāja 72 sievietes un 17 jaunavas. Pēc
dažu zinātnieku {.3722} aplēsēm, inkvizīcija paņēma ap 9 miljonus cilvēku dzīvību, no kurām lielākā
daļa bija dzīvības devējas sievietes. (..)
.3718. Biezais H. «Smaidošie Dievi un cilvēka asara». Senatne. Plön Germany, 1991.
.3719. Turpat, 6. lpp.
.3720. Turpat, 141.lpp.
.3721. Sk. Beitnere D. «Kas ir Latgale Latvijai vai kultūrvēsturiska skice par kādu Austrumeiropas reģiona
īpatnību». «Kultūra un Vārds», 1999., oktobris, Daugavpils 1.–4.lpp.
.3722. Piem. Roskova «Sātana vēsture», 1869. u.c.

§151. Čepika cīņa par taisnību
.3723. «Latvijas Vēstnesis», trešdiena, 2003.gada 5.februāris Nr. 19 (2784)28
Apmaksāta publikācija
.3724.
Latvijas Republikas prezidentei
Saeimas priekšsēdētājai
Latvijas Republikas ģenerālprokuroram
Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājam
Tieslietu ministram
Finansu ministram
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai
Atklāta vēstule
.3725. Uzskatu tiesneses L. Graudas pasludināto spriedumu lietā Nr.C32 2670 02/568 03, C-568/9
par nelikumīgu un nepamatotu.
.3726. 1. Lūdzu Jūs iepazīties ar lietas materiāliem Nr.C32 2670 02/568 03, C-568/9, 2003.g.,
no pirmās līdz pēdējai lappusei. Es uzskatu, ka ir pārkāptas manas tiesības, ko man garantē Latvijas
Republikas Konstitūcija. Ja man ir taisnība, lūdzu saukt pie kriminālatbildības pēc Latvijas Republikas
likuma «Par tiesnešu disciplināratbildību» 1.panta 1.apakšpunkta 1 (apzināts likuma pārkāpums, izskatot
tiesas lietu) tiesnesi L. Graudu. Es uzskatu, ka ir pārkāpts likums «Par tiesu varu», «Civilprocesa
likums», «Valsts valodas likums».
.3727. 2. Es lūdzu saukt pie kriminālatbildības pēc Latvijas Republikas Krimināllikuma
275.p.2. Raimondu Golaci, p.k.110771-10413, un Juri Obricki, p.k.110464-11010.
.3728. 3. Pieprasu veikt ekspertīzi mana un mana tēva parakstam uz iesnieguma no 06.01.99.
.3729. 4. Pieprasu nodot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā, nodrošināt man
godīgu advokātu un taisnīgu un neatkarīgu tiesnesi.
.3730. Ar cieņu, atbildētājs Latvijas Republikas pilsonis J. Čepiks, personas kods 141055-12764

28

Čepiks J. Atklāta vēstule. Apmaksāta publikācija. «Latvijas Vēstnesis», 2003.02.05. Nr.19 (2784).

VEcordia, izvilkums L-TECE1

67

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

§152. «Jaunais Laiks»
.3731. «Jaunais Laiks» atrodas Jēkaba kazarmās Torņa ielā 4-3b LV-1050; Einara Repšes mob. t.
ir 9258135, biroja t. 7205472.
§153. Jāņa Mauliņa domas par latviešu valodu
2003.01.10
(pirms 13 dienām)

.3732. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2003.01.10 Nr. 5 (2770), rubrika: Viedokļi29
.3733. Lai beidzam izjokot latviešu valodu
.3734. Jānis Mauliņš, rakstnieks, – «Latvijas Vēstnesim»
.3735. Avīzē lasu: «nepieciešams izdarīt izmaiņas likumdošanā», griež ausīs. Ne tikai tāpēc, ka
divu skaidru vārdu – «maināms likums» – vietā iepiņķēts četru vārdu kalambūrs, bet, galvenais, nevietā
lietots vārds «likumdošana», kas nozīmē likumu izstrādi, procesu, nevis tā rezultātu, tas ir, likumus un
citus normatīvos aktus. Lai mainītu likumdošanu, jāmaina taču Saeimas Kārtības rullis vai pat Satversme. Protams, daudzie vārda «likumdošana» valkātāji to lieto likumu, likumnormu, likumaktu, normatīvo aktu, tiesisko aktu, lēmumu, noteikumu utt. nozīmē. Redz, cik daudz precīzāku un precizējošāku
sinonīmu!
.3736. Pēdējā laikā šī vārda aplamais lietojums sasniedzis jau apmēram 80% attiecīgo tekstu un
runu.
.3737. Aplamības, kas kļuvušas masveidīgas, kā atceramies no komunistisko teoriju laikiem, ir
ļoti grūti novērst. Labāk tās neielaist. Diemžēl sākumā par šo konkrēto kļūmi juristi un valodnieki tikai
pavīpsnāja: sak, ir gan ķēms, ne runātājs. Nu vairs nevīpsnā. Pat Eiropas tiesību dokumentu tulkotāji un
juristi lieto šo neatbilstošo, var teikt, absurdo cita jēdziena vārdu.
.3738. Pirms gadiem sešiem, kad kļūme nebija vēl tik dziļi iegājusies, par šo aplamību ieminējos
pazīstamai filoloģei. Tā atsmēja: «Vai nezini, ka reiz pastāvēja «šanas» biedrība? No tā laika «šanas» un
citu šņāceņu mīlestība latviešiem vēl dzīva.»
.3739. Patiešām. Nupat jau vārda «finansu» vietā sāk atkal rakstīt un teikt «finanšu». Gramatikas
likums (varbūt «likumdošana»?) prasot te ģenitīvu tāpat kā «bikšu» gadījumā veidot ar «š». Kāpēc
latīņu, franču vai angļu valodas vārds tā jāpiedreijā gramatikai? Vai gramatiķi ir pārliecināti, ka gramatikas likumi radīti pirms valodas tapšanas, nevis no tās izsecināti? Turklāt izņēmumi tikai apstiprinot
likumu.
.3740. Gramatikas likumu fanātiķi kādreiz lūkoja pārliecināt, ka vārdi «bēres», šķēres» utt.
ģenitīvā izrunājami tāpat kā vārds «kurpes». Tātad: kurpju, bērju, šķērju utt.
.3741. Bet lai jau paliek gramatikas smalkumi.
.3742. Ir vēl kāds uzkrītošs jājamvārdiņš «viennozīmīgi», ko diemžēl pat gudri cilvēki lieto vārdu
skaidri, saprotami, nepārprotami, pārliecinoši, nešaubīgi, stingri, pareizi, droši, iedarbīgi, ietekmīgi, labi,
pat jā vietā utt. bez jebkādas apjēgsmes, ka doma tā kļūst nesaprotamāka, noplicināta, trulāka, nereti –
aplama. Lietotāji nezina šī salikteņa jēdzienisko saturu. Panākumi futbolā vai hokejā var būt «nozīmīgi»,
bet kā var būt viennozīmīgi? Spēlē esot bijis komandas pārliecinošs pārsvars. Bet salikteņa vārdiskais
saturs taču liecina, ka kaut kas bijis vienā nozīmē.
.3743. Citviet teikts, ka likumiem jābūt viennozīmīgiem. Tālāk paskaidrots, ka tas nozīmējot:
likumiem jābūt nepārprotamiem un skaidriem. Normatīvie akti parasti regulē veselu grupu parādību,
darbību, stāvokļu, tāpēc nekad tie nevar būt ar vienu nozīmi, līdz ar to prasīt no tiem «viennozīmību»
nozīmē prasīt neiespējamo. Kad par to aizrādu, seko «arguments», kas ir līdzvērtīgs pašam kļūmīgajam
vārdam: tagad visi tā runā. Īstenībā tā nerunā pat vairākums, tikai kļūmēm pakļāvīgie īpatņi.
.3744. Gribot negribot jāpasmaida, kad atceros šī surogātvārdiņa tapuma laikus Rīgas Jauno
literātu apvienībā (RJLA). Tolaik jauno rakstnieku sapulcēs divas trešdaļas sarunu norisa nenopietni, tā
teikt, zirgojoties.
.3745. RJLA priekšsēdis Oļģerts Gailītis, zobodamies par krieviskā «odnoznačno» nenoteiktību
(plaša valoda!), apsolīja šo vārdiņu ieviest latviešu valodā kā simt citu vārdu aizstājēju, lai jaunajiem
autoriem nebūtu pareizā vārda meklēšanas grūtību, kādas bijušas visiem literāriem ģēnijiem, kuri vārda
moku dēļ nevarējuši pat naktī mierīgi gulēt, trūkušies augšā, pierakstījuši miegā nosapņoto pareizo
Mauliņš Jānis, rakstnieks. «Lai beidzam izjokot latviešu valodu». «Latvijas Vēstnesis» 2003.01.10 Nr.5
(2770), rubrika: Viedokļi.
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vārdu. «Foršs vārds!» Oļģerts jūsmoja un tūlīt to ielika literārā tekstā: «Tajā viennozīmīgajā tuvības
brīdī viņš viennozīmīgi saprata, ka mīla ir viennozīmīgi skaista.»
.3746. Visi smēja kā kutināti un apliecināja, ka patiešām izklausās «kolosāli», tomēr šaubījās, vai
tāds idiotisms dzīvē ieiesies. Vienīgi dzejnieks Andris Gaspersons kautrīgi aizrādīja, ka komunisma
idejas tomēr dzīvē iegājušās. «Pareizi!» atsaucās Oļģerts Gailītis. «Kāpēc lai latvieši tādā gadījumā
nepieņemtu vienu vārdiņu, ja labi iestāsta, ka tas ir progresīvs.»
.3747. Starp citu, savādi, ka Oļģerts Gailītis, kurš man piezvana ne biežāk kā reizi divos gados,
piezvanīja tūlīt pēc šī teksta uzrakstīšanas, lai apjautātos, kā man klājas. Viņš notikumu atcerējās un
teica: «Redzi, kā šis vārdiņš iegājās.» Atcerējāmies, ka tajā pašā reizē izsmējīgie valodas vienkāršotāji
gribēja pie reizes ieviest arī citus plašas nozīmes vārdus, piemēram, vārdu «smādēt», lai aizvietotu
vārdus kritizēt, pelt, nievāt, nosodīt, atteikt, noraidīt, apšaubīt, neuzticēties, šaubīties, noliegt utt. Labi,
ka šis vienkāršojums nav iegājies.
.3748. Muļķība esot Dieva dāvana, tāpēc tās ceļi neizdibināmi. Manuprāt, valodā allaž pastāvējušas divas teces: viena bagātinošā, izteiksmi precizējošā, krāsojošā, otra pretēja – valodu vienkāršojošā,
noplicinošā, ko labi ilustrē Ilfs un Petrovs savos «Divpadsmit krēslos» ar Elločkas tēlu, kura visu
sakāmo prata izteikt, lietojot tikai desmit pamatvārdus. Vēl iespaidīgāka vārdu jēdzieniskā plašuma jomā
ir pirms gadiem divdesmit dzirdēta rupja krievu anekdote par Vaņu, kas, pārbraucis no atvaļinājuma
dienvidos, visu tur piedzīvoto draugam izstāsta (un tas saprot!) piecos rupjos pamatvārdos un to
atvasinājumos.
.3749. Tātad kā joks vai tipāža ironisks raksturojums šāda valoda ir vietā, bet, ja ar nopietnām
sejām līdzīgi sāk rakstīt un runāt žurnālisti, politiķi vai pat likumdevēji, tad diez vai būtu pareizi
izlikties, ka nekas jocīgs nenotiek.
.3750. Tiesiskos aktos likumdevēji diemžēl pieļauj arī citas kļūmes. Piemēram, precīzu
apzīmējumu «drīkst – nedrīkst», «atļauts – liegts» utt. vietā lieto domai neatbilstošus vārdus «var –
nevar», kas pēc sava satura izsaka spēju (vai nespēju), nevis liegumu vai atļāvumu.
.3751. Kļūmā likumteksta dēļ tiesnesim spriedumā jāraksta gandrīz vai anekdote: «Tādējādi
apsūdzētais varēja iegūt minēto summu, lai gan likumā teikts, ka nevar...»
.3752. Vecākā gadagājuma juristi 6.Saeimas laikā vēl satraucās par neatbilstošā vārda «var»
lietošanu likumtekstos, bet samierinājās kā ar nenovēršamu, pārlieku iegājušos aplamību, ko vairs
nevarot izskaust no tiesisko aktu valodas.
.3753. Ja jau esam tik nevarīgi pret kļūmēm, tad atliek gaidīt, ka drīz normatīvos aktos sāks
iestrādāt vārdiņu «viennozīmīgi», likumu vietā «likumdošanu». Kāpēc lietot dažādus vārdus, ja viens
vārds izsaka visas daudzo vārdu nozīmes, saturu? Arī vārdiņš «ka» ir jau daļēji apvienots ar vārdu
«kad». To apvienojuši vismaz trešā daļa televīzijas runātāju un varbūt pat puse politiķu. Tas taču tik ērti
un ... «viennozīmīgi». Nekas, ka valodā tuvosimies Elločkai un Vaņam. Gan jau savējie sapratīs, kad
(ka?) tas ir labi.
.3754. Diemžēl šie nav vienīgie valodas joki. Par to, kā valodu noplicina pārlieku bieži un
nepareizi lietoti svešvārdi, lai raksta filologi. Te pieskāros kļūmēm, kas tieši vai netieši attiecas uz
juridiskiem tekstiem vai to vērtējumiem.
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16. Žurnāla «Upe» 16. numurs
§154. Par Jāni Mauliņu
2003.01.10 16:25 piektdiena
(pēc 0 dienām)

.3755. Latviešu valoda, protams, ir piesārņota ar visādām muļķībām, bet diezgan dīvaini ir, ka
Jānis Mauliņš («rakstnieks») šajā savā sacerējumā runā vairāk par lietām, par kurām nevajadzēja runāt,
bet nevis par tām, par kurām vajadzēja.
.3756. Vārdi «nepieciešams izdarīt izmaiņas likumdošanā» un vārdi «maināms likums» NAV
viens un tas pats. Tikai tas, kurš neredz starpību (tātad ar zināmu šaurību domāšanā) var piedāvāt aizstāt
vienu ar otru. Vārds «likumdošana», iespējams, šeit nav labākais termins (faktiski vārdam «likumdošana» ir vismaz divas nozīmes, kuru sajaukums tad arī rada problēmas: viena nozīme šim vārdam ir
«likumu izdošana» – tātad zināms likumdevēja darbības process; un otra nozīme ir «likumu sistēma,
likumu kopums un to darbība»).
.3757. Šim otrajam jēdzienam varētu izdomāt speciālu terminu, tas bagātinātu valodu, bet
piedāvāt šī jēdziena vietā lietot vienkārši vārdu «likums» – tas nozīmē padarīt valodu nabadzīgāku, tas
nozīmē arī neko nesaprast juridiskajā loģikā. Tieši tādēļ, ka «likumdošanu» (otrajā nozīmē) juristi ļoti
labi atšķir no vienkārši «likuma», – tieši tādēļ jau šis vārds arī ir tā iegājies.
.3758. Vārda «finansu» aizstāšana ar «finanšu» bija viens no spožākajiem latviešu valodnieku
panākumiem; es tikai nobrīnījos vien, cik ātri to izdevās ieviest gandrīz vienlaicīgi gan valdībā un
parlamentā, gan radio, televīzijā, presē... (Parasti tas iet daudz daudz grūtāk, piemēram, naudas vienības
nosaukuma «eiro» vietā Terminoloģijas komisija – ne bez zināmas arī manas līdzdalības – sen jau ir
pieņēmusi skaisto vārdu «eira», bet neesmu dzirdējis, ka to kāds kaut kur būtu lietojis; un tā gandrīz
vienmēr!). Protams, ka «finanšu» ir gramatiski pareizāk par «finansu».
.3759. Vārdi «bērju», «šķērju», kurus Mauliņš min šajā sakarībā, būtu rakstāmi bez «j», bet ar
mīkstināto «ŗ». Tāda rakstība kādreiz pastāvēja, un arī tagad daļa valodnieku (piemēram, Grīsle) cīnās
par šīs rakstības atjaunošanu.
.3760. Viduslaiku latviešu valodā, kā rāda pirmie Bībeles tulkojumi un citi tā laika latviskie teksti,
atšķirība starp cieto un mīksto «r» latviešu valodā, praktiski visos tās dialektos, pastāvēja ļoti strikti: tās
bija divas dažādas fonēmas, tāpat kā, teiksim, «k» un «ķ».
.3761. Taču vēlākajos gadsimtos mīkstais «r» vairumā latviešu izlokšņu izzuda; mūsdienās tas ir
saglabājies tikai dažās izloksnēs, tāpēc arī tika «izslēgts» no literārās valodas pareizrakstības. Atjaunot
vai neatjaunot šādu pareizrakstību, ja reālajā valodā šī fonēma ir izzudusi, – tas ir cits jautājums, bet
katrā ziņā ņirgāšanās par vārdiem «šķērju» un «bērju» jau nu ir pavisam nevietā.
.3762. Mauliņa stāsts par to, kādā veidā vārds «viennozīmīgi» it kā esot iegājis latviešu valodā,
laikam gan ir anekdote, kas nav ņemama nopietni. Visticamāk, ka šis vārds jau pastāvēja mūsu valodā,
bet Rīgas «jaunie literāti» vienkārši to nezināja, kad par to «zirgojās» un tulkoja no krievu valodas kā
«universālu aizstājēju». Un ja nu patiešām šis vārds tad vēl nebūtu pastāvējis latviešu valodā, tad tas
vienalga būtu tur ienācis arī bez «jaunajiem literātiem», jo ir neapšaubāmi veiksmīgs.
.3763. Pēc savas būtības tas ir loģikas termins (un līdz ar to pret šo vārdu acīmredzot iestājas tie,
kas stāv tālāk no loģikas). «Nozīme» (vārda nozīme, termina nozīme, izteiciena nozīme) ir jēdziens, bez
kura nevar iztikt nedz lingvistika, nedz loģika; vārdam (terminam, izteicienam utt.) var būt viena, divas
vai vairākas nozīmes; līdz ar to vārdi «viennozīmīgi», «divnozīmīgi», «daudznozīmīgi» raksturo, kāda
konkrēti ir situācija ar doto vārdu, izteicienu utt. (vārds «divnozīmīgs» nav izplatīts latviešu valodā; tā
vietā parasti lieto svešvārdus, piemēram, «ambivalents», – bet žēl: varēja šeit lietot arī latvisko
nosaukumu).
.3764. Izejot no šīs loģiskās struktūras par vienas, divu vai vairāku iespēju pastāvēšanu, vārds
«viennozīmīgi» vispārinātā veidā apzīmē situāciju, kad pastāv tikai viena iespēja, un līdz ar to nav vietas
šaubām. Vārds «viennozīmīgi» valodai ir NEPIECIEŠAMS, un tādēļ to arī tik labprāt visi lieto.
Es esmu lasījis divas Mauliņa grāmatas: «Garīgā pagrīde»30 un «Ragana»31.

30
31

Mauliņš Jānis. «Garīgā pagrīde». Dokumentāls romāns. Pētergailis, Rīga, 1994.
Mauliņš Jānis. «Ragana». Romāns. Liesma, Rīga, 1981. Recenzenti G. Feldmane, V. Kaijaks.
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«Garīgajā pagrīdē» (kur, cik noprotams, galvenais varonis ir pats Mauliņš) ir jūtama kaut kāda
paranoidāla gaisotne (lai gan es ticu, ka tur attēlotie fakti – piemēram, par vēstulēm Brežņevam, kurās
1970.gados ieteikts viņam sākt karu Afganistānā – ka šie fakti ir patiesība). Varonis tur ir rakstnieks,
kurš beidzis Juridisko fakultāti; šķiet, ka Mauliņš patiešām ir pēc izglītības jurists.
«Ragana» ir vēl interesantāks romāns; galveno varoni tur sauc par Valdi (gan ne Egli, bet Dzeni),
un (arī kaut kādā pusparanoidālā nozīmē) varētu atrast daudz paralēļu ar manu apkārtni. Bet visu šo
pusparanoju izklāstīt te būtu pārāk gari.
§155. INFJ tips pēc Krēgera un Tjūsones
.3765.
INFJ
Вдохновляющие окружающих
.3766. INFJ добры и сострадательны, однако склонны к исключительному упрямству. Их
движущая сила – интуиция (N), направленная внутрь (I), поставляет им неиссякаемый поток идей
и возможностей. И чем большую роль играет в INFJ Интроверсия, тем более текучей, податливой
и открытой им кажется жизнь. Но внешний мир изменяет направление этого потока
вдохновенной творческой активности; INFJ чувствуют призвание служить людям (F) и
осуществлять это весьма организованно и упорядоченно (J).
.3767. Поэтому, когда INFJ преданы своим идеалам или делам, их упрямство всплывает на
поверхность. Уступчивые и сдержанные в других обстоятельствах, они становятся
необыкновенно твердыми и требовательными по отношению к себе и другим, когда перед ними
стоит определенная цель.
.3768. Это прирожденные мечтатели, чей гений, забота и участие могут вдохновлять
окружающих. Их скромность не позволяет им выходить на первый план, однако свое участие во
всех предприятиях они переживают очень живо. И в любой межличностной деятельности,
начиная от собрания на службе и кончая семейными торжествами, спокойная и неуклонная воля
INFJ осознается всеми участниками. Но их надежды, стремления и заботливость имеют
определенные границы, и INFJ может вспомнить о них в любой момент. Эти границы не имеют
прямого отношения к внешним событиям, поэтому для окружающих тут появляется обширное
поле для раздражения и непонимания.
.3769. INFJ часто нуждаются в Экстравертах, чтобы реализовать свое внутреннее
богатство. В противном случае оно так и останется неиспользованным: либо перегорит внутри
них, либо будет подавлено теми, кто сеет вокруг себя строго организованную и рассчитанную до
мелочей жизнь, в которой могут оказаться INFJ. В окружении же Экстравертов они охотно
обмениваются шутками и делятся своими идеями, сколь бы эксцентричны они ни были. Их
близкие нередко огорчаются, что лишь малая часть внутреннего содержания INFJ используется
как должно. И это огорчение увеличится, когда они поймут, что, заботясь об INFJ, обеспечивая
его покой и уединение, они тем самым уменьшали его вклад в общую деятельность.
.3770. INFJ часто без особых трудностей находят общий язык в любой группе, разбираются
в динамике отношений. Они нутром чувствуют разные уровни в отношениях между людьми. Но
это знание они держат главным образом про себя, им тяжело даже думать о тех усилиях, которые
нужно приложить для того, чтобы донести свои наблюдения до окружающих.
.3771. Хотя они и могут изрядно потрудиться, чтобы завоевать чье-то расположение, они
весьма скупо расточают свои эмоции, на то они и Интроверты. Слова стоят дешево, но
немногословность INFJ может пагубно отразиться на взаимоотношениях в семье и на работе.
.3772. С точки зрения половой принадлежности, данный тип более соответствует женскому
складу. Ведь это чувствительный тип, которому свойственна заботливость, традиционно
связываемая с женственностью. Однако Интроверсия нередко мешает женщине INFJ облечь эту
заботливость в конкретную и зримую форму деятельности, даже если внутренне она и обладает
необходимыми для этого качествами. И дома, и на работе она держится несколько отстраненно и
холодно, поэтому бывает очень нелегко распознать в таком поведении стремление быть
заботливой и участливой, особенно представителям тех типов, которые нуждаются в поддержке
и других знаках внимания.
.3773. Чаще всего об INFJ-женщинах с упреком говорят, что они «славные, но кажутся
неприступными». Этот упрек может прозвучать и в адрес той женщины, которая всегда
оказывается рядом, когда требуется ее помощь. INFJ-женщинам приходится много трудиться,
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чтобы быть правильно понятыми, но чаще всего они видят, что их считают беззаботными
созданиями, не имеющими особых проблем, ведь они в высшей степени сдержаны в выражении
своих нужд и потребностей. Поэтому, когда они все-таки решаются выразить что-то в этом роде,
окружающие не принимают всерьез их нужды, что, конечно, действует на INFJ весьма
неприятно.
.3774. Мужчины-INFJ сталкиваются с дополнительными трудностями из-за того, что
предрасположения, характерные для INFJ, не соответствуют традиционно «мужским» качествам.
Чтобы противостоять возможным упрекам в слабости, мужчина-INFJ может сделаться упрямее и
жестче, нежели это требуется в данной ситуации. Нередко они берутся за какое-нибудь
пустяковое дело, но представляют положение таким образом, как будто весь мир с нетерпением
ожидает конечного результата. Подобное поведение весьма неудачно отодвигает на задний план
то обстоятельство, что и женщины, и мужчины-INFJ хранят в себе обширные запасы умственной
энергии, которая может стать источником вдохновения и побуждением к деятельности для
окружающих. Их размышления нередко захватывают самые широкие сферы и могут завершаться
идеями первостепенной важности. Но INFJ свойственно распространять свои идеи ненавязчиво и
спокойно, большей частью при помощи пера, а не меча.
.3775. Дома INFJ предоставлено поле деятельности, на котором они могут проявить свои
лучшие качества, реализовать как свои умственные потенции, так и чувствительность к
потребностям окружающих. Но их тяга к гармонии принимает иногда столь интенсивную
направленность, что порождает ненужную напряженность во взаимоотношениях, которая,
разумеется, препятствует не только гармонии, но и простому контакту. Им следовало бы в
первую очередь ослабить внутреннее напряжение, причиной которого обычно является
непосильный груз забот, и не сосредотачивать своего внимания на внешних конфликтах. Нередко
это способствует развитию у них комплекса мучеников, вообще свойственного Чувствующему
(F) типу. С широкой точки зрения, это внутреннее напряжение, которое столь портит им жизнь и
которое проистекает из неудовлетворенного стремления к всеобщей гармонии, не приносит
других плодов, кроме растущего в INFJ и окружающих чувства вины. Всеобщей гармонии
достичь слишком трудно, все представляют ее по-разному, если вообще представляют, хотя
стремление к ней у людей и не ослабевает.
.3776. В воспитании детей INFJ считают своей главной задачей помочь юным умам
добиться самостоятельности. Непосредственным примером или вовлечением в соответствующие
упражнения INFJ стремятся предоставить детям наилучшие возможности для умственного
развития. Каким образом тот или иной ребенок проявит себя, предсказать заранее невозможно,
все зависит от его индивидуальных свойств, но INFJ-родители стараются поощрять и помогать
детям во всем. Ведь юный ум так легко может сбиться с пути. Поэтому, если ребенок проявит
склонность к той или иной форме самосовершенствования, пусть она и будет весьма отлична от
той, которую предпочитает его INFJ-родитель, он получит полную поддержку. Родители будут
лезть из кожи вон, только бы обеспечить ребенка всем необходимым для дальнейшего роста.
.3777. Дом и стиль жизни INFJ относительно скромны, однако достаточно заглянуть
внутрь, чтобы найти там сотни книг, статей и проспектов, которые могут найти применение в
будущем. Для INFJ все имеет свое символическое значение, и мало что списывается за
ненадобностью и выбрасывается. INFJ воображают, что в один прекрасный день они откроют
ящик Пандоры со своим добром и извлекут на свет Божий один из заключенных там проектов.
Правда, обычно это так и остается игрой воображения.
.3778. INFJ-дети часто отличаются благодушием. Если оставить в стороне упрямство,
обнаруживаемое ими в вопросе основных ценностей, то их любовь к гармонии, соединенная с
ненасытной любознательностью и стремлением к знаниям, делают их податливыми и
усидчивыми. Если что-нибудь может порадовать родителей, в особенности родителейЭкстравертов, так это послушание детей, хотя дети-INFJ и кажутся при этом рассеянными и
витающими где-то далеко. Однако витание в облаках не мешает хорошей учебе, и INFJ-дети
считают школу весьма полезным учреждением. Благодаря сочетанию IN они отдают
предпочтение теоретическим, абстрактным дисциплинам, однако их стремление нравиться
учителям и радовать родителей побуждает их показывать отличные результаты по всем
предметам. Учение обогащает ум, и INFJ очень рано осознают, что их ум – это ворота в широкий
мир.
.3779. Семейные праздники – это еще один повод что-нибудь исследовать и чему-нибудь
научиться, поэтому INFJ с удовольствием принимают в них самое деятельное участие. Они очень
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быстро реагируют на малейшее увеличение напряженности в семье и склонны приписывать себе
ответственность за каждую неурядицу, обвиняя себя в том, что может не иметь к ним никакого
отношения. Если во время семейных сборищ конфликты возникают достаточно часто, INFJ
начинают избегать их. С другой стороны, если это всегда праздник и источник радости, INFJ
участвуют в нем с удовольствием, хотя нередко скорее пассивно.
.3780. Где бы ни находились INFJ, они везде найдут себе дело, особенно если оно
предоставляет возможность чему-то научиться. Будучи менеджерами, INFJ в равной мере
придают значение отношениям с людьми и своей продукции. Обычно они не слишком щедры на
«поглаживания», но в душе они гордятся своими подчиненными и охотно отзываются на их
рационализаторские предложения. Больше всего они боятся конфликтов и натянутых отношений.
Как правило, INFJ с радостью помогают другим в достижении их целей и столь же энергично
возвращаются к своим собственным. Они всячески поощряют любую деятельность, ведущую к
личному совершенствованию участников.
.3781. В зрелые годы INFJ могут достичь многого, если у них появится больше свободного
времени, тогда они смогут лучше обдумать свои проекты. Для того, чтобы создания их
внутренней лаборатории вышли на поверхность, INFJ должны много мечтать, теоретизировать,
читать, что-то конструировать или просто «пересчитывать звезды». В последние годы жизни
INFJ могут найти для себя много приятного, если только им удастся сбросить со своих плеч
суетные заботы повседневного бытия. Конечно, сделать им это нелегко, и лишь немногие
преуспевают на этом пути, но трудно представить большее облегчение и вознаграждение для
представителей этого типа. Ведь благодаря уникальному соединению предрасположений они
видят свое предназначение в том, чтобы взять на себя заботу о слишком многом.
.3782. Среди знаменитых INFJ следует назвать: Томаса Джефферсона (чьи творческие
способности и идеализм помогли выковать Соединенные Штаты, хотя его собственная,
аристократическая система ценностей отличалась от той, которая была положена в основу
Конституции, созданной при его непосредственном участии); Джимми Картера (чья интроверсия
часто мешала ему быть правильно понятым, в то время как его N и F-предрасположения помогли
ему сделаться посредником между М. Бегином и А. Садатом и привести их к соглашению); а
также Зигмунда Фрейда (чьи интуитивные (N) психологические теории преобразили мир, а Fпредрасположение заставляло его всю жизнь неустанно служить людям. И хотя его работа
нередко подвергалась критике, это только укрепляло его веру в свою правоту)32.
.3783. (Maija Salna lūdza mani ievietot «Upē» INFJ tipa aprakstu {.3813}, kas arī šeit tiek
izdarīts. Tas patiešām ir viņas psiholoģiskais tips pēc MBTI).
§156. Dažas vietas no A.Š. vēstulēm
2002.11.26
(pirms 1 mēneša, 14 dienām)

.3784. Labdien, Valdi!
.3785. Saņēmu Jūsu ar 24.novembri datēto vēstuli šodien, 26.novembrī.
.3786. Paldies par atbildēm uz jautājumiem (par «tiesībām»), kurus uzdevu savā 22.novembrī
nosūtītajā vēstulē!
.3787. Vēlos tomēr noskaidrot (ja jau tie vēstuļu zušanas un uzplēšanas fakti ir konstatēti) dažus
«sīkumus».
.3788. No manas vēstules Jūs citējat vienu teikumu, bet tas nav citēts pilnībā. Jūs citējat tā:
«Vispār tagad ir svarīgi uzzināt, kādas mātei ir tiesības sakarā ar piedziņu» – Jūs rakstāt. – «Gaidīsim».
.3789. Īstenībā pilns mans teksts bija tāds (man taču ir savu vēstuļu kopijas): «Vispār tagad
svarīgi uzzināt, kādas mātei ir tiesības sakarā ar piedziņu un ko var darīt (vai nedarīt) Inese. (Tas
Internetā «likumu lapā» varētu būt? Tad, lūdzu, atsūtiet». Un pašās vēstules beigās es rakstīju tā: «Labi,
šeit es garāk nerakstīšu un par pārējo, kas «nedeg», nedaudz vēlāk. Šī būs ierakstīta vēstule un ar tām
dokumentu kopijām jau tāpat sanāks dārga, bet tas ir diezgan steidzami – noskaidrot, ko un kā tagad
labāk darīt. Gaidīsim Jūsu vēstuli».
.3790. Diemžēl nekur savā vēstulē Jūs neesat minējis, ka esat saņēmis tieši ierakstītu vēstuli un
visu dokumentu – Sprieduma un Izpildraksta – kopijas, runa iet tikai par vēstulē uzdotiem jautājumiem.
Крегер О., Тьюсон Дж.М. «Типы людей. 16 типов личности, определяющих, как мы живем,
работаем и любим». «Персей», «Вече», АСТ, Москва, 1995, с.413–421.
32
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.3791. Loģiski, ka ja jau vēstule ir saņemta un Jūs šeit nerakstāt, ka dokumentu kopijas saņēmis
neesat, tātad tās ir saņemtas, bet lūdzu Jūs vēstulē apstiprināt šo dokumentu kopiju (4 lapas) saņemšanas
faktu (kā Jūs prasāt apstiprināt to vai citu sūtījumu saņemšanas faktu, ko es arī vienmēr daru).
.3792. Es Jums to Izpildraksta kopiju sūtīju, lai Jūs to pats redzētu, un sakarā ar to uzdevu
jautājumu: «Kā redzat, Izpildrakstā vispār ir jau gatavas ailes un teksti, kas attiecas tieši uz piedzīšanu
no darba vietām – it kā būtu zināms, ka tieši tā arī tiks darīts. Kādēļ tā?». Uz šo jautājumu Jūs
neatbildējāt, bet tieši dēļ tā arī mēs sūtījām to Izpildraksta kopiju, lai Jūs redzētu, kas un kā tur rakstīts.
.3793. Vēl Jūs rakstāt tā: «Tomēr būs diezgan muļķīgi no Ineses puses, ja viņa ļaus pārdot izsolē
savu māju, bet saglabās bankas kontu ar nabaga 3000 latiem...». Pilnīgi dabiski, ka tā jau viņa nedarīs.
Es jau arī rakstīju nevis, ka pastāv mājas pārdošanas draudi, bet iespēja, ka viņa savu māju (u.c.
īpašumu) pārraksta (novēl, dāvina utml.) uz cita (piem. Edītes, kas tur dzīvo un, kā zināt, ir viņas
mātesmāsa vai kāda cita) vārda. Tas, protams, maksā, bet ne jau 3000 latu... Vēlējos jautāt, vai arī tādā
gadījumā «visi gali ūdenī» un tiesa ar to neies noņemties, jo runa nav par miljonāri utml.?
.3794. Nu labi, vairāk ar to Jums «neuzmākšos», un, kā jau Jūs rakstāt: «vajag sākt rīkoties, un
tad situācija konkretizēsies...»
.3795. Par doto «vispārējo orientāciju» esam pateicīgas. Nākošajā vēstulē tikai lūdzu apstipriniet
faktu, ka 22.novembrī nosūtītajā ierakstītajā vēstulē bija minēto dokumentu kopijas (..).
.3796. (Tātad 5.augustā sūtītā ar kopiju no žurnāla «Santa» ar interviju ar V.V.F. + šis tas cits ir
saņemts, un 26.jūlijā izsūtītā ar labojumiem LEON1 beigu daļai ar tiem dzejoļiem + «Dažas rakstiskas
pārdomas, lasot LEON1 pēdējo sūtījumu» (uz 9 lapām kopā) arī ir saņemta?).
.3797. Ja tā, tālāk rīkošos uzmanīgāk, bet tagad kārtosim savas lietas.
2002.07.21
(pirms 4 mēnešiem, 5 dienām)

.3798. Dažas rakstiskas pārdomas, lasot LEON1 pēdējo sūtījumu
(..)
.3799. * {LEON1.2715} Jūs rakstāt: «...после описания ISFJ типа у Крегера и Тьюсон это
изложение «Дюма-типа» кажется мне чрезвычайно расплывчатым и вялым». Un
{LEON1.2717}: «Упоминание дуалов (..) наводит на мысль, что авторы всех этих описаний –
женщины (что само по себе еще не беда, если бы только они умели создавать что-нибудь
ценное)». Un vairākās vietās savās grāmatās Jūs rakstāt tā, it kā sievietes patiešām nebūtu spējīgas radīt
neko vērtīgu. Bet kā tad ar to pašu klasifikāciju pēc MBTI, kura Jums liekas ļoti laba un kuru ir
izveidojušas tieši divas sievietes – Maijere un Brigsa? Pašu tipoloģiju gan izstrādāja Jungs, bet no tās
atvasināto klasifikāciju – Maijere un Brigsa {SKATI.648} (LASE2-58.lpp.) un nevis LEON1 pieminētie
Krēgers un Tjūsone, kuri bija tikai šīs tipoloģijas popularizētāji (tāpat kā Kozlovs «popularizē»
Gurdžijeva un Uspenska idejas un skolas metodes).
.3800. Vispār, kad Jūs ne gluži vietā iespraužat tādus tekstus kā: «Tā ir tipiska «sieviešu loģika»»
(savā 3.jūlijā rakstītajā vēstulē) un «Toreiz es nodomāju, ka pašam Korinam fakts ir bijis dots pareizi,
bet tulkotājs («..droši vien kāda sieviete..») nav bijis pietiekoši erudēts, lai pareizi saprastu uzrakstīto
(..)» {TECE1.1526}, – kad Jūs Korina kļūdas skaidrojat ar it kā nesaprātīga tulka – sievietes (kāpēc ne
vīrieša? Vai vīrieši ir labāki tulki?) erudīcijas trūkumu utml., tad man nevilšus ienāca prātā pirms desmit
gadiem satiktais jaunais cilvēks, kurš nebija paspējis ar mani pārmīt vēl ne pāris vārdu, kad sāka man
uzbrukt: «Es slikti jūtos, bet pie tā esat vainīgas jūs – sievietes!»...
.3801. Toreiz es viņam mierīgi pateicu, ka personīgi es pie viņa sliktās pašsajūtas vainīga neesmu,
tāpēc lai runā konkrēti – izstāsta, kāda sieviete ko viņam nodarījusi un kāpēc, vai arī lai šīs vispārinātās
frāzes: «jūs, sievietes» patur pie sevis. Kļūdas ir ielaidis pats Korins, nekāda tulka – sievietes nav bijis,
tad kāpēc šādas domas Jums radās vispār? Kas ir šādas domāšanas cēlonis? Kāpēc vīriešu (šeit Korina)
kļūdas iepriekš tiek it kā «attaisnotas» ar to, ka tur «vainīga» bijusi sieviete? Vai tur darbojas kāds
«Dantes komplekss»?
.3802. Kāds varbūt arī varētu teikt, ka, lūk, sievietes, kas pārsvarā ir histeroīdes, sevišķi saprātīgi
vis nerīkojas un rada vīriešiem visādas problēmas utml. Tomēr vajag konkrētību. Arī daudzi vīrieši ir
histeroīdi, bet viņi ir radījuši savu sistēmu (piem., Freids), ir mākslinieki, mūziķi (piem., Imants
Kalniņš). Savukārt mūsu valsts prezidente V.V.F., kuru Jūs pielīdzinājāt savam psiholoģiskajam
(racionālajam) tipam, uz kuru likāt zināmas cerības, kurai dāvinājāt savas grāmatas un žurnālus ROSE, –
viņa tomēr ignorē Jūs tāpat kā Ulmanis un citi, bet apsveic robežsargu suni... Bet ir atkal jaukas un
gudras sievietes (piem., M. Zālīte, Marija Naumova).
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.3803. Dabīgi, ka nav nekādas īpašas sieviešu vai vīriešu loģikas. Loģika kādā rīcībā vai nu ir vai
nav, bet interesanta ir šāda attieksme pati par sevi, kas atkal piemīt nebūt ne visiem vīriešiem. Teiksim,
kāpēc jau iepriekš jācenšas sarežģīt situāciju, kura ir tik vienkārša un dabiska?
.3804. Vēl tāda lieta kā «emocionālā fona» radīšana. Domājot par Jūsu piedāvāto iespēju nopelnīt
datoru, es šo «fonu» vispār neņēmu galvā, bet skatījos uz šo lietu vēsi un lietišķi (arī tāpēc nobrīnījos par
pēdējā vēstulē pieminēto tipisko «sieviešu loģiku» un manu nesaprātīgumu). Šeit man nebija pieņemami
noteikumi. Kāpēc? – to visu aprakstīju. Savukārt, ja Jūsu lietišķā piedāvājuma noteikumi man būtu
pieņemami, rastos cita veida problēma un šaubos, vai vajag to darīt tieši dēļ p-tā {TECE1.1526} rakstītā.
.3805. Un šoreiz jau gan tieši tāpēc, ka esmu sieviete. Jūsu rakstītais tur nav vienkārši joks, tur
dziļāk slēpjas kaut kāda man grūti izprotama nepatika pret sievietēm vispār. Kāpēc, piemēram, vajag
meklēt un radīt problēmas tur, kur tādas nav? (Piem., {TECE1.1494}). Kāda Jums starpība, vai es Jūs
saucu par draugu vai par autoru, ja citādi pieņemu Jūsu «noteikumus»? (Šajā sakarībā Jums nav nekādas
izvēles. Tāpat kā izvēles nav tiem rakstniekiem, kuru darbi man patīk īpaši labi, ar kuriem es dažkārt
domās «sarunājos» un kurus arī saucu par draugiem). Tad kāpēc neradīt siltu un pozitīvu
«psihoemocionālo fonu», ja tas nemaksā ne nieka, bet otram cilvēkam dod prieku un stimulu strādāt un
dzīvot?
.3806. Piemēram, Salaspils bibliotēkā man un otrajai jaunajai kolēģei bija pavisam «trakas»
attiecības ar šīs bibliotēkas direktores vīru, kurš arī tur strādāja par šoferi. Un tomēr šīs attiecības bija
tikai lietišķi draudzīgas un ne vairāk. Direktores vīrs Gunārs mani sauca gan par «manu saulīti», gan par
«mīļo» un vēl arī bučas deva. Direktores vīram bija augstākā izglītība, bet viņš strādāja par šoferi un
sagādnieku un bieži iegriezās abonementā, kur strādājām mēs ar Ingu. Gunāram patika tādas rotaļas, kas
arī mani un Ingu ļoti uzjautrināja. Gunārs, piemēram, kad ienāca, sataisīja kautrīga pusaudža ģīmīti un
teica: «Meitenes, iedodiet man palasīt kaut ko par seksu». Tas bija kā «rituāls». Tad es uz dullo izvilku
pirmo grāmatu, kas pagadījās pa rokai (kaut vai Ļeņina kopoto rakstu sējumu, kas sākumā vēl bija
fondā) un teicu, ka tā ir tieši tā, kas viņam vajadzīga. Mēs arī vienmēr tajās grāmatās atradām kaut ko
par to tēmu.
.3807. Runājām arī par daudzām citām tēmām. Viņam bija pāri 40, man – 20, Ingai – 23 gadi.
Gunārs bieži vien ar savu mašīnu mani atveda mājās, no sava ģimenes dārza atnesa mums ar kolēģi ogas
un augļus, pirka saldējumus un arbūzus. Barikāžu laikā mēs ar Gunāru divatā bibliotēkā pa nakti ar vecu
rakstāmmašīnu drukājām «nevardarbīgās pretošanās» instrukcijas lapiņas, kuras es izdalīju cilvēkiem –
barikāžu dalībniekiem. Un kādas tad bija mūsu attiecības? Draudzīgi lietišķas. Ar uzsvaru uz otro vārdu.
Es viņu uzrunāju uz «Jūs», viņš mani uz «tu», uz savām mājām viņš mani neaicināja, es ar viņu
negulēju, bet tas netraucēja mums jautri blēņoties. Un kaut kā nekad nesanāca nekādi konflikti un
aizvainojumi. Arī Gunāra sieva neuztraucās par šādām mūsu «rotaļām». Un pēc 5 gadiem bija tāpat.
.3808. Kopīgajās svinībās, kad pie galda vecākās sievietes sāka par daudz «kult tukšus salmus»,
Gunārs man piemiedza ar aci, es – viņam, un viņš tad pienāca man klāt, iedeva buču (sievas klātbūtnē)
un skaļi teica: «Mēs ar Aiju ejam nodarboties ar interesantākām lietām». (Mēs nebijām dzēruši, bija
jautri tāpat). Ārā viņš pīpēja, un mēs sarunājāmies par to, kas mums likās interesants. Normālas, lietišķas
attiecības, bet draudzīgi siltas. Šis draudzīgums deva kolosālu pozitīvo emociju lādiņu darbam.
.3809. Par cik par normālām es uzskatīju tieši tādas draudzīgi lietišķas attiecības (tāda pieredze),
tad Jūs saprast man bieži vien ir grūti un tie «ledainie» teksti {TECE1.1491} – {TECE1.1494} mani pat
šokēja. Es domāju: kāpēc? Par ko? Bet tagad jau es zinu par cilvēku psiholoģiju drusciņ vairāk
(pateicoties Jums). Ir skaidrs, ka Gunārs bija ekstraverts un A kvadranta (bet varbūt arī M) tips (un man
pārsvarā sanākuši kontakti ar ekstravertiem, jo es pati esmu introverte (bet ne dziļa) un ar tādiem man ir
vieglāk.
.3810. Bibliotēkā bija arī viens vecpuisis (34 gadi), kurš viesībās vienmēr uz mani «lūrēja», bet
nerunāja, un šis nerunāšanas fakts mani gan mulsināja, gan kaitināja). Tagad es daudzmaz saprotu Jūsu
psiholoģiju, un tā nu es secināju, ka to visu UPĒ7 rakstot, Jūs nevēlējāties mani noniecināt vai apvainot.
«Atbaidīt» gan varbūt. Iespējams, Jums tomēr traucē manas vēstules (gadījumā, ja Jūs, tās izlasījis,
nevarat tūlīt atkal pārslēgties uz to darbu, ko tobrīd darījāt). Varu to apmēram iedomāties un centīšos
pakāpeniski samazināt savu rakstīšanu Jums, pievēršoties citām lietām.
.3811. (Tā nu es mācos arī saprast Jūsu tipa vīriešus – nākamajā dzīvē var noderēt, ja atkal gadās
sastapt tādu visumā sakarīgu, bet man grūti izprotamu vīrieti kā Raimonds. Būtu tad – 1995.gadā
sapratusi, nebūtu arī manas «psihiskās nāves» un visa, kas sekoja pēc tās...).
.3812. Un tomēr, Santa Marija, karamba! Lai dzīvo vīrieši! Jo tās sievietes... Nu, baigās klaču
bābas viņas ir. Kad viņas te pagalmā salasās un laiž vaļā pilnā rīklē... Nu, cilvēks taču to nemaz nevar
izturēt. Bet ne jau tikai te. Atceros, kad pusaudzes gados mēs ar mammu aizgājām ciemos pie Austras
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Geitas, kad tur pie galda visas māsīcas un citas sievietes sāka pļāpāt, es nevarēju vien sagaidīt
projāmiešanas laiku. Un kad vēl kāda pateica: «Aijiņ, nu saki taču tu arī kādu vārdiņu...», es nodomāju:
«Nu kā cilvēki tā prot – stundām ilgi nepārtraukti runāt par... neko?» Tad es gāju pie vīriešu kompānijas,
kur varēja dzirdēt interesantas politiskas anekdotes, bet vīrieši laikam gribēja pārrunāt arī ko intīmāku
un teica: «Nu ej, paspēlējies». Es tad nodomāju: «Ir nu gan tie vīrieši dumji. Vai viņi domā, ka es savos
12 gados ar lellēm spēlējos, vai?»... Jā, cilvēki ir ļoti nesaprātīgi un riebīgi radījumi. Visi. Tur Jums ir
pilnīga taisnība (..).
.3813. * Vai Jūs varētu man atsūtīt INFJ tipa raksturojumu pēc MBTI? (T.i., ja Jums tas ir ievadīts
datorā un atliek tikai izprintēt). Jūsu grāmatās es neatradu nevienu personu, kurai būtu šāds tips, un
šādas personas trūkuma dēļ tur trūkst arī INFJ tipa raksturojuma. Tas droši vien ir mans tips, un es
vēlētos izlasīt, ko par to raksta Maijere un Brigsa. Vai tas atbilst manam raksturam (vai atbilda tad, kad
es vēl biju «dzīva», smuka un normāla)? Tas, protams, nav obligāti. Vispār, ja es savās vēstulēs Jums
kaut ko lūdzu, uztveriet to vienkāršāk – ja nav grūti, uzrakstiet, ja nevarat vai negribat – nerakstiet, un es
otrreiz vairāk neuzbāzīšos.
2002.08.03
(pēc 13 dienām)

.3814. Nosūtu divas lapaspuses no intervijas ar V.V.F. galvenokārt tāpēc, ka viņa tur apgalvo, ka
pat «daudzrakstītājiem» (pēc «intonācijas» var just, ka tādi viņai krīt uz nerviem...) viņa papūloties ar
savu roku parakstīt un nosūtīt viņiem vēstuli, kas apliecina, ka viņa ir iepazinusies ne tikai ar viņu
beidzamo vēstuli, bet ar visu biezo mapi, ka ir pārbaudījusi trešo un ceturto reizi tos jautājumus, kas
viņiem rūp un reizē, ka viņa var tikai atkārtot to, kas ir agrāk teikts, – ka diemžēl nekas nav tur maināms.
.3815. Un tā, vai Jūs esat saņēmis no Prezidentes tādu vēstuli un atbildi, ka Jūsu lietā (Vēras
Teorijā) «diemžēl nekas nav maināms», bet ka viņa ar savu parakstu apliecina – līdz Prezidentei Jūsu
sūtījumi (un grāmatas) ir nonākuši, ka tie nav nobēdzināti, bet ka viņa baidās – nekas Jūs par to
nepārliecinās?... (Tas viss, ko es šai rakstā apvilku, kaut kā stipri atgādina V.V.F. publisku atbildi
Jums...).
§157. Īsas atbildes
2003.04.13 13:48 svētdiena
(pēc 8 mēnešiem, 10 dienām)

.3816. Nekādas vēstules no Vīķes-Freibergas es neesmu saņēmis; ja tādas būtu bijušas, tās būtu
publicētas žurnālos. Jūsu nosauktie teksti NAV viņas publiskas atbildes man, bet gan tādiem kā Čepiks
{.3723} (vai kā Jūsu māte, ja viņa būtu zaudējusi tiesas procesu ar Inesi un tad žēlotos Prezidentei). Ar
tādiem Vairai ir vieglāk tikt galā nekā ar mani, tāpēc viņa no tiem nebaidās un atbild.
.3817. Sieviešu vidējā uzvedība atšķiras no vīriešu vidējās uzvedības, tāpēc arī var runāt par
«sieviešu loģiku» (kādi vārdi man vienmēr stāv pēdiņās ar visām no tā izrietošajām sekām). Stāstam par
Salaspils bibliotēkas vadītājas vīru ar mani nekāda sakara nav; mana izturēšanās vienmēr ir precīzi
motivēta; protams, Jūs dažreiz šos motīvus nesaprotat (arī tos, kas ir tikuši izteikti, nerunājot par tiem,
kas nav tikuši izteikti), bet tos šeit klāstīt ir pārāk gari (un ne visus arī drīkst); vismaz daļēji Jūs tos ar
laiku sapratīsiet no citiem tekstiem.
.3818. Kā jau es daudzkārt esmu teicis, Jums sava rakstīšana {.3810} jāsamazina nav; bet Jums ir
jāsamazina sūtījumu GAIDĪŠANA no manis.
.3819. Man nav starpības, vai Jūs mani saucat par draugu vai par autoru {.3805}, bet man ir
starpība, ko Jūs no manis SAGAIDĀT. Un sagaidāt Jūs no drauga pavisam kaut ko citu, nekā no autora.
§158. Klusēšanas laikā izprovocētas vēstules
.3820.
Date: Tue, 18 Feb 2003 13:57:52 +0200
From: rita silina (xlnm@inbox.lv)
To: egle@latnet.lv

.3821. – Es varbūt arī neesmu nekas svarīgs, bet man tomēr sāp... Es gaidu. Ļooti lūdzu, nesūtiet
man neko ļaunu – es vairāk nespēju izturēt – man sāp... Lūdzu... Maija
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2003.02.19 11:31 trešdiena
(pirms 1 mēneša, 22 dienām, 2 stundām, 17 minūtēm)

.3822. Tāda vēstule atnāca pa e-pastu vakar no kaut kādas Ritas Siliņas (bet sestdien pienāca
papīra vēstulīte uz 2 lapām no Jums). Nekādu Ritu Siliņu es nepazīstu, un jādomā, ka arī pa e-pastu
sūtītāja esat Jūs, jo vairāk tādēļ, ka paraksts ir «Maija» un, pēc stila spriežot, diez vai tā varētu būt Maija
Kūle.
.3823. Es neesmu aizliedzis Jums rakstīt man (tas ir pateikts, arī pēdējā 19.janvāra zīmītē {.2833},
ar kuru es norobežojos no kontaktiem), tā ka varat sūtīt arī tos garos «emociju» rakstus, kas minēti
pēdējā Jūsu papīra vēstulē, kā arī visu pārējo, ko Jūs vēl varētu sacerēt. Nevis Jūsu rakstītā izlasīšana
man ir problēma (es jau varētu izlaist gabalus, kas pārāk neinteresanti vai nomācoši, ko gan līdz šim
neesmu darījis, izņemot dažas Valta Ēberliņa vēstules, kuras tā arī neizlasīju, jo briesmīgā, nesalasāmā
rokrakstā tur bija rakstītas kaut kādas acīmredzamas muļķības), – bet problēma man ir mūžīgi spiedošā
nepieciešamība Jums atbildēt – pie tam atbildēt formā, kādā es negribu un nekad neesmu gribējis
sarakstīties ne ar vienu (ne ar Jums, ne ar Korinu, ne ar Aukštikalni, ne ar Tambergu, ne ar Guntu
Droni...) – runa ir par «vienkāršu vēstuļu» formu: kad uzraksta vai izdrukā atsevišķu papīrīti, iebāž to
aploksnē un aizsūta, pie kam runāts tur tiek par kaut kādām sadzīviskām blēņām, kurām nav nekādas
teorētiskas vērtības... (Kā šim tekstam).
.3824. Ja sākumā (2000.gadā) es, gribēdams Jums morāli palīdzēt, sāku rakstīt tādas vēstules, tad
es cerēju, ka, pirmkārt, tas būs īslaicīgi un, otrkārt, ka pēc tam izdosies no tām iztaisīt grāmatu; – bet
tagad ir pagājuši 3 gadi, un nekādu grāmatu no tā nav izdevies uztaisīt – un pat ne tādēļ, ka tur nebūtu
piemērota materiāla – materiāls tur ir! – bet tādēļ, ka «nav laika»: «vajag» rakstīt Jums atkal un atkal un
atkal, un vēl un vēl un vēl – tajā pašā bezjēdzīgajā formā, par tiem pašiem bezjēdzīgajiem sadzīviskajiem niekiem... Un jo ilgāk tas turpinās, jo lielāks niknums manī aug, un lielāka vēlēšanās briest
vienreiz pārcirst šo «Gordijas mezglu» – ja ne citādi, tad izolējot Jūs; – ja ne uz visiem laikiem, tad
vismaz uz gadu, uz trim gadiem vai uz pieciem gadiem (lai man beidzot būtu iespēja savest savas lietas
kārtībā).
.3825. Tātad vēlreiz: nevis tas, ka Jūs sūtat man savu «emociālo pļāpāšanu», rada problēmu, bet
tas, ka Jūs visu laiku – reizi pēc reizes – nostādāt mani tādā situācijā, ka es esmu spiests Jums rakstīt –
un rakstīt šajā idiotiskajā formā un par šīm idiotiskajām tēmām! Lūk, arī pašreiz: neskatoties uz manu
pēdējo zīmīti un uz apņemšanos gadu Jums nerakstīt savādāk kā žurnālos (tos taču es apsolīju sūtīt!) –
neskatoties uz to, ATKAL Jūs esat panākusi, ka es Jums rakstu – un atkal ārpus žurnāliem, atkal nebūt
ne dziļi teorētisku tekstu, un, dabīgi, atkal ar zināmu niknumu tonī!
.3826. Klausieties, es neesmu histēriska sieva, lai visu mūžu te tarkšķētu par šīm blēņām! Es esmu
rakstnieks un literāts, domātājs un filosofs – un ļaujiet man rakstīt kā literātam un stāstīt kā domātājam,
– savādāk es Jūs padzīšu, un padzīšu uz visiem laikiem, kā pirms septiņiem gadiem padzinu Leonīdu
(kura arī ar savu klasiski histērisko temperamentu ne par ko negribēja ļaut man strādāt un nekādi nebija
nomierināma un iegrožojama). Jūs esat histēriska sieviete – nu labi, pašu par sevi TO Jums neviens
nepārmet. Kāda esat, tāda esat. Izlejiet savu temperamentu vēstulēs, es taču Jums to neliedzu! Arī
izolējis simtprocentīgi es Jūs vēl nemaz neesmu: visa gatavā literārā produkcija ies cauri Jūsu rokām (ja
nāksies ievest pilnīgu izolāciju uz laiku vai uz visiem laikiem, tad gan vairs neies).
.3827. Tātad sēdiet mierīgi un gaidiet šos žurnālus un burtnīcas! (Jā, tie var aizkavēties – varbūt
uz pusgadu, varbūt uz dažiem mēnešiem: man ir daudz – un ļoti lielu! – ieceru, bet laika ir maz, ļoti ļoti
maz; es pat no Jūsu labojumiem grāmatām PRACT, FOURT, LEON1 un CANTO esmu ienesis failos
vēl tikai kādu pusi – pat tas vien jau ir liels un grūts darbs, kas prasa kādu nedēļu «tīrā laika»). Ja
nevarat nosēdēt mierīgi, tad rakstiet – labāk grāmatas, bet, ja nevarat grāmatas, tad rakstiet vēstules man
– kā jau teicu, tas nav aizliegts (bet rakstiet šīs vēstules tā, lai es NEBŪTU spiests Jums atbildēt šādā
formā, par šādām tēmām un – līdz ar to – šādā tonī).
***
.3828. Nu labi, cerēsim, ka beidzot tas tiks saprasts un ievērots (lai gan Leonīda vienalga
nesaprata un neievēroja: viņa bija nelabojama).
.3829. Ja jau es esmu piespiests šo vēstuli rakstīt, tad pateikšu vēl dažas lietas, kas tādā vai citādā
veidā ir aktualizējušās pēc manas 19.janvāra zīmītes {.2834}.
.3830. Pirmkārt, pēc tās vēstulītes Jūs tūdaļ uzrakstījāt, ka pateiksiet Allanam, lai viņš man neko
nesūta. Bet to darīt es nebiju Jūs lūdzis. Jums pašai ir atļauts man rakstīt; kāpēc Jūs to gribat aizliegt
citiem? Jūs pati saņemsiet atbildes uz rakstīto (bet tikai caur žurnāliem, un ne jau uz tukšu pļāpāšanu,
bet uz to, kas ir atbildes vērts), – tad kādēļ Jūs to gribat liegt Allanam? (Un ja gadījumā jau esat
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paspējusi viņam aizliegt un tagad atkal dosiet atļauju, tad tikai neaizmirstiet viņam paskaidrot, ka šāda
lēkāšana lēmumos nav vis mana, bet gan Jūsu iniciatīva).
.3831. Otrkārt, kad būs pieejams AT Senāta spriedums Jūsu mātes lietā, tad, lūdzu, atsūtiet tā
kopiju man. Kā jau es Jums rakstīju {TECE1.1451}, es šo lietu atspoguļošu žurnālā «Rose» (jo Ineses
tiesas procesam ir daudzi gan sociāli, gan psiholoģiski, gan filosofiski, gan juridiski nozīmīgi aspekti),
un tādēļ man ir vajadzīgs pilns dokumentu komplekts par to.
.3832. Tālāk, Jūs (pēdējā vēstulē) rakstāt kaut ko ļoti miglainu un nesaprotamu par to, it kā no
Ineses neko nevarot piedzīt utml. Arī tādas runas mani kaitina (pie sevis es tās saucu par «sievu
kladzināšanu»). Dodiet precīzus, drošus un pārbaudītus faktus: KAS ir deklarēts Ineses īpašumu
deklarācijā (ja tāda vispār ir sastādīta; ja nav, tad jāsastāda!), KAM pieder māja Skudru ielā 33 pēc
dokumentiem; ja ne Inesei, tad KĀPĒC ne viņai, no KURA laika ne viņai, pēc KĀDA akta? Būs precīzi
fakti – došu padomu, ko darīt, bet «sievu kladzināšanu» es negribu nemaz klausīties.
.3833. Pēdējā vēstulē Jūs atkal nosaucat Inesi par «bīstamu». Arī tas mani jau sen kaitina. Ja Jums
pasaulē nav briesmīgāka zvēra par kaķi, tad Jūs esat pele. Bet es, ja vajadzēs, varu tā iespert kaķenei ar
kāju, ka viņa kaukdama un gaudodama aizlidos pa gaisu.
.3834. Tajā pašā vēstulē Jūs izsakāt minējumu, ka es esot norobežojies no Jūsu mātes lietas tādēļ,
ka «viņi» (t.i. Inese ar draugiem) varbūt esot kaut kādā veidā aizskāruši mani (zvanījuši, draudējuši
utml.). Tā tik vēl trūka!
.3835. Inese ir dumja, bet gluži TIK dumja jau nu viņa nav, lai mani aiztiktu. Tāpēc, ka viņa
(acīmredzot atšķirībā no Jums!) zina: līdzko viņi man pieskarsies, tā es tā gāzīšu viņai pretī, ka viņa būs
augšpēdu... (Tikai Jūsu vietā es nevaru viņai gāzt; tur man ir vajadzīgs Jūsu akcepts – kura nav! – bet
līdzko viņi pieskarsies MAN, tā man neviena cita akcepts vairs vajadzīgs nebūs, un tad ES runāšu pats
SAVĀ vārdā).
.3836. Šīs principiālās nostādnes tika (bez vārdiem, bet ar izteiksmīgu zemtekstu) izspēlētas jau
tajā epizodē, kas aprakstīta {TECE1.1480}. Inese pagāja man garām izstieptas rokas attālumā un ne reizi
nepaskatījās uz mani; labi, – it kā vienaldzīga, it kā pārāka, it kā nepamanīja... Bet es vis neizlikos, ka
neredzu viņu; es neatraudamies skatījos viņai tieši virsū (man dažreiz ir teikuši, ka ceļgali ļimstot no
tāda mana skatiena) – un gan jau viņa to manīja ar savu sānredzi, neskatoties uz visu savu teātra spēlīti.
.3837. Tālāk: punkta {TECE1.1481} epizodē es nemētājos pa ielu, neslēpos, nerosījos, bet mierīgi
stāvēju un skatījos pāri ielai tieši acīs tam vīrietim, nenovērsdams skatienu, un tas bija viņš, kurš nolaida
acis, sarosījās, iebēga veikalā. Viss. Līdz ar to viņi bija psiholoģisko divkauju mūsu starpā zaudējuši, –
un vairāk manā tuvumā viņi nav rādījušies nu jau gandrīz gadu. Pēc tam nāca viņu totāla juridiska
sakāve Apelācijas instancē, un Kasācijas instancē, un Inese labi zina: es esmu bīstams viņai (ES! viņai!),
nevis viņa man.
.3838. Inese varēja tikt totāli sakauta ne tikai juridiskajā, bet arī sadzīviskajā plāksnē pagājušā
gada aprīlī un maijā – tad, pēc uzbrukuma pie jaunceltnes, kad es Jums sūtīju koppapīru un plāno papīru,
teicu rakstīt iesniegumu policijā un paziņot precīzus datus par Riharda skolu. Jūs toreiz atkal «iebēgāt
krūmos», un līdz ar to sākās trešais, tagadējais, Jums tik «nesaprotami ledainais» posms mūsu attiecībās,
kurš galīgi iestājās jūlija sākumā ar Jūsu atteikšanos pieņemt manu datoru.
.3839. Es ilgi negribēju (saudzēdams Jūs) atbildēt un skaidrot Jums, kāpēc šis posms iestājās (un
arī 19.janvāra norobežošanos {TECE1.2831} lielā mērā izsauca nevēlēšanās par šīm lietām vispār runāt:
gribēju, lai tas paliek, lai tiek aprakts zem laika kravas). Bet ja nu Jūs tomēr esat mani piespiedusi rakstīt
un ja reiz runa par to jau ir iesākta, tad būs vien jāpabeidz; tad vismaz Jūs varbūt neteiksiet, ka
nesaprotat šos «šizoīdus ar briesmīgo raksturu» {TECE1.2820}, nerunāsiet par «Dantes kompleksu»
{.3801} un nemēģināsiet mani pārliecināt, ka sievietes varot būt gudras kā Marija Naumova, Māra
Zālīte un Vaira Vīķe-Freiberga {.3802}.
.3840. Mūsu attiecībās bija trīs radikāli atšķirīgi posmi. Pirmais posms bija līdz tam konfliktam,
kurš sākās tūlīt pēc Jūsu iznākšanas no psihiatriskās slimnīcas. Šajā, pirmajā posmā es vadījos no
maksimāli Jums labvēlīgā pieņēmuma par Jūsu psihiskajām īpašībām; tas bija posms, kad Jūs skaitījāties
Dailes karaliene «Revisere» turnīrā, kad es meklēju un apmeklēju Jūs slimnīcā, kad es, Jūsu «briesmu
stāstu» par māti ietekmēts, meklēju risinājumus Jūsu dzīvokļa problēmām un gāju pie Mozuļa sarunāt
Jums darbu.
.3841. Šis posms, kā Jūs zināt, beidzās ar to, ka viss, ko es biju Jūsu problēmu risināšanai
saplānojis un izdarījis, tika izsviests ārā (jo Jūs uzskatījāt, ka tas nevar atnest vēlamos rezultātus jeb,
poētiski izsakoties, – uzvaru). Aizskarts par tādu manu pūļu izniekošanu, es vēstulē izteicos par Jums
asāk nekā agrāk (bet nebūt ne tik asi kā tagad); uz to Jūs atbildējāt ar ķengu vēstuli – un konflikts bija
gatavs: es norobežojos no Jums pirmo reizi.
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.3842. Jūs to neizturējāt, lūdzāt piedošanu, un Jums tika piedots. Sākās otrais posms mūsu
attiecībās. Vairs nevarēja būt runas par to, ka Jūs būtu turnīra «Revisere» Dailes karaliene, vairs nebija
tāda neapdomīga entuziasma un gatavības no manas puses Jūsu problēmu risināšanā, tomēr visumā
attieksme pret Jums bija atkal labvēlīga un silta, bet problēmas risināt tika mēģināts (otrais dators, Ineses
lieta u.c., tajā skaitā arī tas gadījums ar koppapīru, iesniegumu policijai un Riharda skolu, kurš ievadīja
pāreju uz attiecību trešo posmu – t.i. ievadīja otro lūzumu).
.3843. Lai izprastu šo otro lūzumu, ir labi jāizprot pirmais. Atcerēsimies, kāda bija tā 2000.gada
konflikta pati dziļākā pamatbūtība, pamatshēma. Tā bija šāda: Jums ir briesmīgi slikti; es meklēju izeju
no Jūsu briesmīgā stāvokļa; iespēju robežās es izstrādāju plānu risinājumam; Jūs šo plānu noraidat (pie
tam ar zināmu nicīguma pieskaņu balsī: sak, kā kaut ko tik muļķīgu vispār var piedāvāt!?); es esmu
vairāk vai mazāk saniknots, ka ir izniekotas manas pūles, laiks un darbs (kurš pie tam darīts nebūt ne
manis paša labā, bet tās personas labā, kura šo projektu noraidījusi).
.3844. Šī shēma atkārtojās atkal un atkal; otrais lūzums notika pēc divkārt no jauna izpildītas šīs
shēmas: pirmoreiz 1.maijā ar koppapīru un policijas iesniegumu; otrreiz 3.jūlijā ar Trešo datoru (kam
tūlīt 4.jūlijā sekoja Roberta nāve)... Tas bija brīdis, kad es pateicu «Viss!», un sākās trešais posms mūsu
attiecībās – tas, kuru Jūs raksturojāt kā ledainu.
.3845. Es reti spriežu tādos jēdzienos kā «vaina», «vainīgs», «vainīga», – parasti tikai tad, kad to
vai citu iemeslu dēļ negribas vai nav vēlams lietot precīzāku pieeju – Vēras teorijas garā. Arī tagad es
negribu spriest tādās kategorijās, ka «Jūs esat vainīga» vai «Jūs neesat vainīga».
.3846. Dziļākie, precīzākie un pareizākie spriedumi ir tie, kas izpildīti, uzlūkojot cilvēkus kā
bioloģiskus kompjūterus, kuriem dzīves gaitā nākas nepārtraukti risināt pašprogrammēšanās uzdevumus
priekš dažādām situācijām. Tas attiecas uz visiem cilvēkiem (arī dzīvniekiem); tas attiecas gan uz mani,
gan uz Jums.
.3847. Es esmu (samērā) laba (algoritmu ziņā) pašprogrammējoša sistēma, kas (pārsvarā) darbojas
pēc korektiem, perfektiem (loģiskiem) algoritmiem. Ja šai sistēmai (nosauksim to VE) tiek celts priekšā
uzdevums atrisināt otras sistēmas (teiksim, AŠ) dzīves problēmas, tad sistēmas VE darbības pamatalgoritms ir tāds: vispirms izšķirties, vai es šo uzdevumu vispār risinu, vai nerisinu. Ja risinu, tad tiek
sastādīta programma (plāns) tā atrisināšanai ar pieejamajiem līdzekļiem. Ja nerisinu, tad vajag
norobežoties no šīm problēmām (jo tās izved no līdzsvara sistēmu VE un traucē tai risināt citus
uzdevumus), un tādā gadījumā – jo mazāk par tām problēmām zināt un dzirdēt, jo labāk.
.3848. Sistēma AŠ ir pašprogrammējošs kompjūters ar dažiem fatāliem defektiem pašprogrammēšanās aparātā. Konkrēti, visbūtiskākais defekts ir tas, ka šī sistēma jau iepriekš kvalificē kā
neizpildāmu praktiski jebkuru programmu (uzdevuma risinājumu). Šī defekta dēļ sistēma AŠ gandrīz
nevienam dzīves uzdevumam nevar pati sastādīt, pieņemt un izpildīt risinājuma programmu; sistēmas
AŠ smadzeņu kompjūters tā vietā, lai sastādītu un izpildītu risinājuma programmas, tikai nepārtraukti
ražo «attaisnojumus», kādēļ uzdevums nebija un joprojām nav atrisināms un kādēļ konkrētā programma
nav izpildāma. Rezultātā sistēma AŠ nonāk arvien sliktākās un sliktākās dzīves pozīcijās.
.3849. Ja tagad sistēma VE ņemas izpildīt programmēšanas darbu sistēmas AŠ vietā, tad notiek
sekojošais. Sistēma VE sastāda risinājuma programmu (kuru pati sistēma VE priekš analoģiskas
situācijas savā dzīvē izpildītu elementāri); taču, tā kā šī programma ir sastādīta priekš AŠ dzīves, tad VE
to nevar izpildīt bez vismaz daļējas AŠ līdzdalības; taču AŠ kompjūters (kā jau vienmēr) kvalificē šo
programmu kā neizpildāmu un atsakās sadarboties; rezultātā VE sastādītā programma paliek neizpildīta,
bet tās sastādīšanai patērētie resursi (laiks, enerģija, dažreiz arī nauda) ir zaudēti.
.3850. Sistēma AŠ, savukārt, raidīdama sistēmai VE savus SOS signālus, īstenībā nemaz nav
gribējusi, lai sistēma VE sastādītu priekš AŠ tādu programmu, ko tā pildīs un tādējādi izies no krīzes
situācijas; patiesībā sistēma AŠ sagaida no sistēmas VE (tāpat kā no visām pārējām sistēmām), lai tās
apstiprinātu, ka sistēmas AŠ pašprogrammēšanās kompjūtera slēdziens par neiespējamību atrisināt
dzīves uzdevumu ir pareizs; tālāk – lai pārējās sistēmas izjustu pret AŠ līdzjūtību, t.i. – lai arī pašas
nonāktu tādā pašā nelaimes un bezcerības sajūtas stāvoklī kā sistēma AŠ. Faktiski tāds ir AŠ kompjūtera
raidīto SOS signālu galamērķis.
.3851. Sistēmai VE, turpretim, šāds galamērķis ir pilnīgi nepieņemams. Vairākkārt pārliecinājusies, ka sistēma AŠ nepilda priekš tās sastādītās programmas, kas būtu izvedušas to no krīzes
stāvokļa, un ka AŠ tādējādi sistemātiski iznīcina sistēmas VE darbu, VE pārslēdzas no algoritma zara
«risināt AŠ problēmas» uz zaru «ignorēt AŠ problēmas». Līdzjūtību sistēmai AŠ tā arī neizdodas
sagaidīt no VE (tāpat kā apstiprinājumu, ka AŠ problēmas patiešām BIJA neatrisināmas).
.3852. Lūk, tā tas viss notiek, ja to aplūko informātiskā kompjūteru līmenī. Mūsu attiecību trešā
posma būtiskākā pazīme ir šī mana pārslēgšanās uz Jūsu problēmu ignorēšanu. Faktiski viennozīmīgi un
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faktiski neatgriezeniski pa trīs gadiem, ko es Jūs pazīstu, manī ir nostiprinājies psiholoģisks slēdziens
par Jums: Jūsu problēmas NAV atrisināmas; to cēlonis ir endogēns, slēpjas Jūsu smadzenēs; situāciju
izmainīt varētu tikai cerebromātika (bet tās nav manā rīcībā). Visi mani mēģinājumi Jums palīdzēt arī
turpmāk tiks izputināti vējā; tāpēc turpmāk nekas nav jādara Jūsu labā; Jūsu žēlošanās ir jālaiž gar ausīm
un jāignorē.
.3853. Gaidīto līdzjūtību es Jums principā varētu (ierobežotos apmēros) izrādīt, tomēr tā nekad
nebūs sevišķi dziļa un neliekuļota. Dziļu un neliekuļotu līdzjūtību es izjustu pret cilvēkiem, kuri ir
darījuši visu pareizi (taisījuši un pildījuši pareizas dzīves programmas), bet kurus dzīves apstākļi vai
kādas likteņa nejaušības ir tomēr pārvarējuši un iedzinuši postā. Bet manās acīs Jūs tāda neesat; Jūs
NEESAT darījusi visu pareizi, ko varēja un vajadzēja darīt; Jūs esat rīkojusies nepareizi (no uzdevumu
atrisināšanas algoritmu viedokļa), un šī nepareizā rīcība arī ir tā, kas ir ievedusi Jūs šajā postā (pati Jūs,
protams, domājat savādāk, taču tas nevar ietekmēt manu slēdzienu).
.3854. Līdzjūtību pret Jums es varu izjust tikai tiktāl, ciktāl Jūs taču «neesat vainīga», ka Jums ir
ticis tāds smadzeņu aparāts. Ar laiku, iespējams, šī (ierobežoti līdzjūtīgā) nostāja pret Jums ņems manī
virsroku (un tad tonis var kļūt atkal siltāks), bet pagaidām es vēl esmu diezgan dusmīgs uz Jums – par
neskaitāmas reizes vējā putināto manu darbu, laiku, līdzekļiem, par bojātajiem nerviem utt. (Nu, izteicu
šo visu, un jau kļuvu mierīgāks).
.3855. No minētā slēdziena par Jūsu psiholoģiskajām īpašībām izriet vairāki praktiski secinājumi,
dažus no kuriem te nosaukšu:
.3856. 1) ignorēt Jūsu gaušanos par nelaimīgo dzīvi un pēc iespējas nereaģēt uz to, lai nebojātu
sev garastāvokli un nemazinātu savas darba spējas (jo palīdzēt Jums vienalga nav iespējams, un viss, kas
ziedots Jums, ir ziedots veltīgi);
.3857. 2) nedot nekādas garantijas un galvojumus par Jums cilvēkiem, kurus es pazīstu un
kuriem patiešām atbildu par sacīto (jo Jūs mani noteikti iegāzīsiet); dot (pēc Jūsu lūguma) šādas
garantijas tikai pilnīgi svešiem cilvēkiem, kur šīs garantijas ir fiktīvas un par kurām es faktiski neatbildu;
.3858. 3) neielaisties nekādos pasākumos, kur Jūs esat mana līdzdalībniece un sabiedrotā un
kur darbībā kaut kas ir atkarīgs no Jums (jo Jūs noteikti iegāzīsiet mani un izgāzīsiet visu šo pasākumu);
.3859. 4) aprobežot visu sadarbību ar Jums pēc iespējas tikai ar literāro darbību: manas
grāmatas – Jūsu labojumi; Jūsu grāmatas – mani maketi utt.
.3860. Paskaidrošu šos secinājumus sīkāk. Pirmais punkts ir tas, ko galu galā panāk visas
histēriķes; tā jau gadu desmitiem ilgi es ignorēju savas sievas skolasbiedrenes un draudzenes Ņinas
gaušanos; tā totāli un uz visiem laikiem tika ignorēta Leonīda... Citas izejas, kā vien ignorēt histēriķes,
taču īstenībā nemaz nav, jo normāli sadarboties viņas atsakās, un pāri paliek tikai divi varianti: vai nu
novest pašam sevi tādā pašā «katastrofas stāvoklī», kādā dzīvo histēriķe, – vai arī histēriķi ignorēt;
skaidrs, kuru variantu cilvēki vienmēr izvēlas...
.3861. Attiecībā uz otro punktu ir jāatceras Mozulis. Es Jums BIJU sagādājis darbu – un labu
darbu! Vajadzēja tikai strādāt un turēties, kā to dara visi, kas kaut ko jaunu uzsāk (kā es pats daudzkārt
esmu to darījis: turējies – un noturējies). Bez tā tikpat kā neviens cilvēks neiztiek, un tas ir jāpārvar,
savādāk nekas nebūs. Viss tas, ko Jūs stāstījāt par savas bēgšanas iemesliem no Mozuļa, priekš manis ir
«pupu mizas». Tie ir tikai kārtējie Jūsu «attaisnojumi», kādēļ uzdevums «bija neizpildāms». Ja negadītos
šie iemesli bēgšanai no žurnāla, gadītos citi. Aizbēgtu Jūs vienalga, jo bēgšana bija ieprogrammēta Jūsu
smadzenēs. Un tieši tāpat – mazliet agrāk, mazliet vēlāk – Jūs aizbēgsiet no jebkuras darba vietas, lai kur
es Jūs rekomendētu (un līdz ar to iegāzīsiet arī mani: pēc tā gadījuma ar Mozuli es divus gadus baidījos
rādīties viņam acīs, un tikai pavisam nesen attiecības atkal normalizējās). Un iekšēji es absolūti neticu,
ka Jūs strādāsiet normāli un neiegāzīsiet mani – un līdz ar to visas manas garantijas var būt tikai viltotas.
.3862. To, ka es iekšēji galīgi neuzticos Jums šajā ziņā, es pirmoreiz tā pa īstam sapratu pagājušā
gada aprīlī (apmēram tajā laikā, kad sūtīju to koppapīru un vēstuli par iesniegumu policijai). Tajā laikā
man bija iznākusi sarakste pa e-pastu ar akadēmiķi Valentīnu Skujiņu, LZA Terminoloģijas komisijas
priekšsēdētāju. Viņa meklēja datoristu-sekretāru priekš savas komisijas, un es, protams, tūdaļ padomāju
par Jums; viņa gan laikam mērķēja šim amatam mani, bet priekš manis tur algas bija krietni par mazām,
tāpēc man jau kopš paša sākuma bija skaidrs, ka es pats turp neiešu; taču es tad intensīvi apdomāju, kā
Komisijā «iefīrēt» Jūs. Un tad es uzmanīgi ieklausījos savā «iekšējā balsī»: «Vai es varu dot akadēmiķei
Skujiņai garantijas un rekomendācijas par Jums? Vai Jūs mani neiegāzīsiet?» – un tad es pirmoreiz arī
izdzirdēju atbildi: «Iegāzīs! Noteikti iegāzīs!». (Neuztraucieties, vieta reāli neparādījās, jo akadēmiķe
Skujiņa nedabūja finansējumu šim amatam, tā ka Jūs neko nezaudējāt, bet tikai kopš tā brīža es zināju,
ka nevaru dot reālas garantijas par Jums – tikai fiktīvas).
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.3863. Nu, redziet, tik tālu es tiku pirms apmēram divām nedēļām. Vēstule bija nepabeigta, bet,
vienu dienu parakstījis, es nākošajās dienās kaut kā vairs nevarēju piespiest sevi turpināt. Pa šo laiku
atnāca vēl otra vēstulīte pa e-pastu no Jums – šoreiz jau ar atklātu parakstu «Aija (Maija Salna)» – un,
beidzot, šodien dabūju papīra vēstulīti, kurā Jūs paziņojat, ka «Game is over».
.3864. Tas ir ļoti labi, šī papīra vēstulīte mani ļoti iepriecināja. Nu, beidzot, tajā ir jūtama
pārorientēšanās uz to, ka Jūs esat spējīga dzīvot arī bez manis; nu, beidzot, ir pārvarēts (vismaz
visminimālākajā mērā) tas «atkarības komplekss», par kuru es raizējos jau vairāk nekā pirms gada
{TECE1.1188}.
.3865. Skaidrs, ka es nevaru (un negribu) nest atbildību par Jūsu dzīvi (sevišķi jau, ņemot vērā to,
kas augstāk stāstīts par «sistēmām VE un AŠ»). Skaidrs, ka Jums ir jābūt spējīgai pašai dzīvot savu
dzīvi, un tam, vai tajā esmu vai neesmu es, nedrīkst būt lielāka nozīme kā tam, vai laukā līst lietus, vai
spīd saule.
.3866. Bez tam, ja Jūs gribat izprast introvertus, tad pirmām kārtām izlasiet vēlreiz uzmanīgi (un
varbūt ar «jaunām acīm») punktu {SKATI.672} (LASE2-62.lpp.) un tam apkārtējos, kur es esmu
izskaidrojis introversijas dziļāko būtību.
.3867. Kad es rakstīju Jums savu 19.janvāra zīmīti, tad patiešām gribēju norobežoties no visiem
(lai gan pirmām kārtām, protams, no Jums un galvenokārt arī tieši Jūsu dēļ). Kad nu Jūs 19.februārī
izsitāt mani no šīs norobežošanās un piespiedāt iesākt šo vēstuli, tad es, izjuzdams ļoti lielu nevēlēšanos
to turpināt, nospriedu: «Labāk uzrakstīšu Korinam! Galu galā punktā {TECE1.2483} minētais pusgads
ir pagājis, un savu vārdu attiecībā uz viņu esmu noturējis».
.3868. Un tā 21.februārī viņam aizgāja e-pasta vēstule (uz kuru viņš momentā atbildēja, es atkal
atbildēju, un tā notika zināms pabeigts sarakstes cikls, kura laikā viņš deva man atļauju pilna «Dižā
Gara» teksta publicēšanai «Rosē», atsūtīja grāmatā nepublicētus pielikumus un oriģinālo, Preses Nama
nerediģēto teksta versiju, kā arī piekrita visu viņa vēstuļu publicēšanai manos žurnālos (tā ka tagad atliek
tikai rakstīt, strādāt, maketēt... (bet laika ir maz, ļoti ļoti maz...))).
.3869. Tagad es pabeigšu paskaidrojumus par šīs vēstules pirmajā daļā nosauktajiem četriem
punktiem, no kuriem tur bija paskaidroti tikai divi. Tātad turpinu ar trešo punktu: «3) neielaisties
nekādos pasākumos, kur Jūs esat mana līdzdalībniece un sabiedrotā un kur darbībā kaut kas ir atkarīgs
no Jums (jo Jūs noteikti iegāzīsiet mani un izgāzīsiet visu šo pasākumu)».
.3870. Lai pilnībā saprastu, kas te ir domāts, ir jāpastāsta dažas lietas, par kurām es Jums nekad
neesmu stāstījis. Es Jums un mātei attiecībā uz Inesi vienmēr tiku devis padomus tikai stingri likumīgai
rīcībai. Bet pats es apsvēru variantus arī tādiem atbildes aktiem pret Inesi uz viņas noziedzīgajiem
soļiem (uzbrukumiem uz ielām, nakts zvaniem durvīs, draudiem pa telefonu utt.) – apsvēru arī tādus
atbildes aktus, kas izietu ārpus Likuma ietvariem.
.3871. Jau 2001.gada septembrī, kad tas viss vēl tikko sākās, es apsekoju Ineses māju: visas
pieejas tai – no priekšas, no aizmugures caur dārzu, kaimiņu sētas, kā nogalināt suni utt. – visu, kas
vajadzīgs, lai uzsāktu pret Inesi teroru – īstu teroru.
.3872. Nu, un tad es arī apsvēru, kādas ir vispārējās iespējas tādu plānu realizēšanai – un nonācu
pie secinājuma, ka to NEDRĪKST darīt. Un ne tāpēc, ka es vispār baidītos pārkāpt likumu – nē, mana
sirdsapziņa pilnīgi ļauj man īstenot taisnīgu teroru (Jūs jau zināt: es bieži pats spriežu savu tiesu un
izpildu spriedumus) – bet nedrīkst darīt tādēļ, ka šajā lietā Jūs nekādi nevarat palikt malā (pat ja es
teroru pret Inesi realizētu viens pats un uz savu galvu); jebkurā gadījumā Jūs nonāktu manas sabiedrotās
lomā, – un šajā lomā Jūs būtu NEUZTICAMA sabiedrotā (kura beigu beigās tā vai citādi mani
IEGĀZTU). Tikai TĀDĒĻ visi šie plāni tika noraidīti un netika nemaz pieminēti sarakstē ar Jums.
.3873. Arī tagad, pēc Jūsu priekšpēdējās papīra vēstules es tūdaļ apsekoju pamesto jaunceltni
Prūšu ielā 1 un tās uzrakstus (patiesībā uzraksti ir nevis uz jaunceltnes, bet uz mēbeļu nama «Gauja»
aizmugures piebūvju sienām). Es izpētīju un iegaumēju rokraksta īpatnības, lai varētu pazīt šo rokrakstu,
ja kādreiz to kaut kur ieraudzīšu (lai gan rakstīts ir «drukātiem» burtiem, bet vienalga burtus «A», «I»,
«M», «U», «K», «E» varēja rakstīt arī citos veidos, nekā tie faktiski ir uzrakstīti).
.3874. Es apsekoju arī Rīgas 1.ģimnāziju, novērtēdams, kur un kā uz tās (tikko kā skaisti
atremontētās) sienas uzkrāsot: «INESE PLAUDE MAUKA KUCE LESBA». Ģimnāzija atrodas starp
ASV un Francijas vēstniecībām, kuras tiek apsargātas, tāpēc šāds akts būtu jādara pulksten 3–4 no rīta,
un vislabāk to realizēt «mīlas pārītim», kurš (it kā) vienkārši skūpstās pie ģimnāzijas durvīm.
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.3875. Tomēr šīs apsekošanas bija izpildītas «vienkārši tā» – «kārtības labad», jo es jau tāpat
zināju, ka Jūs neesat tā sabiedrotā, kopā ar kuru tādus plānus var realizēt. (Un ja šādu plānu īstenošana
patiešām tiktu projektēta, tad es nekad neatstātu uz papīra vai datorā nekādas pēdas un liecības par to;
tas, ka es par to šeit rakstu, nozīmē, ka tas nekad netiks realizēts).
.3876. Nu lūk, tagad būs labāk saprotams, kas ir domāts ar (3) punktu {.3858}.
.3877. Ceturtais punkts laikam ir skaidrs bez īpašiem komentāriem. Šajos ietvaros tad arī
paliksim.
.3878. Man vēl būtu daudz ko teikt par Jūsu «psiholoģisko portretu» jeb, precīzāk, par tiem
mehānismiem, kas strādā Jūsu galvā un ir atbildīgi par Jūsu bēdīgo stāvokli. Nekur un nekad necīnīties
un neiet uz mērķi; vienmēr un visur padoties bez kaujas, neticot uzvarai, neticot saviem spēkiem un
spējām – tas ir vadmotīvs visai Jūsu dzīvei... Jums nav vīra ne tādēļ, ka neesat sastapusi piemērotus
vīriešus, bet tādēļ, ka pati iekšēji neticat, ka spējat būt sieva, un tāpēc visus noraidāt (agrāk bija vairāk
ko noraidīt, tagad mazāk, bet princips paliek tas pats, un es neticu, ka tas varētu kādreiz mainīties). Jums
nav bērnu pirmām kārtām tādēļ, ka Jūs neticat, ka spējat būt māte un audzināt bērnus (un domāju, ka Jūs
arī turpmāk vienmēr mēģināsiet izvairīties no šīs nastas).
.3879. Tāpēc priekš Jums neder tie mani padomi, kādus esmu kādreiz devis Natālijai un citām
sievietēm. Viņām bija problēmas, bet viņas tomēr gāja uz savu mērķi: vīrs, ģimene, bērni. Bet Jūs neejat,
un domāju, ka nekad arī neiesiet. Tas nav atkarīgs no manis, tas ir atkarīgs no Jums, no Jūsu smadzeņu
programmām. Tādas nu tās ir, un es tur neko nevaru grozīt.
.3880. Es domāju arī, ka Jums ir labāk šo realitāti zināt, nekā nezināt, un ka labāk ir vadīties tieši
no šīs realitātes, nekā atkal un atkal uzsākt «romānus», kuru nobeigums būs viens un tas pats: it kā tā vai
cita iemesla dēļ, bet īstenībā savu smadzeņu aparātu dēļ, Jūs «pēdējā brīdī» vienmēr aiziesiet,
izvairīsieties, neuzdrošināsieties, jo Jūsu smadzeņu programmas atkal, kārtējo reizi, konstatēs, ka
«uzdevums nav atrisināms»...
.3881. ...tāpat kā tas bija ar iesniegumu policijai, kad es Jums sūtīju koppapīru. Pat ja policisti
būtu tādi, kādus Jūs tos aprakstāt, – arī tad itin viegli varētu piespiest viņus reaģēt uz iesniegumu par
uzbrukumu. Varētu rakstīt augstākstāvošām instancēm utt. – «ieķerties viņos ar zobiem un nagiem» un
vairs nelaist vaļā, līdz viņi saprot, ka no šī pretinieka miera nebūs. Viss tas ir cīņas sastāvdaļa – tās
cīņas, kuru Jūs pat iesākt negribējāt, padodamās uzreiz, pirms vēl kaut kas ir iesākts darīt un izmēģināts.
.3882. Un īstenībā policisti nemaz nav tādi, kādus Jūs viņus tēlojat. Ne policijā, ne milicijā
neviens nekad nav pret mani izturējies nevērīgi vai ņirgājies. Ja par Jums to dara, tad tas nozīmē, ka Jūs
jau no paša pirmā soļa nostādat sevi tā, lai par Jums ņirgātos, parādat, ka tieši to no viņiem sagaidāt...
Vai Jūs redzējāt, kā es piespiedu tiesu trīs instances pieņemt tos lēmumus, kurus es faktiski viņiem
nodiktēju? Nu, un tāpat es piespiestu arī policiju darīt to, kas jādara... – ja vien Jūs man nesaliktu ceļā
nepārvaramus šķēršļus ar savu «bezierunu kapitulāciju, pirms vēl karš ir pieteikts».
.3883. Tāpat tas ir ar Trešo datoru. Es faktiski to nopirku priekš Jums. Kad Jūs atteicāties, neesmu
tam vairāk pieskāries, tā arī stāv – neuzinstalēts, nesakopēts... Divi miljoni tulkojuma zīmju, ko es par to
prasīju, bija nieks.
.3884. 2002.gada novembrī VEDDA («Valda Egles Dokumentu DatorArhīvs») «svinēja» savu 10
gadu jubileju (1992.gada 1.novembrī es sāku savu tekstu ievadīšanu un uzturēšanu mūsdienu datoros).
Desmitgades jubilejā es paskatījos, cik ir sastrādāts: 50 miljoni zīmju! – ievadīti, uzrakstīti, tulkoti,
maketēti, drukāti... Pieci miljoni zīmju gadā. Tātad Jūsu «norma» – tā bija priekš dažiem mēnešiem:
kādiem četriem vai pieciem lielākais...
.3885. Un es taču šajos 10 gados pelnīju iztiku, cīnījos ar Leonīdu un Jums, bija ģimene, Roberts,
un kas tik viss nebija...
.3886. Tas tulkojums, ko es no Jums prasīju, ir pat vienkāršāks darbs, nekā vidusmēra darbs ar
tiem 50 miljoniem zīmju Veddā. Process būtu bijis tāds pats, kā tulkoju es. Man nav vajadzīgs tulkots
teksts uz papīra. Es ņemu failu krievu valodā un turpat failā katrai rindkopai līdzās rakstu tulkoto tekstu.
Papīrs nefigurē vispār. Kad tulkojums ir gatavs, es krievu rindiņas izmetu laukā. Tā būtu strādājusi arī
Jūs, tikai neizmestu krievu rindkopas. Tur, kur Jūs nevarat pārtulkot, atstātu garus daudzpunktus.
Jebkurā gadījumā es pēc tam ietu cauri tulkotajam tekstam, salīdzinot to ar oriģinālu, un pārtulkotu arī
to, ko Jūs nebūtu spējusi. Faktiski Jūs būtu darījusi tikai «melno darbu».
.3887. Es vēlreiz atkārtoju: pie šādi, racionāli organizēta tehnoloģiskā procesa tas bija nieks, – un
tikai Jūsu smadzeņu programmas atkal, kārtējo reizi, ar paniku ziņoja: «uzdevums nav izpildāms!» –
pirms vēl bija precīzi noskaidrots, kāds tad konkrēti ir šis uzdevums...
.3888. Labi, pietiks par to, es beidzu.
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.3889. Tātad atsūtiet man AT Senāta sprieduma kopiju; uzrakstiet sakarīgi un skaidri, ar precīziem
faktiem, kāds ir stāvoklis ar Sprieduma izpildīšanu.
.3890. Un gaidiet labojamās burtnīcas – tās atnāks, kad manu darbu programma normālā gaitā
nonāks pie tām.
.3891. Savas emocijas varat izliet vēstulēs: to es Jums joprojām neaizliedzu. Bet pats es vadīšos
no augstākminētā punkta (4) {.3859}.
.3892. Jebkurš mēģinājums sadarboties ar Jums ārpus šiem ietvariem ir lemts neveiksmei un pat
katastrofai: Jūs izputināsiet manu laiku, Jūs izputināsiet manu darbu, Jūs izputināsiet manu naudu... Kā
tas ir redzams no daudziem piemēriem, man tā visa nav bijis žēl, ja tas atnestu rezultātu un uzlabotu Jūsu
stāvokli, bet man tā ir žēl, ja tas – Jūsu smadzeņu programmu īpatnību dēļ – nekādu rezultātu nenes, un
ir vienkārši izputināts vējā.
.3893. Es rakstīju asi, bet tas ir tāpēc, ka rakstīju to, ko domāju.
.3894. Es gan joprojām esmu dusmīgs uz Jums par šo vējā putināšanu, taču ar laiku, iespējams, tas
viss nogulsies un nogludināsies, un tad es varbūt varēšu rakstīt Jums arī maigāk un siltāk (kā kādreiz).
Bet tam ir vajadzīgs laiks, kurā nebūtu jaunu putināšanas ekscesu (ko, ceru, nodrošinās punkta (4)
stratēģija).
.3895. Pagaidām apsveicu Jūs vārda dienā 12.martā un nosūtu Jums ansambļa «Sirds Vētra»
dziesmu «Likteņupe». Mikus Rainis un Miranda Mella to dzirdēja pa radio, kad peldēja lejup pa
Fatumrivulu. Nepāra pantus dziedāja vīrietis, pāra pantus – sieviete.
.3896. Lai gan tur nav spilgtu poētisku tēlu, tomēr no filosofiskā viedokļa tur ir pareizi izteikta
cilvēku dzīves jēga: jebkuru citu jēgu cilvēki vienalga uztvers kā surogātu.
.3897. Novēlu Jums, Dear Aija, tomēr, neskatoties ne uz ko, atrast savas dzīves jēgu.
Valdis Egle
2003.gada 3.martā
§159. Februāra sarakste ar Johanu Korinu
2003.02.21 19:21 piektdiena
(pirms 9 dienām, 15 stundām, 42 minūtēm)

.3898. Labdien (vai labvakar), Bētiņa kungs!
.3899. Ir pagājis pusgads, kopš 2002.gada 15.augustā Jūs man uzrakstījāt e-pasta vēstulē:
«Apstiprinu tikai, ka aizvakar saņēmu Jūsu vēstuli, un uz e-adresēm neko vēl neesmu sūtījis. Vēstuli es
izlasīju, klātpieliktos tekstus vēl ne. Kad izlasīšu, uzrakstīšu vairāk.»
.3900. Šķiet, ka Jūs esat aizmirsis par šo solījumu un uzskatāt, ka «gājiens» tagad ir man. Bez tam
Jūs neesat atbildējis uz manā vēstulē izteikto jautājumu, vai Jūs piekrītat sarakstei ar to nosacījumu, ka
viss Jūsu rakstītais var tikt publicēts žurnālos «Rose» un «Tece». Es pieņemu, ka Jūs tam piekrītat (jo
nekādu nedz komerc-, nedz intīmu noslēpumu jau te nebūs) un ka uzskatāt to par tik pašsaprotamu, ka
tur nav nemaz ko īpaši rakstīt un sūtīt. (Ja mans pieņēmums nav pareizs, tad, lūdzu, protestējiet, un tas
būs signāls, ka nepiekrītat).
.3901. Šīs formalitātes priekš manis ir svarīgas. Es principiāli neielaižos sarakstē ne ar vienu, ja šo
saraksti nedrīkst publicēt (tātad šādas sarakstes priekš manis ir vienkārši tāda īpatnēja literārās darbības
forma). Tā kā LR likums «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» aizliedz publicēt vēstules
bez autora un adresāta atļaujas, tad, ja es uzsāktu šāda tipa literāro darbību, tajā vai citā veidā
nenodrošinājis sev attiecīgās tiesības, tad es nostādītu sevi «zem sitiena»: principā mans korespondents
varētu kādreiz (sevišķi, ja attiecības sabojātos) iesūdzēt mani tiesā, prasot naudas kompensāciju, un man
nebūtu juridisku aizsardzības līdzekļu. Jūs varbūt to nekad nedarītu, bet es principiāli esmu piesardzīgs
ar visiem un «spēlēju Dzīves spēli» tā, lai nevarētu to paspēlēt. (Pat neskatoties uz vienmēr
nodrošinātajām juridiskajām garantijām, man vienalga ir draudējuši ar tiesu; ja garantijas ir man kabatā,
tad es varu par tādiem draudiem pasmieties).
.3902. Tātad, ja Jūs minēto nosacījumu (kaut vai vienkārši ar savu neprotestēšanu) apstiprināt, tad
es varu rakstīt (savos žurnālos) Jums atbildes par Džordano Bruno un pārējiem Jūsu vēstulēs skartajiem
teorētiskajiem jautājumiem (iepriekš publicējis pašas vēstules vai to daļas).
.3903. Monogrāfiju, par kuru runāju savā pirmajā vēstulē, es vēl neesmu iesācis – daļēji tādēļ, ka
ar vienīgo zināmo tās potenciālo lasītāju attiecības nebija nokārtotas un nebija skaidrs, vai tāds lasītājs
vispār būs; daļēji citu iemeslu dēļ. Par to nav jāuztraucas, jo man vienmēr ir ļoti daudz dažādu darbu un,
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ja es nestrādāju pie Monogrāfijas, tad strādāju pie kaut kā cita; ja būtu strādājis pie Monogrāfijas, tad šīs
citas lietas nebūtu pavirzījušās uz priekšu... Tā ka laiks nekādi nav uzskatāms par zaudētu.
.3904. Šo vēstuli es rakstu, gan lai atgādinātu Jums to, ko, šķiet, bijāt aizmirsis, gan arī vēl viena
cita iemesla dēļ. Lieta tā, ka man ir ievadīts datorā pilns Jūsu «Dižā Gara» teksts (tas ir pat kvalitatīvāks
nekā Preses Nama datorā, jo es tur izlaboju arī vienu otru drukaskļūdu).
.3905. Šī ievadīšana iznāca tā: kad Maija Salna pievērsa manu uzmanību šai grāmatai un es to
(paņēmis Akadēmiskajā bibliotēkā) biju izlasījis, tad man tā likās tik ievērības cienīga, ka es gribēju
katrā ziņā dabūt savā īpašumā vienu eksemplāru. Es meklēju to veikalos, bet – diemžēl – neatradu. (Jau
padomju laikos bija grūtības ar labu grāmatu dabūšanu – pats droši vien atceraties –, bet tagad jau nu ir
vēl sliktāk: visādas histēriskas sievas un Aivari Gardi ir piegāzuši grāmatnīcas ar visādiem mēsliem, bet
labu grāmatu tu nevari dabūt, ja vien neesi paspējis to nopirkt dažās pirmajās nedēļās pēc tās
iznākšanas).
.3906. Tā nu, nedabūjis «Dižo Garu» veikalos, es, daudz nedomādams, no bibliotēkas eksemplāra
ievadīju to datorā ar skaneri un teksta atšifrēšanas programmām, tādējādi dabūdams sev kāroto
eksemplāru (esmu tā izrīkojies ar vairākām grāmatām, arī «bibliogrāfiskiem retumiem»). Tas notika
pagājušā gada maijā un jūnijā, kad man vēl nebija arī kontaktu ar Jums; tagad es vismaz varbūt varētu
mēģināt lūgt no Jums kādu eksemplāru, bet toreiz nevarēju pat to.
.3907. Tādējādi grāmatas teksts bija pastāvīgā manā rīcībā, un es uzrakstīju tai komentārus – ne
par beletristisko, bet par faktoloģisko un teorētisko daļu (un taisos rakstīt vēl vairāk). Šie komentāri ir
rakstīti priekš «Roses» un, dabīgi, tiks tur ievietoti kopā ar Jūsu tekstu, – lai būtu saprotams, kas īsti tiek
komentēts.
.3908. LR likums «Par autortiesībām un blakustiesībām» atļauj man citēt Jūsu grāmatu
«zinātniskos, pētnieciskos, polemiskos, kritiskos un informatīvos nolūkos tādā apjomā, kādu nosaka
citēšanas mērķis» (18.1 pants). Bet, ja Jūs man dotu tādu atļauju, tad es «Rosēs» reproducētu «Dižo
Garu» vispār pilnībā. Diemžēl, tā kā par «Rosēm» es nesaņemu absolūti nekādus ienākumus (tieši
otrādi: ir tikai tēriņi), tad nevaru piedāvāt Jums par to nekādu honorāru.
.3909. Es gribētu zināt Jūsu viedokli šajā jautājumā, un tā bija otrā lieta, kuras dēļ es uzrakstīju šo
vēstuli.
.3910. Visu labāko vēlot, – Valdis Egle
2003.02.21 23:24 piektdiena
(pēc 4 stundām, 3 minūtēm)

.3911. Sveicināti,
.3912. Jā tik tiešām, kaisu pelnus uz galvas. Es it kā biju Jūsu monogrāfijas gaidās tā, ka kaut kā
pilnīgi palaidu garām faktu, ka uz šo Jūsu vēstuli neesmu atbildējis. Tāpēc, ņemot vērā rūgto pieredzi un
savu izklaidības līmeni, uz galvenajiem jautājumiem atbildu uzreiz.
.3913. Diemžēl vismaz līdz pirmajam martam neatbildēšu par Jūsu atsūtītajiem darbiem – man jau
ir drusku piemirsies un vajag pārlasīt. Pēc relatīvi mierīgas dzīves perioda pagājušajā vasarā, es jau
pusgadu esmu diezgan smagi noslogots – tas gan nekādi neattaisno vēstuļu nerakstīšanu.
.3914. Valdis Egle: «bez tam Jūs neesat atbildējis uz manā vēstulē izteikto jautājumu, vai Jūs
piekrītat sarakstei ar to nosacījumu, ka viss Jūsu rakstītais var tikt publicēts žurnālos «Rose» un «Tece».
Es pieņemu, ka Jūs tam piekrītat». Es, protams, piekrītu. Vienīgi es labprātāk figurētu ar pseidonīmu –
redziet, es ļoti augstu vērtēju savu privāto dzīvi un cenšos maksimāli izvairīties no jebkādas publicitātes.
.3915. Valdis Egle: «Monogrāfiju, par kuru runāju savā pirmajā vēstulē, es vēl neesmu iesācis...»
.3916. Žēl. Es neesmu matemātiķis, un man ir grūti izsekot Jūsu teorijas pamatlīnijai, no tiem
fragmentiem, ko esmu lasījis. Varētu palīdzēt, ja Jūs teorijas pamatnostādnes izklāstītu kaut vai tēžu
veidā.
.3917. Valdis Egle: «Lieta tā, ka man ir ievadīts datorā pilns Jūsu «Dižā Gara» teksts (tas ir pat
kvalitatīvāks nekā Preses Nama datorā, jo es tur izlaboju arī vienu otru drukaskļūdu)».
.3918. Ja jums ir interese, es varu Jums uzsūtīt savu versiju elektroniski – tā atšķiras no
publicētās. Neprincipiāli, bet ar dažām, kā man pašam šķiet, būtiskām redaktoru izdarītām (un ar mani
nesaskaņotām) izmaiņām. Un vēl – manam variantam klāt ir darbā pieminēto vēsturisko personu
portreti, pieminēto mākslasdarbu reprodukcijas un vēl dažas ilustrācijas par tēmu. Ja ir interese, es Jums
izsūtīšu.
.3919. Valdis Egle: «Jau padomju laikos bija grūtības ar labu grāmatu dabūšanu – pats droši vien
atceraties –,»
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.3920. Nu, tagad es lielākoties pērku grāmatas citās valodās – it īpaši krieviski – tās ir lētākas.
.3921. Valdis Egle: «tagad jau nu ir vēl sliktāk: visādas histēriskas sievas un Aivari Gardi ir
piegāzuši grāmatnīcas ar visādiem mēsliem, bet labu grāmatu tu nevari dabūt, ja vien neesi paspējis to
nopirkt dažās pirmajās nedēļās pēc tās iznākšanas».
.3922. Ir ļoti labi tulkojumi. Kas attiecas uz latviešu literatūru, tad ar kaunu jāatzīstas, ka praktiski
to nelasu. Pēdējā laikā es esmu izlasījis tikai Zeibota «Līķu dejas» – daļēji tāpēc, ka esam personīgi
pazīstami, un kā cilvēks viņš man šķiet interesants. Un vēl esmu stingri nolēmies (pagaidām tālāk
netieku) izlasīt Paula Bankovska «Misters Latvija».
.3923. Par «Dižā Gara» komentēšanu man nav nekādu iebildumu, un honorāru es nesagaidu.
Tiesības uz pirmo izdevumu bija apgādam «Preses Nams» saskaņā ar līgumu, par kuru man stāstīja, bet
kuru es nekad mūžā neesmu redzējis. Vairāki mani draugi man ir norādījuši, ka viņiem ir pamatotas
aizdomas, ka grāmata identiskā formā ir izdota atkārtoti. Nākamreiz man jābūt uzmanīgākam. Bet to es
saku tikai tāpēc, ka vispār nesaprotu, kam un uz ko ir kādas tiesības.
OTRĀ DAĻA
.3924. Tagad es gribētu uzdot jautājumu Jums, kā matemātiķim. Vienā no literārajiem projektiem,
man kā tēls ir aprakstīts matemātiķis, kas aizraujas ar mīklām, spēlēm un uzdevumiem. Viņš tiek
iesaistīts dažādu noziegumu atklāšanā, un mīļotais teiciens ir: «Atklāt var jebkuru noziegumu, bet ne
vienmēr var atrast pierādījumus, lai notiesātu vainīgo». Lai teorētiski nopamatotu šo tēzi (viņš man mīl
filosofēt), varonis apspēlē Gēdeļa teorēmu. Theorem of incompletness. Bet es nezinu, kāds ir šīs
teorēmas vispārpieņemtais latviskais nosaukums. Varbūt Jūs varētu mani apgaismot?
.3925. Pagaidām visu labu,
Jānis Bētiņš
2003.02.25 13:59 otrdiena
(pēc 3 dienām, 14 stundām, 35 minūtēm)

.3926. Labdien!
.3927. Paldies par atbildi! Izlasīju to tikai šodien, jo esmu pa pusei atvaļinājumā un vakar nebiju
darbā (kur man ir e-pasts un Internets; mājās tā nav). Ar atbildēšanu uz manām «Roses» burtnīcām varat
nesteigties (es tādu atbildēšanu nemaz neprasu: dariet to tikai tad, ja pats vēlaties). Tagad es varu sākt
veidot žurnāla «Roses» numurus ar Jūsu tekstiem gan no vēstulēm, gan «Dižā Gara» un ar savām
atbildēm un komentāriem. Kad būs gatavi, sūtīšu Jums. Domāju arī uzrakstīt Jūsu pieminētās Vēras
teorijas «tēzes» kā ievadu Monogrāfijai.
.3928. Es neesmu matemātiķis; nodarbojos ar matemātiku tikai kā diletants (jeb amatieris – tāpēc
jau Podnieks un kompānija bija tik augstprātīgi pret mani, uzskatot un saucot sevi par profesionāļiem).
Pēc izglītības esmu «inženieris-ekonomists» (tā ierakstīts diplomā). Faktiski tā specialitāte, kuru es
studēju no 1965.gada un beidzu 1970.gadā Universitātē («Ekonomiskās informācijas mehanizētās
apstrādes organizācija») bija viena no pirmajām datorzinātņu specialitātēm Latvijā. Tajā laikā
kompjūterus (ESM programmēšanu) mācīja tikai divās vietās Latvijas augstskolās: LVU Fizmatu
fakultātē matemātikas nodaļā (ar teorētisku noslieci) un LVU Ekonomikas fakultātē (mūsu EIMAO
specialitātē – ar praktisku noslieci). Tikai vēlāk parādījās arī citas «kompjūteru specialitātes» –
Politehniskajā institūtā, Civilās aviācijas institūtā u.c. vietās. Visumā tas, ko mums mācīja, bija tipisks
inženieru kurss – pat ar visām «materiālu pretestībām» un pārējām inženierdisciplīnām.
.3929. Uzskatu sevi par datorzinātņu (informātikas) speciālistu, un tieši no ŠĪS pozīcijas raugos uz
visu – tajā skaitā uz matemātiku. Vēras teorijas būtība jau arī ir: izdarīt pieņēmumu, ka cilvēka
smadzenes ir informātiska sistēma (bioloģisks kompjūters) – un tad paraudzīties, kādi secinājumi no tā
izriet priekš informātikas speciālista. (Bet secinājumi izrādās bagātīgi un pārsteidzoši).
.3930. Gēdeļa teorēmas jautājumos galvenais speciālists Latvijā skaitās Kārlis Podnieks.
Teorēmas jēgu (incompletness) viņš tulko kā «nepilnība» (sk. http://www.ltn.lv/~podnieks/ml Tātad
teorēmai vajadzētu saukties par Nepilnības teorēmu. Es domāju, ka tas ir pieņemams nosaukums un
nevaru piedāvāt neko labāku. Ja jau Jūs esat pazīstams ar Podnieku, tad varat pajautāt vēl arī viņam
pašam. Viņa e-pasta adrese ir: Karlis.Podnieks@mii.lu.lv.
.3931. Es būšu pateicīgs Jums, ja atsūtīsiet «Dižā Gara» elektronisko versiju ar īsto (nerediģēto)
tekstu un visiem tiem pielikumiem, par kuriem Jūs runājāt. Cik sapratu, Jūs neiebilstat pret pilna «Dižā
Gara» teksta publicēšanu «Rosē»; tādā gadījumā būšu priecīgs, ka mana publikācija būs «īstāka» un
pilnīgāka nekā Preses Nama izdevums.
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.3932. Savā vēstulē Jūs minat arī jaunus sacerējumus, pie kuriem strādājat. Šajā sakarībā varu
izteikt Jums vēl vienu piedāvājumu. Savā laikā, kad es lasīju «Dižo Garu», es domāju pie sevis: «Eh,
vellos, žēl, ka Korins neiedeva savu manuskriptu pirms publicēšanas izlasīt man – es būtu šur tur
piedāvājis stilistiski labākas teksta versijas un norādījis uz vienu otru faktoloģisku kļūdu!». Ar
nākamajām grāmatām piedāvāju tā arī rīkoties. Es piedāvāšu Jums uzlabojumus, bet vai tos pieņemt vai
nepieņemt – tas paliks Jūsu paša ziņā.
.3933. Pagaidām tas būtu viss – ar vislabākajiem novēlējumiem – Valdis Egle

.3934.
From: «Janis Betins» (jaabee@latnet.lv)
To: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
Date: Wed, 26 Feb 2003 09:55:47 +0200

.3935. Sveicināti,
Tikai trīs īsas piezīmes
.3936. 1. Es tiešām nezinu, kāds ir stāvoklis ar autortiesībām. No manas puses iebildes nebūs.
Par citiem nezinu. Tas protams, neattiecas uz fragmentiem.
.3937. 2. Par faktoloģiskām kļūdām – Es nepretendēju uz patiesību – visu darbu es uzskatu par
fikciju un tāpēc arī ar faktiem izrīkojos brīvi (par ko arī brīdinu lasītāju).
.3938. 3. Es labprāt dodu lasīt to, ko esmu uzrakstījis tad, kad uzskatu par gatavu.
.3939. Ar cieņu – JaaBee
2003.02.26 13:36 trešdiena
(pēc 23 stundām, 37 minūtēm)

.3940. Sveicināti! Liels paldies par atsūtītajiem materiāliem!
.3941. Īsas atbildes uz Jūsu trīs «īsajām piezīmēm»:
.3942. 1. Es tiešām nezinu, kāds ir stāvoklis ar autortiesībām. No manas puses iebildes nebūs.
Par citiem nezinu. Tas protams, neattiecas uz fragmentiem.
.3943. Iepriekšējā vēstulē Jūs rakstījāt, ka neesat redzējis līgumu ar izdevniecību. Bet, ja Jūs to
neesat redzējis, tad nevarējāt arī parakstīt. Jūsu vietā to parakstīt drīkstēja kāds cits tikai tādā gadījumā,
ja Jūs esat viņam izdevis notariāli apstiprinātu pilnvaru. Ja Jūs nevienam tādu pilnvaru neesat devis un ja
arī pats neesat redzējis un parakstījis līgumu, tad tas nozīmē, ka nekāds rakstisks līgums juridiski
neeksistē. Tātad Jūs neesat nevienam deleģējis nekādu daļu no savām autortiesībām, un tās par 100%
pieder Jums. Tā kā grāmata tomēr ir izdota un (acīmredzot) Jums ir samaksāts kaut kāds honorārs, tad
(no juridiskā viedokļa) tas ir noticis uz mutiskas vienošanās pamata. Taču neviena (godīga, neuzpirkta)
tiesa nevarēs pietiekoši detalizēt tādas mutiskas vienošanās nianses, lai atņemtu Jums kaut daļu no Jūsu
tiesībām par labu Preses Namam, ja Jūs pats noliegsiet, ka esat viņiem kaut ko deleģējis.
.3944. 2. Par faktoloģiskām kļūdām – Es nepretendēju uz patiesību – visu darbu es uzskatu par
fikciju un tāpēc arī ar faktiem izrīkojos brīvi (par ko arī brīdinu lasītāju).
.3945. Es jau arī nedomāju kaut kādas «kļūdas» Sullas, Leonardo da Vinči vai kāda cita personāža
attēlojumā – skaidrs, ka tā ir literāra tēlojuma lieta, un neviens (arī es) tur nevar iejaukties. Bet «Dižajā
Garā» ir šādas tādas sīkas neprecizitātes, kuras varbūt Jūs pats būtu gribējis novērst, ja kāds Jums uz tām
norādītu. Piemēram, neprecīzi ir citēts Veidenbaums (..Domāju es domas dziļas..); piemēram, to
amerikāņu domātāju, kurš mita būdā pie Valdenas ezera, Jūs saucat par Torro, bet īstenībā viņš ir Toro
(franču uzvārds, oriģinālā rakstās: Thoreau) – utt. Tādas neprecizitātes, šķiet, nav saistītas ne ar kādu
literāru ieceri, un teksts iegūtu, ja tās tiktu novērstas. (Bet, ja tomēr Jums būtu šajā sakarībā bijusi sava
iecere, tad Jums paliktu arī tiesības saglabāt tekstu tādu, kāds tas ir). Visa šī lieta ir simetriska: Jūs
lasīsiet manu Monogrāfiju, un es būšu Jums pateicīgs, ja Jūs aizrādīsiet man uz kādām faktoloģiskām
neprecizitātēm (kuras ir visos sacerējumos bez izņēmumiem) vai uz vietām, kur varētu tekstu stilistiski
uzlabot (saglabājot man kā autoram tiesības uz pēdējo vārdu: mainīt tekstu vai nemainīt).
.3946. 3. Es labprāt dodu lasīt to, ko esmu uzrakstījis, tad, kad uzskatu par gatavu.
.3947. Protams, ka runa ir tikai par gataviem sacerējumiem. Negatavu es arī atteiktos lasīt.
.3948. Vēlreiz paldies par atsūtīto manuskriptu un pielikumiem! Visu labāko vēlot –
Valdis Egle
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§160. Marta sarakste ar Johanu Korinu
2003.03.06 14:10 ceturtdiena
(pēc 8 dienām, 34 minūtēm)

.3949. Esiet sveicināts!
.3950. Tad nu esmu beidzot iesācis Monogrāfiju un uzrakstījis tai Ievadu (ar problēmas nostādni).
Domāju arī turpmāk veidot to (ja izdosies) kā sastāvošu no atsevišķiem 10–20 tūkstoš zīmju gariem
rakstiem par kaut kādu no deklarētajiem tematiem. (Tādu rakstu var pabeigt pa dažām dienām, pat
neskatoties uz noslodzi citās jomās, tādēļ sajūtams rezultāts ir iegūstams saprātīgās laika robežās un nav
jāgaida gadiem).
.3951. Kādi Jums būtu jautājumi par (vai iebildumi pret) šo Ievadu {VITA3.555}, un kādu rakstu
(par kuru tematu) Jūs gribētu dabūt no manis kā nākošo?
.3952. Visu labu vēlot,
Valdis Egle
2003.03.09 22:40 svētdiena
(pēc 3 dienām, 8 stundām, 30 minūtēm)

.3953. Sveicināti,
.3954. Es izlasīju Jūsu atsūtīto Monogrāfijas ievadu {VITA3.556}. Skan diezgan iespaidīgi; ja
Jums tiešām ir risinājumi ievadā iezīmētajām problēmām, – patiesi Visaugstākā klase. Daudz neko es
vēl nevaru spriest un, kolīdz Jūs jautājat man, kādā secībā es gribētu dabūt nākošos fragmentus, tad
neapšaubāmi tieši Jūsu norādītajā: pilnīgi noteikti punktus 1., 2., 3. un 4.; tālāk varētu jau būt atkāpes no
Jūsu plāna. Mani īpaši ieinteresēja 6. (Kas ir loģika...) un 9. (Kas ir valoda un saprašana...). Vēl mani
interesē objektu atpazīšana, bet tā, cik noprotams, nav izdalīta atsevišķā nodaļā un droši vien tiks
iztirzāta četrās pirmajās.
.3955. Vēl ir divi atsevišķi punkti.
.3956. 1. Kāda ir nosaukuma «Vēras teorija» izcelsme?
.3957. 2. Es nesen lasīju grāmatu, kura idejiskajā ziņā varētu būt Jums tuva: «Goedel, Escher,
Bach: an Eternal Golden Braid» by Douglas Hofstadter.
.3958. Ilgi meklēju, pieprasīju draugiem, lai atsūta, līdz beidzot viņi paziņoja, ka eksistē krievu
tulkojums – kuru arī atradu veikalā «Intelektuālā grāmata» (bija nejēgā dārga – 11 Ls).
.3959. Gaidot nākošos fragmentus, visu labu.
JaaBee
2003.03.10 15:21 pirmdiena
(pēc 16 stundām, 41 minūtes)

.3960. Labdien. Pagaidām atbildu tikai par «diviem atsevišķajiem punktiem»:
.3961. 1. Termina «Vēras teorija» izcelsme ir izskaidrota punktos {SKATI.789} (LASE282.lpp.), {VISUS.552} (LASE4-76.lpp.) un tālākajos. Nosūtu Jums grāmatas LASE2 82-83.lappušu un
grāmatas LASE4 76-77.lappušu faksimilus.
.3962. 2. Hofstadera vārds man ir zināms (tas figurēja Penrouzam un arī citur); pat Jūsu
minētās grāmatas nosaukumu esmu kaut kur dzirdējis (tikai neatceros vairs – kur). Ceru, ka kādreiz
izdosies izlasīt, bet, ja neizdosies, tad ceru, ka Zemeslode tomēr neapstās griezties ap savu asi.
.3963. Tātad tagad es ķeros pie Monogrāfijas nodaļas par «Cilvēka operētājsistēmas principiālo
uzbūvi». Tas prasīs zināmu laiku.
.3964. Visu labāko vēlot –
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17. Žurnāla «Upe» 17. numurs
§161. Maijas Salnas reinkarnācijas teorija
2003.01.06
(pirms 2 mēnešiem, 4 dienām)

.3965. Bet tagad – neņemiet ļaunā – es vēl nedaudz atgriezīšos pie teorijas par Gara iemiesošanos,
tās saistību (varbūtējo) ar briesmām, ko Buiķis u.c. ezotēriķi saskata klonēšanā, un tā visa saistību ar
Prezidentes ignoranci (varbūt piesardzību?) pret Jūsu 100% ateistisko Mācību.
.3966. Par {VITA3.291}. Visumā ezotērikas piekritējiem nav īstas skaidrības (vai vienotības
uzskatos), KAD tieši cilvēka gars iemājo miesā – laikā, kad bērns iznāk no sievietes dzemdes (tad
tiešām klonētajam cilvēkam ar garu «visam jābūt kārtībā»), vai apaugļošanās brīdī. Vairākumā (vismaz
«pirmavotu») ezotērikas grāmatu, kas, vadoties no senām zinībām (kas saglabājušās, jo cilvēce
nepareizas rīcības rezultātā jau vairākkārt gājusi bojā šeit uz Zemes un sākusi visu no sākuma) ir minēts,
ka tas (iemiesošanās) notiek apaugļošanās brīdī.
.3967. Vēl vairāk. Gars, kurš «migrē» caur dažādiem ķermeņiem un vidēm, lai tādējādi
evolucionētu (nav gan kaut kā manāms, ka cilvēku gars visumā kļūtu kvalitatīvāks...), jau iepriekš –
astrālajā pasaulē – izvēlas pats (vai Hierarhi nosaka), kādā vidē, kādiem vecākiem (to savienības
rezultātā radītā fiziskā ķermenī) viņš dzims, lai iegūtu optimālos apstākļus tieši sava gara tālākai
evolūcijai, karmas parādu dzēšanai, savas «misijas» veikšanai utml.
.3968. Teiksim, Buiķim nākošajā dzīvē, lai dotu mācību viņa garam, dzēstu karmas parādus,
«normāli» būtu jāpiedzimst kādā Eiropas valstī, vidē, kur turpināt attīstību, teiksim, gēninženieru
ģimenē... Viņš iekļūst inženiera sievas olšūnā un «nopriecājas», bet te pēkšņi šis pāris izlemj, ka viņi
vēlas nevis viņu abu savienībā radītu cilvēku, bet kādu kvalitatīvāku DNS nesoša cilvēka klonu. Un nu
viņi ņem, «izkasa» Buiķa garu ārā un «ielaiž» tur attīstībai iekšā citas būtnes garu (jo gars ieiet
apaugļošanās brīdī!).
.3969. Ko nu? Buiķa garam jāmeklē atkal atbilstoši «materializētāji» un vide. Un ja nu vairs
neviens (attīstītākajās valstīs) nevēlas «dabiskas» dzemdības, bet veic klonēšanu, gēnu inženieriju utt.?
Un nāksies nabaga Buiķa garam tad iemiesoties kādā afrikāņu mežoņu ciltī «dabiskā» veidā...
.3970. Jā, kas īsti notiktu ar cilvēka garu {VITA3.285} trešajā posmā? Pats gars jau nu nekur
pazust nevar, jo ir nemirstīgs (te ir «ezotēriska» atbilde uz p-tā {VITA3.293} teikto par gara saistību ar
DNS – NAV viņi saistīti – ne tā kā domājat Jūs), bet zaudēja iespēju iemiesoties sev paredzētā vidē
(matērijā), iegūt vajadzīgo fizisko ķermeni.
.3971. (Bet Buiķa gara attīstībai materiālajā pasaulē varbūt neder badā mirstošu mežoņu cilts pāra
DNS, un otrādi...). Tāds būtu jautājums. Buiķis neloģiski spriež, ka klonēšanas rezultātā piedzims
«robots» utml. Robots būtu lelle Dollija, ja Jūs tādu uztaisītu, kā ar to nabaga Guntu nobiedējāt... Lelle
Dollija ar kompjūteru smadzeņu vietā gan no ezotēriķu viedokļa būtu «necilvēks» bez gara. Atšķirtos ar
to, ka nespētu reāli iznēsāt bērnu un to dzemdēt, – Jūs jautājāt par to, kā atšķirt...
.3972. Vispār jau nekas traks nav, un nākotnē šādus mākslīgā intelekta nesējus varbūt ražos, bet
personīgi es «balsoju» par gēnu inženierijas ceļā, pozitīvos nolūkos radītu «pilnīgu», veselu, gudru,
skaistu, laimīgu cilvēku ar spēcīgu psihi. (Būtībā vajadzētu tādus «ideālus» radīt tikai dažus simtus pāru,
tālāk viņi mierīgi varētu vairoties «dabiski», jo DNS nestu sevī visu pozitīvo, evolūcijai derīgo un nevis
«vecāku grēkus līdz septītajam augumam»...)
.3973. (Starp citu, no reinkarnācijas teorijas viedokļa godīgiem, labiem cilvēkiem arī nebūtu ko
baidīties, jo viņi turpinātos – iemiesotos labos «fiziskās substances nesējos», bet izvirtušiem,
deģenerātiem nemaz nevajag dot attiecīgus deģenerātu ķermeņus, kur iemiesoties, lai mocītos paši un
mocītu citus).
.3974. Lūk, kāda ir «mana» reinkarnācijas teorija un tās iespējamā saistība ar klonēšanu un gēnu
inženieriju. Vai es (atšķirībā no Buiķa) esmu devusi vismaz kaut kādu atbildi un skaidrojumu – «teoriju»
(kā to saprotu un pieņemu es), saskaņā ar Jūsu {VITA3.281} – {VITA3.282} teikto? (Varat to visu
«sagraut», es to neuztveršu personīgi, bet būs vismaz kaut kas, ko apspriest).
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(pēc 4 dienām)

.3975. Vai Jūs (atšķirībā no Buiķa) esat devusi «vismaz kaut kādu atbildi un skaidrojumu», tātad
teoriju? Nu, «vismaz kaut kādu» jau, protams, esat devusi. (Tiesa, man šis skaidrojums izklausījās
diezgan juceklīgs, bet tas nav pretrunā ar iepriekšējo teikumu). Kas attiecas uz «graušanu», tad kādēļ
gan man tas būtu jāgrauj? (Es drīzāk varētu sagaidīt, ka tas viss sabruks vai nu pats no sevis vai no Jūsu
rokas, ja mēs mēģināsim to visu tālāk konkretizēt).
.3976. Vispirms dažas piezīmes. Punkts {.3965}: vārds «ignorance» nozīmē «nezināšana» (un
nevis «ignorēšana»), tāpēc šajā kontekstā tas ir lietots nepareizi. Gan presē, gan televīzijā un radio,
protams, ir neskaitāmas reizes redzēts un dzirdēts šis nepareizais lietojums, bet tas tikai vēl lieku reizi
rāda, cik bēdīgi pie mums «apstāv» ar valodu.
.3977. Otrkārt, punkts {.3966}: «..cilvēce nepareizas rīcības rezultātā jau vairākkārt gājusi bojā
šeit uz Zemes un sākusi visu no sākuma..». Šādus apgalvojumus var izteikt tikai cilvēki, kuri ir pilnīgi
analfabēti ģeoloģijā un arheoloģijā. Abas šīs zinātnes, gadu simtiem ilgi vācot faktu pie fakta, ir samērā
pilnīgi rekonstruējušas Zemes vēsturi, kopš tā ieguva cietu virsmu. Protams, šādas tādas spraudziņas
vispārīgajā Zemes vēstures ainā ir palikušas, bet šīs spraudziņas ir daudz par mazām, lai tajās varētu
iebāzt globālu civilizāciju eksistenci agrāk «šeit uz Zemes» un pēc tam to bojā eju.
.3978. Blavatska (vai kāds cits) šo apgalvojumu izteica, ņirgādamies «par muļķiem», bet šie
muļķi, pateicoties savam totālajam analfabētismam, ņēma un tam arī noticēja. Tikai tādi vīri kā Elgars
Senzars vai Pauls Stelps, kuriem nav zināšanu praktiski nevienā nozarē, kuri nav lasījuši tikpat kā
nekādas grāmatas (izņemot, protams, Blavatskas slēpto ņirgāšanos, Rērihas sapņojumus un Klizovska
murgojumus) – tikai tādi vīri var šim apgalvojumam ticēt un pēc tam stāstīt to jaunām lētticīgām
meitenēm.
.3979. (Kad Čārlzs Darvins izvirzīja savu teoriju par cilvēka izcelšanos no pērtiķa, tad Helēna
Blavatska ar visnopietnāko ģīmi izvirzīja viņam pretī savu mācību par to, ka pērtiķi esot cēlušies no
cilvēka, tam deģenerējoties; – tā ir tik klasiska un tik lieliska ņirgāšanās, ka pat šo te rindkopu
rakstīdams, es nevaru noturēties nesmējies; – un ne jau par Darvinu Blavatska ņirgājās; lūk, tas par tām
bojā gājušajām cilvēcēm arī ir tajā pašā stilā un «no tās pašas operas»).
.3980. Ar vārdu sakot, ja Jūs gribat iegūt priekšstatu par to, kas ir bijis agrāk uz Zemes, tad nav ko
klausīties visādus Senzarus, Stelpus un citus «pulciņu vadītājus», bet vajag paņemt attiecīgas
mācībgrāmatas, populārus izdevumus vai populārzinātniskas filmas (teiksim, no «Discovery Channel»)
un pēc šiem materiāliem rekonstruēt sev Zemes vēstures ainu. Ja Jūs to izdarīsiet pietiekoši dziļi, tad
ieraudzīsiet, ar kādu rūpību ģeologi, paleontologi vai arheologi pēta katru izrakto nieciņu, kā visi šie
nieciņi ir salikti kopā, par kādiem sīkumiņiem notiek strīdi un par ko strīdi sen vairs nenotiek; tad Jūs
ieraudzīsiet un sapratīsiet, ka tas ir pilnīgi neiespējami, ka visi šie pētnieki būtu varējuši nepamanīt
pēdas no šīm «bojā gājušajām» cilvēcēm; tas ir tikpat neiespējami kā tas būtu, ja kāds, dzīvodams,
teiksim, Kanādā, sāktu apgalvot, ka Latvijā starp Cēsīm un Rīgu pastāvot 3 kilometrus plata upe, bet
tikai latvieši to neesot pamanījuši...
(nav pabeigts)
§162. Satikšanās uz Bruņinieku ielas
2003.05.05
(pēc 3 mēnešiem, 26 dienām)

.3981. Dear Aija!
.3982. 28.aprīlī, kad es satiku Jūs ar māti uz Bruņinieku ielas, mani ļoti pārsteidza, ka, izrādās,
visa summa no Ineses ir saņemta, bet Jūs par to man neko neesat ziņojusi (it kā man par to nebūtu
nekādas daļas). Es vēl saprastu, ja Jūs man pa šo laiku vispār nebūtu neko rakstījusi, bet, pēc visa
spriežot, Jūsu 7.aprīļa vēstule ir rakstīta jau pēc tam, kad nauda bija saņemta, jo vēstulē tiek runāts par
datora pirkšanu (jauns dators gan esot par dārgu) un tiek arī (ar pārsteidzoši plašu žestu) solīts apmaksāt
disketes, kurās es ierakstīšot savas grāmatas. Toreiz es vēl nobrīnījos, no kurienes gan Aijai tik daudz
naudas un nodomāju, ka laikam būs pastrādājusi pie ģeoloģes vai dabūjusi kādu citu gadījuma darbu.
Man pat ienāca prātā, ka varbūt ir saņemta kāda maksājuma daļa no Ineses (teiksim, pārdodot viņas
zeltlietas vai tml.), bet ka varētu būt saņemta pilna summa un Jūs par to man vēstulē neminētu ne vārda,
– tāda versija gan man pat prātā neienāca.
.3983. Acīmredzot tā ir histeroīdas dabas atriebība man.
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.3984. Dear Aija, kad Jūsu māte pirms Ziemassvētkiem zvanīja man un (visai izmisīgā tonī) lūdza
mani uzrakstīt Trešo paskaidrojumu, tad es Ziemassvētkos un apkārtējās brīvdienās ziedoju tam trīs
pilnas dienas, atliekot malā visus pārējos darbus; tajā reizē es precīzi fiksēju ziedoto laiku; iepriekšējās
reizēs tas netika fiksēts tik pilnīgi, taču, aptuveni vērtējot, Jūsu mātes tiesas procesa dokumentu
gatavošanai es esmu ziedojis apmēram pilnas 10 dienas, un, ja tāds darbs būtu veikts «Latvijas
Vēstnesim» vai Jāņa Mozuļa «Manam Īpašumam», tad viņi samaksātu man par to ap 200 latu. No jums
es naudu netaisījos prasīt, taču es uzskatu, ka man ir tiesības prasīt (un nevis lūgt!) vismaz precīzu
informāciju par manas darbības rezultātiem.
.3985. Kā Jūs zināt no manis rakstītā, es gatavojos visu šo «Ineses lietu» attēlot savās grāmatās,
un šis stāsts nevar tikt pabeigts, ja nav zināms tā fināls.
.3986. Jūs esat daudzkārt paudusi savu neizpratni par manu pēdējā gada «vēsumu» pret Jums,
stāstījusi, ka nejūtaties nekur vainīga, ka jums ir neizprotamas manas «noskaņojuma maiņas» utt. Man ir
arī šis tas uzrakstīts par atbildi uz to, un dažreiz rakstīts visai nikni, atbilstoši tā brīža noskaņojumam pēc
Jūsu vēstules izlasīšanas, bet neesmu to Jums sūtījis, jo Jūs lūdzāt «nesūtīt Jums neko ļaunu», un tā tie
teksti stāv datorā un kādreiz nonāks žurnālā «Upe».
.3987. Jūsu uzvedības nianses, kuras izsauc šo «vēsumu» (un dažreiz pat «ledainumu»), ir visai
daudzveidīgas, un pilnībā tās nav aprakstītas pat tajos minētajos tekstos, bet šeit jau nu es nevaru
atkārtot pat to, kas tur tomēr aprakstīts ir.
.3988. Tāpēc šeit pateikšu tikai pašu pašu galveno, kas paceļas pāri visam pārējam un kam ir
bijusi izšķirošā loma. Tas ir vairāk nekā trīs gadu laikā nostiprinājies mans slēdziens par jums: «Viņa
putina vējā manu laiku, manu darbu, manus spēkus un pat manu naudu. Viņa nepārtraukti sauc pēc
palīdzības, bet, kad es viņai šo palīdzību dodu, tad tā reizi pēc reizes izrādās izputināta vējā».
.3989. Veidi, kādā Jūs panākat, ka manas pūles tiek izputinātas vējā, ir pārsteidzoši dažādi, bet
man nav laika tos šeit smalki iztirzāt. No apmēram 10 dažādiem projektiem, ko šajos vairāk nekā trīs
gados es esmu Jūsu labā taisījis, deviņi ir tikuši visdažādākajos veidos pārsvītroti, un tikai vienu vienīgu
Jūs ļāvāt man realizēt: kaut kādu neizprotamu iemeslu dēļ Jūs ļāvāt man vinnēt tiesas prāvu pret Inesi.
(Paldies Jums par to!).
.3990. Bet tagad, it kā atjēgusies par šo kļūdu, Jūs cenšaties arī šo uzvaru sabojāt, slēpdama no
manis tās rezultātus.
.3991. Es labprāt palīdzu cilvēkiem, sevišķi sievietēm, neprasot par to nekādu atlīdzību, bet ar
vienu nosacījumu: ka šī darbība nesīs uzvaras, nevis sakāves. Šajā ziņā visspožākā mana «aģente» ir
bijusi Natālija: darbodamās precīzi pēc manām instrukcijām, pārvarot savas bailes un neticību, viņa ir
nesusi daudzas spožas uzvaras. Pēdējo, ar bakalaura darbu par Moru un Sviftu, Jūs pati redzējāt, bet
pirms tam bija vēl daudzas citas, ne mazāk spožas. Tur bija gadījums, kad vidusskolas gala eksāmenos
apžilbinātā skolotāja dāvināja Natālijai ziedus (nevis skolniece skolotājai, bet skolotāja skolniecei!); tur
bija gadījums, kad pārsteigtie Universitātes pasniedzēji stāstīja, ka pirmo reizi mūžā redzot sievieti, kura
tik labi orientētos politiskajā vēsturē un kurai būtu tik oriģināls patstāvīgs viedoklis. (Starp citu, Natālijai
tuvojas maģistra darbs).
.3992. Tādu uzvaru dēļ arī ir vērts darboties.
.3993. Bet no Jums var dzirdēt tikai bezgalīgu ņaudēšanu: policija Jūsu iesniegumu par
uzbrukumu pie jaunceltnes nepieņems, Inese ir ļoti bīstama, pie Mozuļa Jūs strādāt iet nevarat, Inese
pārrakstīs māju uz radinieces vārda, uz Riharda skolu nedrīkst rakstīt, uz Ineses skolu sūtīt nedrīkst,
manas grāmatas pārtulkot Jūs nevarat, datoru ņemt Jums ir bail, un tā tālāk, un tā tālāk, bez gala un
malas. (Kāda, pie velna, Inese ir bīstama, ja, neskatoties uz visu Jūsu sabotāžu, viņa ir sakauta totāli un
simtprocentīgi – un būtu sakauta vēl smagāk, ja Jūs nebūtu viņas labā tik ļoti pūlējusies).
.3994. Jūs atrodaties tur, kur Jūs atrodaties, tādēļ, ka Jums visu mūžu ir bijusi pilnīga orientācija
uz sakāvi, nevis uz uzvaru. Bet es negribu darboties priekš sakāves, un, kolīdz man nākas atzīt Jūsu
orientāciju uz sakāvi par negrozāmu un nelabojamu, tad no tādas atziņas tālāk nāk secinājums, ka
sadarbība ar Jums nav iespējama un tā ir jāpārtrauc.
.3995. Labi, Aija, lemiet pati, vai Jūs gribat sadarboties ar mani, vai nē. Šai vēstulei ir tāds pats
raksturs kā tai 2000.gada vasarā, atbildot uz kuru Jūs rakstījāt man histēriskā garā, ka es pats neesot
nekāds uzvarētājs, ka mani raksti esot nepārtraukta žēlošanās utt., pēc kā es aizraidīju Jūs projām, bet
Jūs atnācāt atpakaļ. Pamēģiniet tikai vēlreiz man kaut ko tādu uzrakstīt: momentā būs visi kontakti
noslēgti uz visiem laikiem. (Man jau sen stāv gatavībā vairāki projekti, kā pilnībā Jūs aizstāt ar citām
sievietēm, un vajag tikai «nospiest pogu», lai šos projektus «ieslēgtu»).
.3996. Tātad, kā minimums, lai Jūs varētu arī turpmāk kontaktēt ar mani: pilnīgu un detalizētu
aprakstu par to, kā noslēdzās epopeja ar Inesi.
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.3997. Kas attiecas uz Jūsu lūgumu ierakstīt (Jūsu apmaksātās) disketēs manas grāmatas, tad tur ir
divi aspekti. Pirmais: apmaksātās disketēs kaut ko rakstīt nav vajadzības; nopērciet datoru, un
ierakstīsim taisni datorā visu, ko vajadzēs.
.3998. Otrais aspekts: kā jau es, šķiet, esmu rakstījis, grāmatas elektroniski pastāv daudzos veidos
un formātos; katram no tiem ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Vismaz piecos dažādos veidos tās
varētu tikt ierakstītas Jūsu datorā, un vispirms ir jāizlemj, kurā (vai kuros) veidos tad tā rakstīšana
notiks.
.3999. Korins neko, kas attiektos uz Jums, nav sūtījis. Un ja arī būtu sūtījis, tad jāatceras, ka es
solīju to ievietot žurnālā «Upe», nevis pārsūtīt Jums. Tā ka gaidiet vien žurnālus, kur mazliet agrāk,
mazliet vēlāk, bet būs iekšā viss, kas notiek ap maniem sacerējumiem.
.4000. Nu tad Priecīgu Dzimšanas dienu!
.4001. Vēlu Jums nevis laimi, bet gan spējas šo laimi paņemt.
Valdis Egle
2003.gada 5.maijā
§163. Norēķināšanās
2003.05.14 10:44 trešdiena
(pēc 9 dienām)

.4002.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «rita silina» (xlnm@inbox.lv)
Date: Wed, 14 May 2003 10:43:54 +0300

.4003. Vakar saņēmu Jūsu vēstuli ar Ineses lietas noslēguma aprakstu. Paldies. Tagad arī ar Jūsu
personību saistās vismaz viena uzvara (kas, protams, noskaņo mani labvēlīgāk). Ar jebkuru mūsdienu
datoru var maketēt, tāpēc tur Jūs neko nepareizu nevarat nopirkt. Es nezinu, no kurienes Jūs sūtījāt savas
e-pasta vēstules, bet, kā redzat, tur par sūtītāju bija uzdota Rita Siliņa. Vai Jūs savu mājas datoru
taisāties pieslēgt pie Interneta?
.4004. Uzskatīsim, ka viens smags periods ir noslēdzies, un tagad sāksies labāki laiki. Novēlu
Jums nomierināties un nonākt labā garīgā stāvoklī. Ja Jums būtu stabils un ilgstošs e-pasta punkts, tad
varētu saraksti organizēt savādāk nekā līdz šim (piemēram, izsūtīt Jums manis citiem izsūtīto vēstuļu
kopijas utml.). Pa e-pastu sarakstīties ir, protams, daudz vieglāk nekā pa tradicionālo pastu (vismaz
man).
V.E.
2003.05.14 20:21
(pēc 9 stundām, 37 minūtēm)

.4005.
Date: Wed, 14 May 2003 20:21:31 +0300
From: rita silina (xlnm@inbox.lv)
To: egle@latnet.lv Subject: Par saraksti utt.

.4006. Labdien, VALDI EGLE.
.4007. Jūsu atbilde bija «izsmeļoša». Paldies!...
.4008. Internets man tuvākajā laikā mājās nebūs, bet – ceru, ka būs. Ko darīt, ja internets man
mājās nebūs (vismaz tuvākajā laikā?). Lūdzu atbildēt pa parasto pastu. (Vismaz pagaidām, kamēr...)
.4009. Es braukšu uz Angliju vai Īriju strādāt. Ir jau savi plāni. Tad man vajadzēs ar Jums
norēķināties – es atdošu Jums Jūsu tekstus, bet Jūs – manējos – grāmatas un žurnālus.
.4010. Ja vēlēsaties arī pēc tam kontaktēt ar mani, tad dariet to zināmu man jau tagad, – ja nē –
arī.
.4011. Ar cieņu, Aija.
.4012. P.S. Šajā pastā (tas nav mans) es vairāk laikam neieiešu – lūdzu rakstiet uz parasto.
2003.05.17 12:48 sestdiena
(pēc 2 dienām, 16 stundām, 27 minūtēm)

.4013. Dear Aija, es priecājos, ka Jūs esat nolēmusi doties darbā uz Angliju vai Īriju un visnotaļ to
atbalstu. Jau trīs gadus es uzskatu, ka Jums vajag mācīties pieņemt drosmīgus lēmumus un prast radikāli
grozīt savu dzīvi, savādāk Jūs vienmēr paliksiet tur un tāda, kur un kāda esat.
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.4014. Tāpēc es atbalstu arī Jūsu ierosināto «norēķināšanos» un piedāvāju to izdarīt sestdien, š.g.
31.maijā Jūsu mājās, kur tādā gadījumā es ieradīšos plkst. 11–12. Ja Jūs man nepaziņosiet kaut ko citu,
tad šis laiks un vieta skaitās norunāts; pretējā gadījumā ziņojiet man rakstiski vai pa telefonu citu laiku,
un tad tam jābūt darba laikā jebkurā dienā puķu tirdziņā pie «Latvijas Vēstneša».
.4015. Es sagatavoju Jums atdodamās lietas; tur ir 4 grāmatas (šķiet, ka nebija vairāk, ja bija, tad
ziņojiet), 3 žurnāli «Mistērija» un 1 «Наука и Религия», kā arī 1 rokrakstu burtnīca. Es atdodu arī
lielāko daļu no izgriezumiem un kserokopijām, jo es nemīlu fragmentāru informāciju uz papīra
gabaliņiem: to nekad nevar atrast, kad vajag; ātri un droši atrast var tikai to, kas ir datorā. Paturu tikai
dažas īpaši interesantas kopijas un tādas, kur virsū ir Jūsu vēstules. Atdodu arī 1 paciņu ar fotogrāfijām.
(Ja bija vēl kas atdodams, tad sakiet).
.4016. Bez tam es atdodu Jums (izplatīšanai paziņām) 10 LASE1 grāmatiņas. Vēlētos arī
uzdāvināt Jums 10 savas grāmatas (VIEWS, ROAD, RULES, PRACT, FOURT, SUHOV, NATUR,
CANTO, LEON1 un MUIG1) – 1997–1998. gadu izdevumus. Es pats tos faktiski nelietoju; ja ko vajag,
skatos datorā, nevis uz papīra; un ja arī gribētu glabāt uz papīra, tad tagad būtu jāglabā modernie
izdevumi ar apaļajām muguriņām. Bet Jums šīs vecās grāmatas varbūt varētu noderēt. Taču tas ir fiziski
liels apjoms, un varat atteikties, ja negribat (tādā gadījumā ziņojiet par to, lai es šos sējumus nevestu un
nenestu).
.4017. No Jums es sagaidu:
.4018. 1) LNB-ai paredzētos FOURT, PRACT, CANTO un LEON1 sējumus;
.4019. 2) ROAD un TRANS sākuma burtnīciņas;
.4020. 3) Ls 18, kuri bija paredzēti nākamo sešu grāmatu iesiešanai.
.4021. Pārējais («Roses», «Upes», «Miranda») paliek Jums, kā bija runāts.
.4022. Kamēr Jūs neesat aizbraukusi, es sūtīšu Jums labošanai tās burtnīciņas, kas paliek Jums
(«Roses», «Upes», «Miranda»). Iesienamās grāmatas, ja tādas taisīšu, kraušu kaudzē un nesūtīšu; ja
gadījumā būs redzams, ka grāmata ir gatava, bet Jūs vēl neesat aizbraukusi un varat to izlabot, tad par
tādu labošanu varēs vienoties atsevišķi.
.4023. Kad Jūs būsiet projām, es saglabāju sev tiesības rīkoties pēc apstākļiem: vai nu kraut
kaudzē un gaidīt, kamēr Jūs atgriezīsieties, vai nu dot labot kādam citam, vai arī labot pašam (ja es pats
rūpīgi izlasu izdrukāto, tad kļūdu paliek visai maz, kā tas ir, piemēram, «Mirandā»; cik kļūdu paliek pēc
manis, tik kļūdu paliek arī pēc Jums – arī Jūsu labotajā tekstā vienalga vēl ir drukaskļūdas).
.4024. Vai kontaktēt pēc Jūsu atgriešanās – tas ir atkarīgs no Jums. Ja uzrakstīsiet, kontaktēsim; ja
nē – nē.
.4025. Visu labāko,
Valdis Egle
§164. Par pērkamo datoru
2003.06.16 13:18 pirmdiena
(pēc 30 dienām, 30 minūtēm)

.4026.
Date: Mon, 16 Jun 2003 13:17:55 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: egle@latnet.lv
Subject: Nedaudz mainu, bet... Siliņa pagaidām...

.4027. Labdien, Valdi Egle!
.4028. Nupat kā atvēru savu e-pasta adresi. Jūs tūlīt vaicāsiet – kāpēc Siliņas uzvārds? Lieta
vienkārša priekš Ķengaragā dzīvojošajiem... «Slēpjos» no pārāk ziņkārīgiem darbiniekiem. Pašlaik visi
izgāja smēķēt, bet citādi man velta nedalītu un absolūti nevēlamu (no manas puses) uzmanību. Protams,
ka sakarā ar atveramo jauno adresi...
.4029. Viņiem diemžēl izdevās mani izsekot... Bet ne līdz galam. Es atjaunoju savu paroli – tātad
neviens te klāt netiks. Pat Rita ne. Kā tikai varēšu, atvēršu īsti savu adresi.
.4030. Šeit – mūsu interneta klubā nekā laba nav – apkārt visi bļauj un rēc, lien manā tekstā, bet...
tas jau ir Ķengarags... – dažiem ar to ir viss pasacīts... Principā mani šie trokšņi netraucē un pat šo var
atzīt par stabilu «datorpunktu». Arī labi. Varat rakstīt te. Kamēr esmu Latvijā. (~līdz oktobrim~). (Vienu
Jūsu grāmatu nupat iedevu paziņam – programmētājam Vitam – lai lasa un analizē – biju iepriekš par
Jums viņam teikusi.
.4031. Korinam es vēlreiz uzrakstīju, ka neesmu no viņa neko saņēmusi – viņš rakstīja man, ka
atbildēšot –, ka varu viņam iedot (ja grib) Jūsu grāmatas. U.c.
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.4032. Vispār es šo rakstu drausmīgā skaļumā – mūsu Internetklubos ir tikai «sīkie» – pusaudži,
kas te arī ālējas uz velna paraušanu. No sevis «atšuvu» – tagad es te esmu vēlama persona (ja Jūs zinātu,
kas tas ir, ja būtu te... Tas nozīmē, ka viņi mani «ciena». (Gandrīz kā cietumā vai vēl kur.., bet es par to
samaksāju ar savu «Godavārds, ka tu neteiksi nevienam, ko te redzēji»... Nudien, man tikai par
«SLEPENO AĢENTI» tagad atliek palikt... Ir nu gan...
.4033. Es meklēju sev datorkomplektu joprojām – nekad nebiju domājusi, ka tas ir tik sarežģīti.
Māte man dod datora komplektam ne vairāk kā 300 latus. Bet es tanī summā nevaru iekļauties – vairāk
vajag.
.4034. ...Kur un kā Jūs nopirkāt tik lētu datoru?
.4035. Visu labāko –
Aija
2003.06.16 15:52 pirmdiena
(pēc 2 stundām, 34 minūtēm)

.4036.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Re: Nedaudz mainu, bet... Siliņa pagaidām...
Date: Mon, 16 Jun 2003 15:52:05 +0300

.4037. Labdien, Nu re, tagad tas ir lēts dators, bet pirms gada bija dārgs... To datoru, ko es toreiz
Jums nopirku par Ls 200 ar visām mūzikas tumbām un tintes printeri, es nelietoju. Tā arī stāv neieslēgts
kopš tā laika. Ja vēlaties, varat viņu paņemt uz tiem pašiem nosacījumiem: 2 miljoni zīmju tulkojumu.
Precizēju nosacījumus, ko Jūs toreiz nemaz neuzklausījāt:
.4038. 1) Tulkojumi 5 gadu laikā (es sāku veidot VEDDu PC datoros 1992.gada rudenī, un
tagad tur ir vairāk nekā 50 miljoni zīmju, tātad vidēji es esmu ievadījis, sacerējis, tulkojis, rediģējis,
maketējis apmēram 5 miljonus zīmju gadā – paralēli citiem darbiem, protams, – tāpēc 2 miljonus es
uzskatu par nieku).
.4039. 2) Tulkojums notiek datorā (kā es to daru: tiek ņemts fails un apakšā zem krievu
rindkopas tiek pierakstīta latviešu rindkopa). Ar to Jūsu funkcija beidzas: tekstam pēc tam pāri eju es, arī
salīdzinu krievu rindkopu ar latviešu rindkopu, pielaboju, ko vajag, un izdzēšu krievu tekstu – līdz ar to
tulkojums izdarīts.
.4040. 3) Ja Jūs kaut ko nevarat iztulkot, atstājat daudzpunktus – es pats tur ierakstīšu, ko
vajag.
.4041. Nu, tādi bija nosacījumi pirms gada. Ja gribat, varat tos pieņemt arī tagad. Tādā gadījumā
Jūs paņemat no mātes 300 latus, nesakat viņai, kā ir īstenībā, un noslēpjat naudu «nebaltai dienai» bankā
vai zeķē.
.4042. Ja ne, tad M. Šafro & Co (kas pretī manai mājai) šodien pārdod Celeron Easy PC par $325;
tur nav CDROM, tas buus + $25, monitors 15» (lētākais) $128 = $ 478. 300 latu pēc pēdējā LB kursa ir
$532. Tātad atliek vēl ap $50. Lētākais lāzernieks ir $263; lētākais tintenieks – $67. Mazliet pietrūkst.
Bet, ja izdodas iztikt ar to Epsonu, kas ir mājās... (Viss šis, protams, ir jauns un nelietots).
.4043. Celeron Easy PC (kurš Šafro firmā ir «otrais no apakšas») vietā var ņemt «pašu apakšējo»
– Celeron Econom PC par $276. Tad būs $49 ietaupījums, un tintenieks jau sanāks.
V.E.
2003.06.20 13:21 piektdiena
(pēc 3 dienām, 21 stundas, 29 minūtēm)

.4044.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Līgo!
Date: Fri, 20 Jun 2003 13:20:57 +0300

.4045. Dear Aija, novēlu Jums, lai Jāņi būtu mierīgi un apgaroti! – V.E.
2003.07.04 12:34 piektdiena
(pēc 13 dienām, 23 stundām, 13 minūtēm)

.4046.
Date: Fri, 4 Jul 2003 12:34:09 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Par datoru u.c
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.4047. Labdien, Valdi Egle!
.4048. Sanāca būt tik aizņemtai, ka tikai tagad iegāju Internetā. Paldies par sveicienu Jāņos!
Nojāņoju Garkalnē, kur Austras Geites vīram ir vēl viena privātmāja jūras krastā. Nekā priekš manis
interesanta – visi baigi «pareizie» un nekādas jautrības. Tiesa, ar vienu 37 gadus vecu «večuku» nakti
jūrā izpeldējāmies, bet ja Jūs zinātu, cik auksts bija ūdens, tad Jūs justu man nedaudz pat līdz... Un
nākošajā dienā es pat saķēru temperatūru, kas otrā dienā bija atkal normāla, – man vispār ir ļoti grūti
saslimt (tas zināms jau no skolas laikiem J). Tādi man tie Jāņi bija. Starp visu citu varu palielīties – es
biju vienīgā, kas trīs līgo dziesmas zināja no sākuma līdz galam – «pareizie» slēdza maģi un klausījās to,
bet man par labu dziedāšanu pat pīlādžogu kroni piešķīra – lai raganas un vampīri neaiztiekot. (Viņi,
protams, nezin, ka es pati esmu «raganiņa») J.
.4049. Par Jūsu piedāvājumu. Būtu labāk, ja Jūs man to datoru pārdotu..., nu, teiksim, ne par 200
latiem, bet par 300? Vai tā varētu?
.4050. Par tulkošanu. Es par to lietu jau kādu laiciņu domāju – gribās Jums palīdzēt, jo Jūs daudz
esat palīdzējis mums (tiesa, māte man nedod ne santīma bez atskaites, kur tie iztērēti). 5 gadi it kā ir ilgs
laiks, bet, ja ņem vērā, ka es varbūt gadu būšu Īrijā, mācīšos pati utt., tad tas var izrādīties pat maz. Es
ļoti nelabprāt dodu solījumus, ja īsti nezinu, vai varēšu tos realizēt. (Kompleksi, protams...).
.4051. Es Jums pa parasto pastu nosūtīšu lapu ar no Jūsu grāmatas tulkotu tekstu. Jūs
paskatīsieties – ja būsiet apmierināts, varbūt sarunāsim arī. Redzat, māte liek man vēl kārtējos šķēršļus –
Austra teikusi, ka braukt peļņā uz Angliju vai Īriju esot ļoti bīstami un vienmēr piemin to savu
neveiksmīgo radinieku, par kuru es Jums jau stāstīju. Es viņai noprasīju un viņa pateica, ka ceļanaudu
man ne par ko nedos... Skandāli tur nelīdz. Tas ir viens iemesls, kāpēc man būtu izdevīgi paņemt datoru
no Jums uz Jūsu nosacījumiem. Bet tas arī ir jāizplāno, jo māte taisās iet uz veikaliem, kur datorus
pārdod, līdzi un pati maksāt, nevis dot naudu man. Vai Jums ir kādas idejas, kā es varētu dabūt 300 latus
no viņas un tad dators tiktu piegādāts mājās? Es varētu it kā pa telefonu (zvanot Jums) sarunāt, ka firma
man piegādās datoru. Tad vajag, lai kāds cits (ne Jūs) it kā no firmas to datoru atved, jo māte grib, lai
visu pieved un ienes. Naudu viņa dos ne man, bet tam cilvēkam. (Vajag arī sagatavot kādu «kvīti», jo
viņa vienmēr prasa, lai parakstās utt.). Tālāk vajag, lai tas cilvēks – Jūsu starpnieks – man naudu
(nemanot) atdod. Vai tas ir iespējams? (Redzat nu, dzīvojot tādos apstākļos, gribi vai negribi, bet
varianti no «17 pavasara mirkļiem» ir vienīgā izeja...).
.4052. Es gaidu Jūsu atbildi līdz otrdienai – ja tās nebūs, es sapratīšu, ka esat atvaļinājumā un
sūtīšu līdzīgu vēstuli uz Jūsu mājām.
.4053. Un vēl. Ja gadījumā ar tulkošanu nekas nesanāks, vai Jūs varētu man nopirktajā datorā
ievadīt Windovs programmu? Es jautāju veikalos – tur, izrādās, programmas ir dārgas – 130 lati + vēl
par rakstāmajām programmām arī, kas Windovā nemaz neesot, bet jāpērk atsevišķi. Bet tas nozīmē, ka
es nevaru nopirkt datoru ne tikai pa 300, bet tur jau vajag ap 500...
.4054. Vārdu sakot, Jūs saprotat manu problēmu būtību, bet es – Jūsējo (par tulkošanu). Gaidīšu
atbildi. Nelielās šaubās, ka esat atvaļinājumā,
Aija
2003.07.04 12:55 piektdiena
(pēc 21 minūtes)

4055.
Date: Fri, 4 Jul 2003 12:54:59 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Mazas piebildes

.4056. Esiet sveicināts, Valdi Egle!
.4057. Jūs rakstījāt, ka, ja mums būs e-pasta kontakts, tad Jūs man atsūtīsiet arī to, ko esat sūtījis
citiem adresātiem utml. Vai tas tā ir? Neko saņēmusi pagaidām neesmu... – L – Ziņkārīgā Aija
.4058. Iedevu Austrai Geitei Jūsu LASE1. Divas dienas vēlāk viņa man pateica, ka to grāmatiņu
viņai esot noņēmis vīrs Selvis, kurš savukārt ir inženieris un esot sācis lasīt no sākuma – par matemātiku
un – iedomājaties tikai – visu esot sapratis un viņam tas viss esot ļoti interesanti. Teicu, lai tad viņš kaut
ko uzraksta par «iespaidiem» utt. Es gan nedomāju, ka viņš to darīs, jo ir ...pārāk kautrīgs..., un nevēlas,
lai viņa vārds kaut kur parādās. ...Es jau nezinu, ko Austra viņā tādu atradusi... J. Savulaik viņš uz mani
tā vien lūrēja... Baigais!
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2003.07.07 11:46 pirmdiena
(pēc 2 dienām, 22 stundām, 51 minūtes)

.4059. Labdien! Organizēt tādu «17 pavasara mirkļu teātri» es nevaru (un arī negribu). Jums ir 2
iespējas šajā lietā:
.4060. 1) Jūs pērkat datoru no kādas firmas – tad būs gan pavadzīme, gan paraksti, gan
pievedīs mājās. Pēc tam es varu Jums uzinstalēt dažādu programmu pirātiskas (neapmaksātas,
nelikumīgas) versijas, tajā skaitā Windows-98, MS Office-2000 un Tildes Biroju 2000 (tas ir no CD
diskiem, tātad datorā obligāti jābūt CD lasīšanas ierīcei; pašos lētākajos komplektos šī ierīce neietilpst
un ir jāpasūta speciāli).
.4061. 2) Jūs paskaidrojat mātei, ka jaunu un likumīgu datoru lētāk par Ls 500 nevar nopirkt,
un ka tādēļ Jūs pērkat lietotu no manis. Tad māte maksā man bez kādiem «teātriem». Tālākais ir atkarīgs
no mūsu vienošanās. Ja ir spēkā vienošanās par tulkošanu, tad naudu es Jums atdodu. Ja tā ir vienkārša
pirkšana, tad cena ir Ls 200, kurus es paturu. Ja mātei Jūs nosaucat cenu Ls 300, tad 100 saņemsiet
atpakaļ.
.4062. To, ko es esmu sūtījis pa e-pastu citiem, es viegli varu nosūtīt arī Jums, bet vajag pārbaudīt,
ko Jūsu «e-pasta punkts» var un ko nevar pieņemt. Ar šo vēstuli pārbaudīsim, vai tas var normāli
pieņemt mazus Word failus. Pēc tam varēs «iztaustīt» apjoma ierobežojumus un citas lietas.
.4063. Labāko vēlot,
V.E.
.4064. (Vēstule nosūtīta kā pievienots fails ms030707.doc).
2003.07.08 10:14 otrdiena
(pēc 22 stundām, 28 minūtēm)

.4065.
Date: Tue, 8 Jul 2003 10:13:43 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Mazs Word fails pievienots...?

.4066. Labdien, V.E.
.4067. Diemžēl pievienoto Word failu nekādi neizdodas atvērt no šī centra datora. Sākumā mani
negribēja ielaist pat manā personīgajā e-pastā.
Aija
2003.07.08 10:32 otrdiena
(pēc 18 minūtēm)

.4068.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Re: Un šo failu?
Date: Tue, 8 Jul 2003 10:32:21 +0300

.4069. Tas nozīmē, ka «e-pasta punkts» nav pat minimāli pilnvērtīgs.
V.E.
.4070. (Vēstulei bija pievienots tas pats teksts, kas iepriekšējā {.4064} Word failā, tikai HTML
formātā kā fails ms030707.htm).
2003.07.08 10:51 otrdiena
(pēc 19 minūtēm)

.4071.
Date: Tue, 8 Jul 2003 10:50:58 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Īsie faili u.c.

.4072. Labrīt, V.E.
.4073. Pajautāju, kā atvērt to pievienoto failu centra vadītājam. Viņš arī tur ilgi rakņājās un
beidzot atvēra to caur My Document – Wiew.T utt. – es to atkārtot pati nevarētu (pamēģināšu).
.4074. Par «maskēšanos» es ne velti un nebūt ne ākstoties rakstīju. Tomēr arī tas nekur neder, jo
māte obligāti vēlas zināt, no kāda veikala dators nāk un tad vajag gan čeku, gan talonus utt – pat ja
lietots. Kādi ir Jūsu datora «parametri»?
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.4075. Man piedāvāja pilnīgi jaunu, kas izmaksās apm. Ls 370. Parametri: RAM256DDR,
HDD40Gb7200, CD-ROM52X, LAN46eForce64Mb TV-out, Sound, FDD, Mouse, Keyb. (3 gadu
garantija). Printeris krāsu, ko varot uzpildīt pats (vai tad citus nevar?). Vai tas Jūsuprāt ir labs un tādas
cenas vērts?
.4076. Par tulkošanu man vēl jāpadomā. Viena lieta ir, kad Jūs rakstāt tikai savam priekam utml.,
kad Jums ir pastāvīgs darbs, kur nav daudz jānostrādājas, bet alga ir tomēr laba, un cita lieta, kad man
tagad jādomā pašai pirmkārt par savu dzīvi – izglītību un reālu iespēju nopelnīt studijām un kursiem
naudu. To, ka es tulkošu, es nevaru pat savā CV rakstīt. Es Jums vienreiz jautāju, vai savā CV varu
rakstīt, ka esmu J. Egles apgādā redaktore, bet Jūs neko neatbildējāt, un es sapratu, ka vēlams tas vis
nav...
.4077. Tomēr es nesaku – nē. Es par to vēl padomāšu; varbūt uz citiem noteikumiem, bet ne jau
tādiem, kas Jums nevarētu būt pieņemami.
.4078. Ja nopirkšu datoru – rēķinos, ka minētās programmas Jūs man ievadīsiet.
.4079. Ar cieņu,
Aija
2003.07.08 10:56 otrdiena
(pēc 5 minūtēm)

.4080.
Date: Tue, 8 Jul 2003 10:55:48 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Mazs Word fails pievienots un atvērts

.4081. Atvēru vēlreiz pati to Jūsu pievienoto – izdevās. Varat mēģināt sūtīt vēl. D-centrā būšu
nedēļas beigās. A.Š.
2003.07.08 14:58 otrdiena
(pēc 4 stundām, 2 minūtēm)

.4082. Labdien vēlreiz; Jūsu minētajam datoram nav nosaukts procesors, monitors un printeris. Ja
tur ietilpst Samsung 15» monitors un Stylus Color C42 tintes printeris, tad tāds komplekts pie Šafro
maksātu $698 jeb pēc šīsdienas kursa Ls 397. Tātad cena Ls 370 būtu lēta (ja vien tajā ietilpst gan
monitors, gan printeris!). Šafro firmā šis komplekts saucas «Standard PC» un no četriem tipvariantiem ir
otrais no augšas jeb trešais no apakšas, atpaliekot no «DeLuxe» varianta un pārspējot «Econom» un
«Easy» variantus (kurus es aprakstīju Jums vienā iepriekšējā vēstulē – 2003.06.16).
.4083. Patiesībā Jums «Standard» variants nav vajadzīgs, pilnīgi varat iztikt ar «Easy» variantu,
kurš iznāktu par $150 jeb 85 latiem lētāks. Jūsu variantā «TV-out» ir ierīce, kas ļauj datora attēlu izvadīt
uz televizora (priekš kam Jums tas?); tur ir tīkla karte pieslēgšanai lokālajam tīklam (vai Jūs būvēsiet
mājās lokālo tīklu, saslēdzot kopā vairākus datorus?); tur ir skaņu plate mūzikai (bet nav pieminētas
tumbas, kas acīmredzot būs jāpērk atsevišķi).
.4084. Ja tāds variants par Ls 370 tiek apspriests, tad acīmredzot māte ir gatava dot arī vairāk
naudas nekā 300 latus?
.4085. Mans dators pēc parametriem aptuveni atbilst «Easy» variantam, bet tur komplektā ir viss,
pat atskaņotāju tumbas.
.4086. Ja summa var nedaudz pārsniegt 300 latus, tad es Jums ieteiktu pirkt pie Šafro variantu
Easy PC ar 17 collu monitoru. Viņam ir samērā lēti un laba kvalitāte (mans pie viņa pirktais i-486
dators, piemēram, strādā jau 7,5 gadus absolūti bez jebkādām ķibelēm; arī visi «Latvijas Vēstnesim» tur
pirktie, kad es vēl biju priekšnieks un pirku, darbojās nevainojami).
.4087. Ka Jūs esat Jura Egles apgāda redaktore, varat savā CV rakstīt, ne es, ne mans brālis par to
neuzņemamies nekādu atbildību.
.4088. Visu labāko,
V.E.
.4089. (Vēstule nosūtīta kā fails ms030708.htm)
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2003.07.11 10:03 piektdiena
(pēc 2 dienām, 19 stundām, 5 minūtēm)

.4090.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Re Date: Fri, 11 Jul 2003 10:03:29 +0300

.4091. Labdien, Saņēmu Jūsu pastkastē iemesto aploksni. Tās daudzās programmas, ko Jūs tur
aprakstāt, ir programmatūras jautājums, nevis datora. Uzinstalēt var visu ko.
.4092. Kā jau teicu, mans dators aptuveni atbilst «Easy PC» variantam. Procesors Pentium 166
MHz (Celeroni «Easy» un «Econom» variantos ir 133 MHz). Manam datoram ir divi cietie diski 6 un 3
MB; tagad mazāk par 20 MB diskus nepārdod, bet īstenībā tāds apjoms normālam cilvēkam nav
vajadzīgs; manam mājas datoram bija 1,5 MB (pirms 7 gadiem tas bija samērā liels – un man ar to ir
pieticis visus šos gadus). Tas, ka ir divi fiziskie diski, ļauj turēt drošības kopijas turpat vienā datorā – ja
viens disks nojūk, tad otrs paliek; abi reizē jau nenojuks.
.4093. Pirms gada nopirktais dators man visumā patīk, izņemot monitoru. Tas acīmredzot ir
diezgan vecs un 15 collu (manam mājas datoram, uz kura ir samaketētas visas manas grāmatas, ir 14
collas). Tomēr monitors strādā.
.4094. Iepriekšējā vēstulē es Jums ieteicu pirkt jaunu datoru pie Šafro. Jums vajag izšķirties
principiāli. Jauns, firmā pirkts dators noņemtu no manis atbildību par to, vai tas strādās. Ņemot vērā
divu iepriekšējo datoru pieredzi, tā varbūt ir labāk.
V.E.
.4095. (Vēstule nosūtīta kā parasts e-maila teksts «ķēmīgajā rakstībā» bez kādiem pievienotiem
failiem. Pēc šīs vēstules vēl «forvardēts» Verba Volant 11.jūlija sūtījums un miranda21@inbox.lv
pierakstīta portālā Verba Volant, lai viņa saņemtu šī portāla ikdienas sūtījumus pati, bez manas
starpniecības (pirms uzsākt šādus sūtījumus, Verba Volant jautā uzrādītajai adresei, vai tā vēlas saņemt
šos sūtījumus, un, ja atbilde ir pozitīva – tur jāieklikšķina «Jā» vai «Nē», – tad sāk sūtīt)).
2003.07.12 10:54 sestdiena
(pēc 1 dienas, 51 minūtes)

.4096.
Date: Sat, 12 Jul 2003 10:54:28 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Par datoru

.4097. Labdien, Valdi Egle!
.4098. Es Jums trešdien iemetu pastkastītē vēstuli, kur lūdzu atbildēt jautājumā par datora
pirkšanu – nosaukt Jūsu pārdodamā datora «parametrus» utml. Domāju, ka vēstuli saņēmis esat un es
gaidu atbildi (pa parasto pastu). Biju domājusi, ka visu varēs nokārtot jau šonedēļ, bet atbildes nav un
zvanīt man negribās – varbūt Jums ir citi plāni utml.
.4099. Atbildi par datoru es tomēr gaidu. Ja tādas nebūs, vajadzēs meklēt citus variantus, pirkt pēc
reklāmas vai datorsalonā, bet es sapratu, ka Jūs esat ar mieru pārdot datoru par 200 Ls. Vēlos vienīgi
zināt par to detaļas.
Aija
§165. Iet jau vaļā...
2003.07.14 10:38 pirmdiena
(pēc 1 dienas, 23 stundām, 44 minūtēm)

.4100. Nu, redziet: iet jau vaļā! Tātad vismaz pieci sūtījumi, kurus vajadzēja saņemt
«mirandai21», nav saņemti. (Un, iespējams, ka tā ir bijis arī ar Korinu). Atkal sākas problēmas,
problēmas, problēmas, kurām nav ne gala, ne malas, un nekāda cita izskaidrojuma, kā vien tas, ka tur
esat klāt iesaistīta JŪS...
.4101. Es patiešām esmu noguris no 3,5 nepārtrauktu problēmu gadiem, kad neko nav iespējams
izdarīt, neko nav iespējams panākt un paveikt... Labi vismaz, ka tiesas prāvu pret Inesi vinnējām, tas bija
vienīgais panākums (varbūt tāpēc, ka Jūs negājāt uz tiesas sēdēm? J).
.4102. Negribējās man Jums daudz ko stāstīt (un arī tagad negribās), bet, no otras puses, Jūs nekad
nesapratīsiet manu izturēšanos, ja to nezināsiet... Tāpēc mazliet pastāstīšu, lai gan, protams, zinu, ka
pozitīvas emocijas tas Jums neradīs.

VEcordia, izvilkums L-TECE1

97

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

.4103. Jau apmēram 2001.gada pirmajā pusē man sāka veidoties tāda sajūta, ka viss, kam Jūs
pieskaraties, ir lemts iznīcībai, sabrukumam un neveiksmei – bez jebkāda racionāla izskaidrojuma. Es
nesaku, ka es tā domāju; es tā jutu, – bet ar prātu, tieši otrādi, centos to noraidīt kā nezinātniskus
aizspriedumus utml., kas nav manis cienīgi.
.4104. 2001.gada 20.aprīlī Roberts apprecējās, notika kāzas; kāzu bildēm paraugi bija gatavi pēc
dažām dienām, varēja pasūtīt, kurš kādām bildēm cik grib eksemplāru; es pasūtīju vienu bildi arī priekš
Jums; tās izgatavoja jau kaut kad maija sākumā; visas bildes es nosūtīju, kam tās paredzētas, – tikai
Jūsējo paturēju un nesūtīju... Goda vārds, man bija bail. Goda vārds, man bija sajūta, ka šī kāzu bilde
Jūsu rokās – tas būs kaut kāds apdraudējums Robertam un viņa laulībai. Toreiz es nedomāju par nāvi,
bet ka laulība būs neveiksmīga, izjuks, viņi izšķirsies, vai kaut kā tamlīdzīgi...
.4105. Tikai pēc septiņiem mēnešiem, uz 2001.gada Ziemassvētkiem un 2002.gada Jaungadu es
beidzot sadūšojos, nolēmu «uzspļaut tam visam» un rīkoties atbilstoši manās paša grāmatās paustajiem
uzskatiem, ignorējot visādas tādas māņticības, – un tomēr nosūtīju Jums to fotogrāfiju.
.4106. Pēc septiņiem mēnešiem Roberts bija miris. Miris tā paša gada vidū, uz kura sliekšņa es
tomēr nosūtīju Jums to viņa fotogrāfiju, kuru pirms tam tik ilgi biju baidījies sūtīt. Miris nākošajā dienā
pēc tam, kad es saņēmu no Jums atteikumu par Trešo datoru, un tajā pašā dienā, kad biju aizsūtījis Jums
(visai aukstu) atbildi...
.4107. (Un kāju Jūs salauzāt tieši 40.dienā pēc Roberta nāves; pareizticīgajiem 40.diena ir īpaša:
tad dvēsele atstājot zemi; arī mēs šo dienu atzīmējām; Roberts bija kristīts pareizticīgs; es toreiz,
uzzinājis par Jūsu kāju, vēl nodomāju: «Ja pieņem visas šīs māņticības, tad tā bija Roberta atriebība
viņai, promejot no zemes»).
.4108. Tajā pirmajā naktī pēc Roberta nāves, kad mēs bijām pilnīgā šokā un, dabīgi, visu nakti
negulējām, es zvērējos, ka, lai gan es joprojām neticu «tam visam», un «viss tas ir tikai sagadīšanās», bet
vienalga es neielaidīšos vairs ar Jums nekādās darīšanās... Vēlāk es tomēr piekāpos un «ielaidos», bet
pati zināt, kāda gaisotne to pavadīja.
.4109. (Starp citu, tas ir iemesls, kādēļ mani ļoti kaitināja Jūsu sarakste ar Didzi par mani un
Robertu. Pirmkārt, Jums vispār nevajadzēja Didzim par to neko stāstīt – bija taču skaidrs, KĀ viņi,
«ezotēriķi» to izmantos un interpretēs. Es par to domāju tūlīt pēc Roberta nāves, grasījos arī uzrakstīt
Jums brīdinājumu, bet, tā kā es tolaik vairākus mēnešus vispār nerakstīju Jums un arī vispār skart šo
tēmu man bija sāpīgi, tad es nospriedu, ka «gan jau viņa pati sapratīs, ka tiem par to nav jāstāsta». Kad
nu Jūs bijāt tomēr Didzim Senzaram izstāstījusi, un viņš, dabīgi, tulkoja to tā, kā tas bija gaidāms (no kā
man tumšs metās gar acīm tā, ka es viņam iegāztu ar rungu, ja viņš būtu aizsniedzams), tad ne mazāk
mani kaitināja arī Jūsu atbilde viņam: Jūs, lūk, nepieņemot simtprocentīgi manus materiālistiskos
uzskatus utt.; – man iekšā vārījās: «Vai viņa maz apjēdz, KAS izrietēs, līdzko mēs atmetīsim manu
«simtprocentīgo materiālismu» un pieņemsim visas tās pasaciņas par tām karmām, vampīriem, lāstiem
utt.?!»).
.4110. Nu, labi, turēsimies pie simtprocentīga materiālisma; Roberta nāvei ir racionāls
izskaidrojums, un tai nav nekāda sakara ar kaut kādiem tur lāstiem pār Jums!
.4111. Bet tas ir racionālā līmenī. Ar emocionālo līmeni ir tomēr mazliet savādāk.
.4112. Šajā emocionālajā līmenī man atkal ir tāda pati «priekšnojauta», kā toreiz ar to fotogrāfiju:
«Dators pie viņas nestrādās!».
.4113. Pie manis strādās, bet pie Jums nē, – un nekādu racionālu izskaidrojumu tam nebūs, tāpat
kā tiem iepriekšējiem diviem datoriem. Un būs atkal milzīga problēmu jūra...
.4114. Ar tulkošanu tomēr bija savādāk: pirmkārt, tulkot varētu vispār bez kāda datora došanas,
vienkārši tāpat, tāpēc tā tulkošana bija faktiski it kā tikai aizsegs datora dāvināšanai; otrkārt, tulkošanu
vienmēr var apturēt vai pārtraukt, ja ar datoru rodas kaut kādas problēmas, bet naudu dot atpakaļ ir
daudz grūtāk (kad? cik?)...
.4115. Tāpēc no racionālā viedokļa es it kā varētu šo Trešo datoru Jums pārdot. Bet no irracionālā
viedokļa... jo tālāk, jo lielāku iekšēju pretestību es izjūtu, un gribas pateikt: «Ak, lai taču viņa iet un pērk
bez manas līdzdalības, tad es nebūšu atbildīgs par to, kas iznāks, ja savienos viņas karmu ar manu
datoru! Man pietiek ar visu to, kas jau līdz šim ir bijis!».
.4116. Lūk, tāda ir situācija. Un tagad pēkšņi sākas «fokusi» ar e-pasta sūtījumiem. Gluži kā kad
Dižais Gars man gribētu kaut ko atgādināt un vēlētos mani brīdināt! Uz visām pusēm vēstules aiziet,
tikai pie Jums neaiziet...
.4117. Labi, padomājiet vēl, un es padomāšu vēl...
.4118. Visu labāko, Dear Aija!
Valdis Egle

VEcordia, izvilkums L-TECE1

98

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa
2003.07.15 09:01 otrdiena
(pēc 22 stundām, 23 minūtēm)

.4119. Tajā piektdienā pirms divām nedēļām, jūnija beigās (27.jūnijā), bija atnākusi Tatjana
Potapenko (kad es biju darbā; runājās ar sievu). Ar viņu nebija bijis kontaktu kopš rudens (laikam
novembra, bet precīzi neatceros), kad viņa atbrauca ar taksometru un paņēma savas Otrās grāmatas
metienu. Toreiz attiecības ar Valentīnu viņai palika visai saspīlētas, jo Valentīna vienmēr centās viņu
kaut kā iegrožot un pierunāt griezties pie ārstiem, un viņa visai asi atcirta, lai nejaucoties viņas dzīvē,
pēc kā Valentīna vairs nezvanīja viņai (pietiek arī savu rūpju).
.4120. Tagad Tatjana atbrauca pazemīga ar nolūku atvainoties. Viņa tikko kā (pirms Jāņiem)
iznākusi no slimnīcas (tātad ir piepildījies mans jau pēc Pirmās grāmatas izteiktais paredzējums, ka viņa
nenovēršami būs atkal slimnīcā). Slimnīcā pavadījusi apmēram mēnesi; devusies uz turieni pati – kaut
kā tomēr pieticis prāta aptvert, ka vairs nav labi.
.4121. Tagad iztikas līdzekļu nav; visa nauda iztērēta; kārto dokumentus pensijai. Pazudušas
daudzas mantas, bet ar dzīvokli par laimi viss kārtībā (toreiz, novembrī, viņa pūlējās savu dzīvokli
ieķīlāt, lai saņemtu bankā kredītu, un lūdza Valentīnas palīdzību šajā lietā, bet es pateicu viennozīmīgi,
ka vajag viņai traucēt to izdarīt, nevis palīdzēt, un tā Valentīna pretojās Tatjanai, kas arī saasināja viņu
attiecības; tad Tatjana mēģināja uzsākt kaut kādas mahinācijas ar dzīvokļa pārrakstīšanu uz nez kādas
citas personas vārda pret aizdevumu, bet acīmredzot tur galu galā nekas nav iznācis).
.4122. Tatjana teica, ka viņai ir bail dzīvot (kas arī saprotams); lūdza Valentīnu pateikt man, lai
iznīcinu viņas Otro grāmatu un visu pārējo, kas bija sagatavots Trešajai. Taču Otrās grāmatas obligātie
eksemplāri atrodas visās Latvijas lielākajās bibliotēkās – kā es varu tos iznīcināt?
***
.4123. Ar Roberta nāvi ir saistītas vēl arī citas pārsteidzošas sakritības bez tām, kuras pieminēju
vakar. Kā zināms, Roberts gāja bijā no VĒTRAS. Jūs uz manu dzimšanas dienu 2001.gadā, septiņus
mēnešus pirms tam, uzrakstījāt rindas {TECE1.485}:
.4124.
Te ir smagu cīņu,
Lielu vētru krasts,

.4125. uz ko es atbildēju ar dzejoli «Pēdas»:
.4126.
Te ir smagu cīņu,
Bargu vētru krasts...

.4127. Tādējādi Jūs bijāt pirmā, kas pārcēla «Vētru Krastu» no planētas Munda uz šejieni, uz
Zemi: ŠEIT ir smagu cīņu, BARGU VĒTRU krasts...
.4128. Punktā {TECE1.7} un apkārtējos ir īsumā aprakstīts, kā man radās iedvesma ķerties pie
romāna «Miranda», kā es strādāju pie datora, tad uznāca tās domas, es pametu darbu un izgāju parkā
apdomāt romāna koncepciju... Tad lūk, tas brīdis, kad es piecēlos no datora, lai dotos uz parku apdomāt
ideju, skaitījās romāna «Miranda» sākuma brīdis. To bija viegli konstatēt pēc laika, kad bija ierakstīts
diskā tas fails, pie kura es biju strādājis, pirms piecelties un iet uz parku. Otrajā vai trešajā dienā pēc tam
es šo datumu, stundu un minūti speciāli paskatījos un ierakstīju romāna titullapā. Ierakstīju ar precizitāti
līdz minūtei un aizmirsu.
.4129. Kad mira Roberts, mēs tajā 4.jūlija vakarā aizbraucām uz policiju un runājāmies ar tiem
policistiem (no iecirkņa pie «Teikas»), kuri pirmie bija izsaukti uz notikuma vietu. Starp citām ziņām,
viņi pateica, ka, lai fiksētu notikuma laiku, viņi paskatījušies Roberta mobilo telefonu: pirmais
neatbildētais zvans bijis 17:04. Nu labi, to es tā iegaumēju, un viss. Tātad ceturtdienā, 2002.gada 4.jūlijā
plkst. 17:04.
.4130. Pēc kāda laika, kad es jau varēju atgriezties pie romāna, es reiz nejauši ieraudzīju datumu,
kuru biju kādreiz fiksējis kā tā sākuma brīdi: ceturtdienā, 2001.gada 27.septembrī, plkst. 17:04.
.4131. Nu, tur mani, jāteic, pārņēma visai dīvaina sajūta. Tātad starp šiem brīžiem ir pagājis
precīzi vesels nedēļu skaits! Cik tad nedēļu? – es parēķināju: 40 nedēļas jeb 280 dienas! Tieši tas
lielums, kurš skaitās tipiskais, «pareizais» un «oficiālais» cilvēku grūtniecības periods. It kā Roberta
nāve būtu ieņemta toreiz, 27.septembrī, un dzimusi 4.jūlijā...
.4132. Pirmā neatbildētā zvana laiks 17:04 nebija precīzs Roberta nāves brīdis; faktiski vētra
uzbrāzās mazliet agrāk. Bet faila ierakstīšanas laiks 17:04 arī nebija precīzs Romāna idejas rašanās
brīdis; faktiski domas uzbrāzās mazliet agrāk.
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.4133. Lūk, tāda mistika ap Vētru Krastu.
.4134. Vēl es toreiz domāju par Ineses Plaudes «burvestībām»; atcerējos, ko Jūs rakstījāt par to,
kā viņa būrusies pret savu bijušo vīru, kamēr tas iekritis kaut kādā katlā un nomiris33 (vai kaut ko
tamlīdzīgu, es precīzi vairs neatceros, bet mēģināt atrast kaut ko Jūsu sasūtīto papīru kalnos ir bezcerīgi;
es to pat nemaz nepūlos uzsākt). Tas bija laiks, kad Inese bija zaudējusi prāvu Pirmajā instancē un
dabūjusi satriecošu rakstu Apelācijas instancei. Varbūt viņa būrās ap mani un maniem bērniem?
.4135. Tā ka mistiski noskaņotam cilvēkam vielas pietiktu tālejošiem secinājumiem.
.4136. Sievai es par visu šeit aprakstīto neko neesmu stāstījis. Viņa būvē savas astroloģiskas un
mistiskas teorijas. Roberts esot dzimis pilnmēness brīdī, un tas jau viņam horoskopā paredzēts, ka dzīve
būšot īsa; viņu pievelkot visādas nāvējošas substances, par kurām šajā gadījumā uzstājas Irēna un viņas
ģimene.
.4137. Tajā ģimenē jau (vismaz) ceturtajā paaudzē vīri mirst, atstājot sievas atraitnes un bērnus
mazus. Irēnas vecmātes tēvu nošāva boļševiki Revolūcijas laikā, kad viņai bija astoņi mēneši; viņas vīru
boļševiki arestēja pēc Otrā pasaules kara, aizsūtīja uz Sibīriju un tur viņš nomira, kad Irēnas māte bija
maza; Irēnas tēvs pa ceļam no darba iegriezās mājās pie drauga, bet izrādījās, ka tieši šajā brīdī drauga
dzīvoklī atrodas laupītāji, kas saimnieku noslepkavojuši, un viņi pie viena noslepkavoja arī negaidīto
viesi, lai nebūtu liecinieku. Un tad, lūk, Roberts iziet pastaigāties Juglas mežā ar bērnu ratiņiem...
.4138. Tā ka arī tajā virzienā vielas mistiskiem secinājumiem pietiek.
.4139. Bet, ja mistiku atmet un vadās no racionāliem apsvērumiem, tad Roberts krita par upuri
savam dzīves stilam. Viņš vienmēr dzīvoja vieglprātīgi, un vienmēr (kad vairs nevarēju viņam neko
aizliegt) es baidījos par viņu. Viņš vienmēr tikai smējās un atmeta ar roku par visiem brīdinājumiem būt
piesardzīgam, uzmanīgam. Priekš viņa šāda piesardzība piederēja pie mūsu (t.i. viņa tēva un mātes)
dzīves stila, kurš ir fundamentāli nepareizs, jo mēs neesam dzīvē «neko sasnieguši» – ne mums ir
mašīnas, ne mums ir savrupmājas; viņam, studentam, ir mašīna un alga trīsreiz lielāka nekā tēvam ar
visu viņa augstāko izglītību un 35 gadu darba stāžu... Jā, savus vecākus viņš mīlēja, bet lai viņus vēl arī
ņemtu par pilnu un klausītos, – tas nu būtu par daudz, jo viņš pats taču labāk zin, kā ir jādzīvo!... Tā tas
bija visu laiku, gadiem ilgi, un 4.jūlijs vienkārši nebija izņēmums.
.4140. Ceturtajā jūlijā uz meža celiņa, kas iet no Murjāņu ielas tai perpendikulāri mežā iekšā tajā
vietā, kur beidzas sarkano luksusmāju rinda, – uz šī celiņa, apmēram simt metrus no ielas, vietā kur
celiņš pirmoreiz zarojas, nelielā ieplakā starp pauguriem, no vētras brāzmas lūza celiņa malā augoša
liela, veca papele – šis slavenais, daudzkārt jau apspriestais Rīgas «nāves koks». Gāzdamās papele
uzkrita trim priedēm un nogāza tās; priedes krita paralēli kā ķemmes zari tā, ka pat ja kāds paspētu
izbēgt no vienas, to ķertu otra. Roberts tajā brīdī, acīmredzot, bija apstājies, jo Alēns sācis raudāt, un
deva viņam padzerties no pudelītes ar knupīti.
.4141. (Šo plastmasas pudelīti, mums labi pazīstamu kā Alēnam piederošu, es vēlāk atradu,
priedes saspiestu, kad pēc kāda pusotra mēneša priedes bija sazāģētas un aizvestas; pudelīte arī tagad
glabājas pie manis. Kad pudelīti nelietoja, tā vienmēr gulēja ratiņos, un priede to nekādi nevarētu
saspiest pret zemi, nesaspiežot arī ratiņus; tas pierāda, ka liktenīgajā brīdī Roberts deva Alēnam dzert).
.4142. Tātad Roberts pa ceļam uz mājām bija apstājies, lai padzirdītu Alēnu, kad uzbrāzās vētra
un no aizmugures gāzās koki. No trokšņa viņš acīmredzot satrūkās, atliecās taisni un ar pudelīti rokā
pagriezās pret trokšņa avotu. Varbūt viņš atgrūda tālāk ratiņus un pats mēģināja atlēkt sāņus. Viņš pēc
tam gulēja uz sejas ar galvu pretī krītošajiem kokiem un iešanas virzienam pretējā virzienā, un tādā
stāvoklī nokrist varēja vienīgi tad, ja viņš stāvēja ar seju pretī kokiem, bet nepaspēja pietiekami noliekt
galvu, un resns priedes zars iesita viņam pa pakausi. Stumbrs nokrita blakus pie viņa labās rokas, viņu
nesaspiežot, bet saspiežot pudelīti. Citu traumu nebija, tikai šis zara sitiens no augšas pa galvas pakauša
daļu. No trim paralēli krītošajām priedēm tā bija malējā – tā, kas labajā malā, ja skatās priežu krišanas
un ratiņu ceļa virzienā.
.4143. Roberts būtu palicis dzīvs, ja atrastos metrus divus vairāk pa labi, metrus desmit tālāk pa
ceļu vai metrus divdesmit iepriekš pa ceļu. Bet viņš atradās liktenīgajā brīdī liktenīgajā vietā. Ja atmet
visus mistiskos apsvērumus, tad viņa atrašanās tieši šajā vietā un nevis tos dažus metrus šurpu vai turpu,
ir liktenīga nejaušība.
.4144. Bet nejaušība nebija tas fakts, ka viņš vispār atradās mežā ar bērnu ratiņiem. Viņam tur
nebija jāatrodas. Un es analoģiskos apstākļos tur nekad neatrastos. Viņam bija jāatrodas mājās vai
vismaz māju tuvumā tā, lai pusminūtes laikā varētu iebēgt mājā. Tādā stāvoklī analoģiskos apstākļos

33

Skat. {R-MOLOT.Katls}.
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atrastos es ar savu «iedzimto piesardzību un uzmanību» (un vienmēr arī esmu atradies, kad pats vēl
vizināju Robertu ratiņos).
.4145. Tajā ceturtā jūlija dienā mēs ar Valentīnu ap divpadsmitiem vai vieniem aizbraucām uz
Ulbrokas kapiem, lai apkoptu viņas mātes kapu; jau ap trijiem bija redzams, ka būs liels negaiss, un es
sāku steidzināt Valentīnu; ap četriem mēs atstājām kapus un nervozējām, vai paspēsim uz mājām līdz
negaisa sākumam; vēl autobusā visu laiku pētījām debesis; no autobusa izkāpām vēl «sausā», bet līdz
mājām nepaspējām – kādus 250 metrus pirms mājām uzbrāzās viesulis, apbēra mūs ar smiltīm, tad sāka
gāzt lietus, mēs izmirkām caurcauri slapji, gājām pa ielām, kas piekaisītas nolauztiem zariem; mājās
ieradāmies dažas minūtes pirms pieciem (es speciāli paskatījos pulkstenī).
.4146. Nu lūk, tātad jau kopš trijiem, divas stundas iepriekš, es sāku raizēties par negaisu un
domāt tikai par to, kā ātrāk nokļūt mājās.
.4147. Bet Roberts izgāja no mājas pulksten 16:20 un devās uz mežu (!!!). Un viņa sieva īsi pirms
tam mierīgi likās gulēt (!), jo viņai sāpēja galva.
.4148. Es varu pateikt viennozīmīgi: NEKAD – arī 23 gadu vecumā – analoģiskos apstākļos es
pulksten 16:20 tajā dienā nebūtu devies ar bērnu ratiņiem uz mežu. Ja nu galīgi vajadzība spiež un,
neskatoties uz negaisa draudiem, vajag svaigā gaisā izvizināt bērnu, tad es staigātu turpat apkārt mājai
(kur zaļumi tādi, ka pilsētas centrā tas skaitītos parks), visu laiku bažīgi pētītu debesis un pie pirmajām
negaisa pazīmēm bēgtu iekšā kāpnēs. Un Valentīna, pat ja viņai sāpētu galva, nekad neliktos gulēt, visu
pati nepārbaudījusi, kas ir ar bērnu, un neatdevusi precīzas instrukcijas par to.
.4149. Tāpēc viss šis notikums liekas nejaušība tikai paviršam skatienam. Īstenībā visus galvenos,
izšķirošos apstākļus noteica «dzīves stils» jeb, precīzāk, smadzeņu algoritmi. Roberts, diemžēl, dzīvoja
pēc paviršiem, vieglprātīgiem algoritmiem, bet uz maniem bažīgajiem, piesardzīgajiem un
«sīkumainajiem» algoritmiem raudzījās no augšas. Viņam varēja paveikties, un varēja nepaveikties, –
un, diemžēl, nepaveicās. Bet alternatīvie izturēšanās algoritmi vispār nebūtu atdevuši šo lietu veiksmes
vai neveiksmes rokās...
***
.4150. Pēc tāda racionāla izskaidrojuma vairs nav lielas vajadzības ķerties pie mistikas, karmas un
Hierarhijas, vai ne?
.4151. Ja nu mums ir jāizšķiras, kā rīkoties ar Jūsu datoru, tad es Jums pateikšu tā. Es vēl kopš
vakardienas to lietu apdomāju, un pieņēmu lēmumu – datoru Jums nepārdot.
.4152. To var uzskatīt par mistiskiem aizspriedumiem, bet var arī uzskatīt par to pašu piesardzību,
kas neļautu man iet pirms negaisa uz mežu. Šī datora pārdošana slēpj sevī potenciālus draudus, un es tos
novēršu saknē, neļaujot nemaz Liktenim mest savus kauliņus «paveiksies vai nepaveiksies».
.4153. Datoru es nopirku Jums, un tā bija pēdējā akcija, kurā es vēl mēģināju risināt Jūsu dzīves
problēmas. Tūlīt pēc tam sekoja Roberta nāve, un es izjutu kategorisku nevēlēšanos turpmāk jelkad
mēģināt risināt Jūsu dzīves problēmas un vispār par tām domāt. Tieši tāpēc, ka šis dators bija saistīts ar
Jūsu dzīves problēmu risināšanu, es vairāk kā gadu tam nepieskāros, pat ne reizi neieslēdzu, – jo
absolūti negribēju par to vispār domāt.
.4154. Tagad, kad Jūs mani piespiedāt padomāt, es redzu sekojošo: tajā datorā man nepatīk
monitors un nav vajadzīgs tintes printeris (jo drukāju es uz cita, labāka redakcijas printera). Tāpēc no
monitora un printera es atbrīvošos. Monitoru es varu Jums uzdāvināt, bet printeri pārdot par puscenu (jo
tas ir jauns, nav vispār lietots).
.4155. Sev es nopirkšu jaunu monitoru un palaidīšu šo datoru pats; citādi tas ir ļoti labs.
.4156. Bet Jums es iesaku pirkt Šafro veikalā variantu «Celeron Easy PC» ar CD lasītāju, bet varat
bez monitora un printera, ja ņemsiet manus (monitoru bez maksas, bet printeri, teiksim, par 17 latiem).
Tad tas Jums maksās apmēram $350 jeb ap 200 latiem pie Šafro (plus, ja ņemat printeri, vēl Ls 17 man).
.4157. Monitors ir nedrošs un ne visai smuks, bet tiek Jums bez maksas. Ja tas salūzīs, tad varēsiet
nopirkt jaunu monitoru par 90 latiem. Tad kopsummā dators būs maksājis Jums apmēram 300 latus. Bet
varbūt monitors nostrādās vēl daudzus gadus, un 90 latus Jūs ietaupīsiet.
.4158. Viss. Citus variantus es atsakos apspriest. Vai nu Jūs taisat šo variantu, vai arī pērkat savu
datoru bez manis.
.4159. Tad nu es varu šo vēstuli beigt. Visu labāko,
Valdis Egle
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§166. Aijuks
2003.07.17 11:51 ceturtdiena
(pēc 2 dienām, 2 stundām, 50 minūtēm)

.4160.
Date: Thu, 17 Jul 2003 11:51:10 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Racionālais un iracionālais

.4161. Labdien, V.E! Saņēmu Jūsu vēstuli vakar.
.4162. Ja gadījumā caur mani darbojas lāsts vai kādi mistiski tumšie spēki, tad taisnība ir
Stelpam..., bet, tam noticot (pat tikai domās pieļaujot tādu iespēju), Jūs bīstami (priekš sevis) tricināt tos
materiālistiskos pamatus, uz kuriem ir būvēta un visu mūžu kopta Jūsu VĒRAS TEORIJA. Tādēļ labāk
nebūvēsim tagad jaunu – «VĒTRAS TEORIJU» – maz kas...
.4163. Sakritības (it kā mistiskas) un nejaušas ir arī man (un ļoti daudz tieši ar Jums saistītas, un
dažas no tām lika man atturēties (arī piesardzība) darīt kaut ko tādu, ko Jūs ieteicāt man... Es tikai to
visu paturēju pie sevis (ja vēlaties, varu visu izlikt uz papīra – nekā ļauna tur nav, es tikai – atšķirībā no
Jums – nevēlējos savus muļķīgos «domājumus» Jums vēl «uz galvas kraut»).
.4164. Jūsu «mistiskos novērojumus» es nekomentēšu. Atzīmēšu tikai to, ka piesardzība, kas liek
«baidīties» iet pastaigā pirms vētras vai pārdot lietotu datoru (garantijas tak nav – visādi gadās, bet
atbildēt nevēlas utt.) NAV mistiska nojauta – tā ir, teiksim, «loģiska intuīcija» no sērijas: «ka tik kaut
kas nenotiek un tāpēc... tomēr... nē». Savukārt saistīt kāzu bildes sūtīšanu man ar dēla nāvi, rēķināt vēl
dienas līdz manai kājas salaušanai – tas nudien (es domāju) nav «Jūsu cienīgi» – tam ticēt un uz to
paļauties varētu, teiksim, T. Potapenko (man prieks, ka viņai ir labāk – ja grib iznīcināt savas muļķības,
tad tas jau ir progress), bet Jūs... Es goda vārds minūtes 10 brīnījos par to, bet tad sapratu...
.4165. Man ir daudz kāzu bildes no radiem, paziņām, bet NEVIENAM pārim nekas nav noticis, ja
neskaita Ineses 1. vīru, kuru viņa pati 7 dienas speciāli lādējusi. Es NEVIENU neesmu lādējusi, ja
neskaita Stelpu, bet arī tad tikai vārdos, rakstos, domās, bet ne jau rituāli (kaut tādas grāmatas man ir –
piem., t.s. Melnā bībele... no vecmāmiņas... To es arī «mistisku sajūtu vadīta» domāju sadedzināt –
vajadzēja Jāņos –, jo esmu ļoti līdzīga tēva mātei, bet viņai visādi «brīnumi» gadījās, arī, kad viņu
glabāja blakus vīram, kas nomira pirmais, – esot iebrucis kaps un bijuši spiesti glabāt nedaudz tālāk...,
bet vecmāte savu vīru ienīda – viņš «pa bābām vazājās» – tā man teica. Nezinu kāpēc tad viņai tā Melnā
bībele nepalīdzēja, kāpēc to «lāstu» bija jāatdod man... Palasiet ticējumus par to. Es arī varu visu ko
sadomāt...).
.4166. Dators nav labs, brīdina, ka vairāk es te nedrīkstu rakstīt – turpinājums nākamajā sūtījumā
tūlīt pat. (+++ aizsargāju no visa ļaunā, kas te varētu ar vai bez manas vēlēšanās klāt būt +++... J).
Aijuks
2003.07.17 12:39 ceturtdiena
(pēc 48 minūtēm)

.4167.
Date: Thu, 17 Jul 2003 12:38:50 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Turpinājums – rac. un irac.

.4168. Turpinu. Patiesībā pietika man (pa parasto pastu) atsūtīt to, ko pa e-pastu esat sūtījis
11.jūlijā {.4090}. (Savādi gan, «Verba Volant» failu es saņēmu un saņemu katru dienu – kad zināšu
angļu val., – varēšu «baudīt», tagad žēl, ka nevaru izdrukāt un tad ar vārdnīcu, palēnām...). Tur pēdējā
rindkopā ir VISS jau pateikts – tur ir izteikta visa Jūsu «piesardzība» un ieteikums pirkt jaunu datoru,
nevis lietoto no Jums (ar lietotu tiešām viss kas var atgadīties)...
.4169. Iesākumā, ja atceraties, es nemaz netaisījos pirkt datoru no Jums. 16.jūnijā pa e-pastu Jums
tikai pajautāju: «Kur un kā Jūs nopirkāt tik lētu datoru?» Un viss. Tālāk Jūs atkal tulkošanu piedāvājāt,
tad – pārdošanu un tā viss sākās.
.4170. Tad vēl izrādās, ka par datora pirkšanu es esmu rakstījusi 4.jūlijā – Jūsu dēla nāves
gadadienā... Atkal sakritība.
.4171. Es Jūs varu saprast. Ar to arī «viss sākās» un nevis ar nesaņemtiem sūtījumiem pa e-pastu.
{TECE1.1033} – {TECE1.1035} Jūs pats pārliecinājāties, ka «nav iespējams saprast, kas īsti notiek» ar
bezmaksas inbox.lv. Jums ARĪ bija problēmas. Un ne tikai. Daudzus sūtījumus nesaņēma arī Rita Siliņa,
kas tāpēc «nederīgo» adresi aizdeva man, bet pati nomā vai nopirka maksas, bet drošu – Latnet.
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.4172. Labi, turēsimies pie racionāliem skaidrojumiem un tādu nojautu respektēšanas, kurām ir
šāds pamats.
.4173. Datoru (arī monitoru un printeri) es tātad pirkšu pati. Cita lieta ir PROGRAMMAS. Ja arī
tās Jūs tagad atsakāties man instalēt (manā datorā – pirātiskās), tad man jārēķina savādāk – es vairs
nevaru atļauties datoru pat par 300 latiem, jo ar programmām tas jau būs ap Ls 550... Tad man jāmeklē
lēts dators un jāpērk dārgās programmas. Ja instalēt Jūs arī atsakāties, tad man jārēķina savādāk. Lūk, šo
lietu es vēl gribu noskaidrot UN TAD APSOLU JŪS VAIRĀK NETRAUCĒT.
.4174. Visu labāko,
Aija
.4175. P.S. «Upes» un «Roses», un «Mirandu» – kad būs pilns teksts grāmatai, gan es vēlētos
dabūt. (Arī to, ko Jūs rakstāt par tiesu.) Un iesiet kā Jūsu LASE2-4, kas man visu laiku stāv uz dīvāna
malas, kur stāv tikai bieži lietojamās grāmatas. Ja lāzerizdrukas daudz izmaksā, es varu to summu
apmaksāt. (Pēc gadiem 10 man būs ļoti interesanti visu pārlasīt, paskatīties distancēti utml.)
.4176. P.P.S. Par neveiksmēm. Ne vella! Varbūt taisni tagad man arī sāk veikties. Man ir superīgi
klubkrēsli, kur sēdēt un tv pulti spaidīt, ir tikko nopirkts speciāls datora galdiņš – viss izskatās un ir tik
«super», ka es pat neticu. Sēžu pie tā galdiņa, skatos pa atvērtajām balkona durvīm uz mūsu skaistajām
balkona puķēm un pagalma dārzu un mani pārņem kluss prieks un iekšēja harmonija. Sen tā nav bijis.
Labu prātu ar Jums padalītos, ciemos uzaicinātu, bet šķērslis tur neesmu es. (Nevajag tikai tulkot atkal
nepareizi – draudzīgi es Jūs aicinu, nevis kaut kā citādi. Man vispār reti kad ir patiesi ļaunas domas.
Man patiesi žēl, ka Jūs ar mani saistāt tādas šausmu lietas... Man sāpēja. Nu jau vairs ne. Bet to
vecmātes Melno grāmatu es iznīcināšu. Kaut vai tādēļ, ka tēva māte pret mani vienmēr bija ļoti auksta,
pat nicināja mani... Tur ir vesels stāsts, kas ne te stāstāms. Viņa, atdodama to grāmatu man, vadījās vai
nu no māņticības, ka tādas lietas jānodod mazmeitai (bet viņai tikai dēli un mazdēli), vai man ļaunu
vēlēdama. Pusaudzes gados man tā grāmata likās kas īpašs – kā apslēpti dārgumi vai spiegu noruna tanī
vecumā – pats zinat... Tagad ir savādāk).
.4177. Un vēl. Iedomājaties, – es nolēmu iznīcināt vecmātes «raganu grāmatu» un nākamajā dienā
es pēkšņi sajutu vajadzību paņemt loterijas biļeti. Un vinnēju 25 latus! Nejaušība? Droši vien.
Aija (veiksminiece)
§167. Maza neizpratne
2003.07.17 12:53 ceturtdiena
(pēc 14 minūtēm)

.4178.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Re: Turpinājums - rac. un irac.
Date: Thu, 17 Jul 2003 12:53:21 +0300

.4179. Instalēt Jums programmas es neesmu atteicies. Bez tam, pat, ja es atteiktos, varētu
pirātiskas versijas dabūt no citiem Jums pazīstamiem datorcilvēkiem, kādus Jūs regulāri pieminat.
Vienalga nebūtu jāpērk. Man prieks, ka Jums sāk veikties.
V.E.
2003.07.18 12:14 piektdiena
(pēc 23 stundām, 21 minūtes)

.4180.
Date: Fri, 18 Jul 2003 12:14:15 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: egle@latnet.lv
Subject: karsta vasara

.4181. Laba diena! ...Karstums tāds, ka es ap 6 no rīta izpeldējos mūsu «likteņupē» – Daugavā,
kas te ir galīgi piemēslota (vismaz no krasta), bet, ja mājās ir vanna un duša, tad jau var riskēt.
.4182. Vakar Jums aizsūtīju vēstuli (2-daļīgu) pa e-pastu. Kā būs ar programmu instalēšanu?
Tagad jau man grūti saprast – vai ziņa ir sūtīta (no Jūsu puses) un tikai nav saņemta (manā pusē), vai
vispār nav sūtīta. Nākamnedēļ datora lietas gribu nokārtot, lai varu sākt strādāt ar saviem tekstiem,
grāmatas ievadīt.
Aija
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2003.07.18 12:18 piektdiena
(pēc 4 minūtēm)

.4183.
From: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
To: (jaabee@latnet.lv)
Sent: Friday, July 18, 2003 12:18 PM
Subject: par vēstuļu saņemšanas faktu

.4184. Labdien, Jāni Bētiņa k-gs!
.4185. Lūdzu paziņojiet, ja saņēmāt šo ziņu – atsūtiet to kaut vai tāpat atpakaļ. V. Egle esot man
sūtījis uz šo inboxu ziņas, bet es tās nesaņēmu. No citiem visas saņēmu, tāpēc brīnos. Ja nesaņemšu arī
no Jums, uzskatīšu, ka šī adrese nav droša. Aija
2003.07.18 12:40 piektdiena
(pēc 22 minūtēm)

.4186.
Date: Fri, 18 Jul 2003 12:40:06 +0300
From: aija silina (miranda21@inbox.lv)
To: egle@latnet.lv
Subject: Fwd: Re: par vēstuļu saņemšanas faktu

.4187. Aija, Šo vēstuli es saņēmu. Ja kādreiz neatbildu, tas nenozīmē nesaņemšanu. Es kādu laiku
biju nost no interneta un stipri aizņemts. Daudz darba pie dažādiem projektiem.
.4188. Ar sveicienu, JaaBee
2003.07.18 13:48 piektdiena
(pēc 1 stundas, 8 minūtēm)

.4189.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Pasts
Date: Fri, 18 Jul 2003 13:48:29 +0300

.4190. Vakar aizsūtīju Jums šādu vēstuli:
.4191. «Instalēt Jums programmas es neesmu atteicies. Bez tam, pat, ja es atteiktos, varētu
pirātiskas versijas dabūt no citiem Jums pazīstamiem datorcilvēkiem, kādus Jūs regulāri pieminat.
Vienalga nebūtu jāpērk. Man prieks, ka Jums sāk veikties. V.E.»
.4192. Spriežot pēc šīsdienas Jūsu vēstulēm, atkal nav saņemta...
.4193. Kad nopirksiet datoru, varat man zvanīt, lai sarunātu tālāko. Ļoti negribas sarakstīties pa
tradicionālo pastu, pirmām kārtām tādēļ, ka mums (LV-1011) ir drausmīgi riebīgs pasta kantoris. Tur
pieņem visādus komunālos maksājumus utt., un vienmēr, ej kad iedams, vismaz pusstundu jāstāv rindā,
lai nosvērtu vēstuli un nopirktu attiecīgu marku. Nezinu, kā ir citos kantoros, bet, pat ja tur rindu nav,
tad ātrāk vienalga nesanāks, jo tālu jāiet. V.E.
2003.07.21 12:05 pirmdiena
(pēc 2 dienām, 22 stundām, 17 minūtēm)

.4194.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Potapenko
Date: Mon, 21 Jul 2003 12:04:41 +0300

.4195. Sveicināta, Aija, man nav vairs uzticības e-pasta sūtīšanai Jums, tomēr mēģinu. Šajās
brīvdienās Tatjana Potapenko lūdza mani palīdzēt pārdot viņas datoru. Negribot Jūs ietekmēt nevienā
virzienā, es tomēr uzskatu par savu pienākumu informēt Jūs par šo faktu, ja jau reiz viena mana paziņa
grib zināmu manu līdzdalību datora pirkšanā, bet otra paziņa pārdošanā.
.4196. Datoram ir apmēram divi gadi, garantija beidzas kaut kad šī gada augustā; disks 10 GB,
Celeron’s, vispār parasts, normāls dators, kāds Jums arī vajadzīgs, pilns komplekts. Viņa ir
konsultējusies kādā datorfirmā par cenu, un viņai pateikuši: 150–200 latu. Nu, tad tajās robežās var
tirgoties.
.4197. Vakar es par to mēģināju zvanīt Jums, bet neviens necēla klausuli. Ja interesē, varat zvanīt
man; pa e-pastu operatīvs kontakts starp mums laikam nav iespējams. Pa e-pastu Jums pirms šīs vēstules
ir nosūtītas vēl divas, kuru saņemšana nav apstiprināta.
.4198. Visu labāko – V.E.
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2003.07.22 11:44 otrdiena
(pēc 23 stundām, 39 minūtēm)

.4199.
Date: Tue, 22 Jul 2003 11:44:08 +0300
From: miranda21@inbox.lv
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Maza neizpratne

.4200. Labdien, V.E.! ...Lūk, ar ko viss sākās...
.4201. Labdien, Nu re, tagad tas ir lēts dators, bet pirms gada bija dārgs... To datoru, ko es toreiz
Jums nopirku par Ls 200 ar visām mūzikas tumbām un tintes printeri, es nelietoju. Tā arī stāv neieslēgts
kopš tā laika. Ja vēlaties, varat viņu paņemt uz tiem pašiem nosacījumiem: 2 miljoni zīmju tulkojumu.
.4202. ...Un es atkal atteicos no tiem noteikumiem. Vai TAS bija IEMESLS, lai sūtītu to vēstuli,
kuru atsūtījāt 15.jūlijā?
.4203. SKATĪT ARĪ ZEMĀK. A.Š.
.4204.
Sent: Monday, June 16, 2003 1:17 PM
Subject: Nedaudz mainu, bet...Siliņa pagaidām...
.4205. Es meklēju sev datorkomplektu joprojām – nekad nebiju domājusi, ka tas ir tik sarežģīti.
Māte man dod datora komplektam ne vairāk kā 300 latus. Bet es tanī summā nevaru iekļauties – vairāk
vajag.
.4206. ...Kur un kā Jūs nopirkāt tik lētu datoru? – Tas bija viss, ko jautāju, bet programmas
uzinstalēt Jūs apsolījāt 31.jūlijā (31.maijā – V.E.), kad mēs visai normāli kontaktējāmies un
«norēķinājāmies» pie manis mājās. Tad jau man arī bija doma, ka vairāk Jūs netraucēšu. Varbūt no Īrijas
uzrakstīšu, bet ne citādi. Es taču nevarēju nejust Jūsu «zemapziņas» naidu pret mani... Es tikai gribēju
visus tos kontaktus pabeigt BEZ NAIDA. Vai Jūs to nesapratāt?
.4207. Un tagad? Atbildes no Jums nav, bet varbūt es atkal tās nesaņēmu tikai no Jums? Nu
vismaz to, ka saņēmāt, varējāt gan uzrakstīt – kā to tūlīt bija izdarījis Korins.
.4208. Mazā neizpratnē Aija. Visu labāko –
Aija
§168. Atkal iet vaļā...
2003.07.24 12:57 ceturtdiena
(pēc 2 dienām, 1 stundas, 13 minūtēm)

.4209. Nu re, Dear Aija, atkal iet vaļā! Atkal, atkal, atkal!
.4210. Atkal tā vietā, lai normāli un produktīvi strādātu un gūtu paliekošus rezultātus, strauji
virzoties uz mērķi, kontaktos ar Jums ir jārisina kaut kādas bezgalīgas, stulbas, velns zin no kurienes
uzradušās problēmas...
.4211. Ar katru dienu, ar katru mēnesi, ar katru gadu tās mani kaitina arvien vairāk. Pirms
trīsarpus gadiem, no paša, paša sākuma es Jums uzdāvināju datoru – speciāli ar nolūku, lai Jūs nerakstītu
vēstules ar roku, bet lai pastāvētu elektroniska versija, kuru es pēc tam dabūtu disketē. Dators saplīsa. Es
jums uzdāvināju otru. Otrais saplīsa. Rezultātā man mājās guļ milzīgs blāķis Jūsu vēstuļu, kur ir
milzums interesanta materiāla, bet kuru nav iespējams izmantot, jo nav elektroniskās versijas, un dabūt
to nav iespējams savādāk, kā vien, ja es mēnešiem ilgi sēdēšu pie datora un vadīšu iekšā Jūsu tekstu.
Man būtu ļoti interesanti izlasīt (bet ne jau kladēs rokrakstā) Jūsu grāmatas un samaketēt, – bet šo
grāmatu nav, nav un nav. Pa šo laiku divas daudz mazāk interesantas Tatjanas Potapenko grāmatas ir
atnākušas, izgājušas cauri visu tehnoloģisko procesu, un aizgājušas uz tipogrāfijām un bibliotēkām. Bet
Jūsējo nav!
.4212. Un tā tas nav tikai ar Jūsu rakstiem. Visas darbavietas, ko es esmu Jums meklējis, visi
plāni, kurus esmu Jūsu labā būvējis, viss vienmēr kaut kādu iemeslu dēļ beidzas ar neveiksmi. Dažreiz
tajā lietā Jūsu vaina ir acīmredzama (kā, piemēram, ar Mozuli), citreiz it kā Jūs neesat vainīga (kā,
piemēram, acīmredzot ar tiem diviem datoriem), bet tā vai citādi – visvisādas nelaimes tā vien vijas
Jums apkārt un, kad Jūs rakstāt vēstulēs, ka māte saukusi Jūs par «nelaimes putnu», tad es domāju: «Nu,
tak skaidrs, ka viņa IR nelaimes putns, un vēl kāds!». Kad Jūs rakstāt, ka Stelps saucis Jūs par
«vampīru», un es tagad to pārlasu, tad es domāju: «Nu, tak ir viņa vampīre, un vēl kāda!». Skaidrs, ka ne
jau ļaunu vēlēdama Jūs izsūcat man enerģiju, bet visa šī nelaimju un neveiksmju gaisotne, kas Jūs
pavada, objektīvi ir izdarījusi tā, ka mana enerģija, laiks, spēki utt. ir paņemti – un izputināti vējā bez
apmierinoša rezultāta.
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.4213. Tieši šīs gaisotnes pastāvēšana lika man jau Roberta kāzu laikā sākt domāt par to
fotogrāfiju un kavēties ar tās sūtīšanu. Dienas līdz Jūsu kājas salaušanai man nebija jāskaita, jo, kā jau
teicu, mēs (vairāk, protams, sieva un viņas radinieki) šo dienu atzīmēja pēc pareizticīgo tradīcijas. Tā ka
pietika vienkārši paskatīties uz Jūsu traumas datumu. Kur es ņēmu tik lētu datoru, bija aprakstīts pirms
gada, kad par to datoru bija runa (man nepatīk arī kaut ko stāstīt vairākkārt; pēc manas iekšējās
orientācijas, ja es kaut ko esmu pateicis, tad tam jābūt zināmam un skaidram uz mūžīgiem laikiem).
.4214. Mani kā rakstnieku un domātāju interesē, KĀPĒC ap dažiem cilvēkiem veidojas šāda
gaisotne, KAS tam ir par cēloni. Kad Jūs rakstāt, ka mistisku interpretāciju izskatīšana «nav manis
cienīga», tad Jūs prasāt, lai es būtu dogmātiķis, kurš akli turas pie vienas – savas – teorijas, atsacīdamies
izvērtēt citas. Bet tur jau tas fokuss, ka es (varbūt kā rets izņēmums starp cilvēkiem) NEESMU
dogmātiķis, un esmu gatavs iztirzāt arī visus citus pieņēmumus, bet pirms tam precīzi fiksēt visus faktus,
kas šiem pieņēmumiem runā par labu.
.4215. Jo lielāks un «pārliecinošāks» faktu masīvs runās par labu mistiskajām teorijām un jo
vairāk triumfēs mistiķi, tos uzklausīdami, jo spožāka izskatīsies Vēras teorija, kad tā pāri visām šīm
mistiķu prāta būvēm dos savu vienkāršo, racionālo un precīzo izskaidrojumu.
.4216. Jautājums par to, kādēļ ap dažām (histeroīdām) personībām veidojas tāda gaisotne kā ap
Jums, ir iecerēts kā vadmotīvs tiem maniem rakstiem, kas grupējas ap Johana Korina «Dižo Garu» (un,
dabīgi, sasaucas ar tās grāmatas tēmu). Atbildi uz šo jautājumu, es, protams, zinu, un visa lieta ir tikai kā
to literāri efektīgi un spilgti izklāstīt. Mana iepriekšējā (un arī šī) vēstule satur uzmetumus šādam
izklāstam; pretstatu dramatizācija un mistiski pieņēmumi ir literārs paņēmiens.
.4217. Jūs rakstījāt arī, ka Andra māte esot uzskatījusi Jūs par vainīgu Andra nāvē un nolādējusi
Jūs (tieši šo lāstu es domāju iepriekšējā vēstulē, nevis kaut ko sakarā ar Jūsu tēvamāti). Ir dziļa analoģija
starp notikumu toreiz Mežaparkā un notikumu pirms gada Juglas mežā, kad abos gadījumos uz meža
taciņas gāja bojā jauni vīrieši. Un tieši šīs analoģijas dēļ man galvā sāka attīstīties tā mistiskā
interpretācija par Jūsu karmu kā saistītu ar šiem notikumiem.
.4218. Taču, ja atmet mistisko interpretāciju, tad analoģijas būtība ir tā, ka abos gadījumos
smadzenēs darbojās nepareizi algoritmi, kuru rezultātā cilvēki atradās «liktenīgajā vietā un liktenīgajā
laikā» tur, kur viņiem nebija jāatrodas. Kā Robertam ar Alēnu nebija jāatrodas vētras laikā uz tā meža
celiņa, tā jums ar Andri nebija jāatrodas uz tās meža taciņas tumšā naktī. Es gan netiku prasījis Jums
aprakstīt šī notikuma detaļas, bet pie sevis es nodomāju: kāpēc viņi pēc koncerta negāja kopā ar visu
pūli? Kā viņi nokļuva tādā vietā, kur viņiem varēja uzbrukt kaut kādi narkomāni rokeri? Protams,
noziegums ir noziegums, un nevajag Nila Muižnieka garā apgalvot, ka es uzskatu upurus par vainīgiem
{MUIG1.739}, bet pastāv tāda zinātne kā «viktimoloģija» (kura pēta, kāpēc upuri kļūst par upuriem un
kāpēc noziegumi vēršas tieši pret viņiem un nevis pret citiem cilvēkiem), un vairumā gadījumu izrādās,
ka upuri ar savu izturēšanos tā vai citādi provocē pret viņiem vērstos noziegumus.
.4219. Tāpēc tajos, ap Korina «Dižo Garu» centrētajos rakstos mana tēze būs tā, ka «Dižas Gars»
– tas ir cilvēka smadzeņu algoritmi. Dižais Gars aizveda Robertu vētras laikā mežā, bet īstenībā viņu tur
aizveda nepareizi izturēšanās algoritmi. Dižais Gars aizveda jūs ar Andri Mežaparkā uz liktenīgās
taciņas, bet īstenībā jūs tur aizveda nepareizi izturēšanās algoritmi, kas arī maksāja Andrim dzīvību.
.4220. Un Jūsu nelaimju un neveiksmju avots arī ir – nepareizi izturēšanās algoritmi. Jūs darāt
nepareizi ik uz soļa. (Par to varētu sarakstīt grāmatas, tik daudz ir materiāla). Tāpēc Jūs esat bez darba,
bez vīra un tāpēc Jums ir tās hroniskās neveiksmes. Pārējais, ko neizskaidro šis apstāklis, ir nejaušība
(kura darbojas visiem).
.4221. Jūs esat bez darba tāpēc, ka iekšēji neticat savām spējām veikt atbildīgu darbu un, savas
neticības vadīta, vienmēr izšķirošajā brīdī atkāpjaties (faktiski bēgat, izdomājot to vai citu puslīdz
ticamu iemeslu savai aiziešanai). Tā tas bija ar Mozuli, tā tas noteikti ir bijis arī agrāk. Arī tulkot Jūs
atteicāties tādēļ, ka neticat savām spējām kvalitatīvi izpildīt šo darbu. Jums nav vīra tādēļ, ka Jūs neticat
savām spējām būt par sievu, dzemdēt un audzināt bērnus. Tāpēc izšķirošajos brīžos Jūs vienmēr
atkāpjaties; tas bija arī faktiskais, dziļākais iemesls, kādēļ Jūs izdarījāt abortu.
.4222. No vienas puses, Jūs gribētu, lai lietas ar darbu, ar ģimeni un citas tamlīdzīgas, nokārtotos
un Jūs tās sasniegtu, un nesasniegšana ir slikta garastāvokļa un depresiju avots; bet, no otras puses, Jūs
iekšēji neticat, ka varat tās sasniegt, un tāpēc izšķirošajos brīžos vienmēr aizejat pa to ceļu, kas ved no
šīm lietām projām, un pie tādas izturēšanās stratēģijas šīs lietas nevar tikt sasniegtas nekad. Pretruna
starp šīm divām lietām ir Jūsu psihes centrālā problēma.
.4223. Ir muļķības, ka es Jūs «zemapziņā ienīstu»; es vienmēr, sākot jau no pirmajām mūsu
pazīšanās dienām, esmu tērējis daudz pūļu, lai Jūs izvestu no tā strupceļa, kur Jūs esat, un esmu to darījis
ne jau nu «zemapziņas naida» vadīts. Taču nelaime ir tā, ka sākumā es ticēju, ka Jūs ir iespējams izvest
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«no purva» ar manām pūlēm (jo neizpratu vēl patiesos Jūsu nelaimju cēloņus, domāju, ka tie tik tiešām
ir ārēji, kā Jūs stāstāt, nevis iekšēji), taču pamazām situācija arvien vairāk noskaidrojās, un es
pārliecinājos, ka neko mainīt Jūsu stāvoklī nav iespējams (jo cēloņi ir iekšēji, nevis ārēji), un tātad viss,
ko es mēģinātu darīt Jūsu labā, ir izšķiests vējā. Un tad situācija sāka mani kaitināt (izsaucot arī diezgan
asu toni un vēlēšanos Jūs vienkārši ignorēt), jo, no vienas puses, it kā vajadzētu Jūs «glābt», bet, no otras
puses, Jūs darāt visu, lai šī «glābšana» nebūtu iespējama.
.4224. Par šo tēmu man ir arī vecāki teksti {.3840}, ko Jūs vēl neesat lasījusi, bet kādreiz droši
vien izlasīsiet, tāpēc tagad par šo jautājumu beigšu un atgriezīsimies pie (ļoti lokālās) vēstuļu tēmas.
Tātad tagad pazūd jau pilnīgi visas e-pasta vēstules, kuras es Jums sūtu, neaiziet vairs neviena pati? Kas
tas ir? Nejaušība? Mistisks fatāls Liktenis? Nepareizs smadzeņu algoritms?
.4225. Personīgi es par ticamāku uzskatu pēdējo variantu. Kaut ko Jūs tur tādu droši vien esat
«ievārījusi». Vai nu kaut kāda maska ir uzstādīta, vai arī Jūs esat atvērusi miranda21 pastkastīti kaut
kādā tādā veidā, ka Rita Siliņa vienalga tiek tai klāt un filtrē manas vēstules, vai vēl kaut kas, ko pat
iedomāties nevar...
.4226. Sarakstīties pa tradicionālo pastu ar papīra vēstulēm es vairs negribu principiāli (ne pastā
rindās stāvēt, ne papīru kalnus mājās vairot). Tikai elektroniski.
.4227. Tāpēc es atvēru divas pastkastītes publiskajos bezmaksas serveros. Principā tās ir manas
pastkastītes, bet es dodu Jums paroles pieejai tām. Starp šīm pastkastītēm arī sarakstīsimies. Jūs (un es)
varat ieiet gan vienā, gan otrā pastkastītē, ne tikai savā, bet arī manā, un paskatīties ne tikai to, ko esat
saņēmusi, bet arī to, ko es esmu sūtījis.
.4228. Tātad Jūsu e-pasts sarakstei ar mani (arī ar citiem, ja gribat uzstāties ar tādu pseidonīmu)
tagad ir: BangaNikna@hotmail.com; parole pastkastītei ir: MikusRainis; pastkastītes īpašniece ir Banga
Nikna, Latvija, Rīga, sieviete, dzimusi 1981.gada 1.aprīlī, studente. Jāiet portālā www.hotmail.com un
tad uz Inbox vai Compose.
.4229. Mans e-pasts sarakstei ar Jums ir: MikusRainis@inbox.lv; parole ieejai: BangaNikna;
pastkastītes īpašnieks ir Mikus Rainis, dzimis 1977.gada 7.septembrī, students. Ar www.inbox.lv portālu
jau Jūs, acīmredzot, apieties protat.
.4230. Tad nu pamēģiniet izmantot šīs lietas. Paskatīsimies, kas no tā iznāks un kā to ietekmēs
Jūsu karma.
.4231. Visu labāko,
Valdis Egle
§169. Karma un sliktas programmas
2003.07.27 11:51 svētdiena
(pēc 2 dienām, 22 stundām, 54 minūtēm)

.4232.
Date: Sun, 27 Jul 2003 11:50:56 +0300
From: miranda21@inbox.lv
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Problēmas... problēmas.

.4233. Labdien, Valdi Egle!
.4234. Jau pus stundu mēģinu ieiet Jūsu atvērtajā hotmailā – nelaiž. Jūsējā inboxā iegāju, bet hotā
nekādi. Arī datorpuisis nekā nesaprata un palīdzēt nevarēja.
.4235. Kādēļ atvērāt man to hotmailu? Tie vispaar ir draņķīgi; man bija aplis@hotmail.com un
vienas vienīgas problēmas, bet tur vismaz iekšā tiku, te netieku vispār. Pamēģiniet atvērt arī man to
adresi inboxā.
.4236. Neviena Jūsu vēstule Mirandā nav, bet manas esat saņēmis visas, tāpēc es uzrakstīšu no
šejienes to, ko gribēju no Jūsu atvērtā jaunā hotmaila.
.4237. Starp citu. Pievienotos failus (normālā drukā) šeit atvērt arī nevar – tikai šādi rakstītos
tekstus. Acīmredzot šie kompji vispār ir draņķīgi un domāti pārsvarā tikai bērnu spēlītēm, kam tie te arī
pārsvarā tiek izmantoti.
.4238. Vai zināt kādu sakarīgu internet-centru?
Aija
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2003.07.27 12:26 svētdiena
(pēc 35 minūtēm)

.4239.
Date: Sun, 27 Jul 2003 12:26:47 +0300
From: miranda21@inbox.lv To:
Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Karma un sliktas programmas

.4240. Sveicināti, V.E.!
.4241. Jūs nu gan... Atkal tik «niknu» vēstuli atsūtījāt. Es jau nu nemaz neesmu vainīga pie tā, ka
nesaņemu Jūsu vēstules. Un ja nu Jūsu galā kaut kas nav kārtībā? Tā nemaz nevar būt? No citiem es visu
saņemu un Rita par tādu «Mirandu21» pat nezin. Un nu es netieku Jūsu atvērtajā hotmailā... Nez kā «tā
lieta» ietekmē manu karmu?...
.4242. Es Jums tieši 25.jūlija vakarā uzrakstīju vēstuli, kur pieminēju dažas sakarības un to manu
«slikto karmu». Izteicu vēlmi, lai Jūs to izskaidrojat no savas (nevis mistikas) teorijas viedokļa. Taisījos
to (kā banderoli ar vienu manuprāt interesantu grāmatu) Jums nosūtīt, kad 26.jūlijā saņēmu gandrīz vai
Jūsu atbildi uz to visu. Ir tikai dažas lietas, ko Jūs nezinat, un to vēstuli ar dažām piebildēm (arī par
Andra nāvi) es Jums nosūtīšu. Pa parasto pastu.
.4243. Jūs minat, ka turpmāk rakstīšot tikai pa elektronisko pastu. Jums jau tas ir ērti, bet nemaz
nav ērti man. Katrs tāds e-kluba apmeklējums man izmaksā ap 60 s (šodien ar to bezjēdzīgo ķēpu ap
hotmailu vispār būs ap pāris latiem), bet es nevaru dabūt pat vēstuļu izdrukas kā to varēju NVO centrā.
Jūs zināt, ka es gribu, lai Jūsu teksti man būtu pieejami mājās, vislabāk žurnālos. Vai tādi vēl tiks izdoti?
Pie tam, ja es te tā spontāni un ātri rakstu pie mežonīgas mūzikas, tad tekstā ir visādas kļūdas, neveikli
teikumi, ko redzu no Jūsu atsūtītā. (Un atvērt pievienotos failus te arī nevar).
.4244. Tie ir iemesli, kāpēc pa e-pastu es neattīstīšu garas sarakstes. Faktiski tās būs tikai lietišķas
vai īsu jautājumu (no manas) un atbilžu šādā te rakstībā (no Jūsu) puses.
.4245. Piemēram, es jautāju: Vai savā jaunībā Jūs nekad nedarījāt neko bīstamu, nekad
neatradāties «nepareizā laikā nepareizā vietā»? (Reiz Jūs man rakstījāt, kā jaunībā gājāt kopā ar
draudzeni, bet priekšā bijis kādu jauniešu bars, kas jūs abus nobaidījis. Tomēr Jūs gājāt un tad viss
beidzās labi, bet ja nu būtu iznācis kā man ar Andri?...) Uzskatiet to par vienu tādu jautājumu.
.4246. Savas vēstules es arī ievadīšu datorā (man tikai daudzas nav), un tad Jūs tās varētu dabūt
no disketēm vai kā nu tur ērtāk no datora garus tekstus pārrakstīt. Tāpat dabūt varēsiet arī manas
grāmatas, kad būs ievadītas.
.4247. Bet vēl kāda problēma. Es to rakstīju savā vēstulē 25.jūlijā. Es nevēlos vairs lasīt par sevi
kāda cilvēka subjektīvo izjūtu un domu veidotas negatīvas «programmas»! Tādas kā, piemēram,
14.jūlijā Jūsu rakstītais: «...viss, kam Jūs pieskaraties, ir lemts iznīcībai, sabrukumam un neveiksmei –
bez jebkāda racionāla izskaidrojuma.» Un 24.jūlijā: «...viņa IR nelaimes putns, un vēl kāds!», un: «...ir
viņa vampīre, un vēl kāda!» utt. (Viena lieta, kad Jūs konkrētas lietas skaidrojat, salīdzināt pēc savas
teorijas un tad to pieminat gatavā tekstā priekš grāmatas, bet pavisam cita lieta, kad man tas jālasa
gandrīz katrā Jūsu vēstulē. Es arī no tā esmu savukārt nogurusi un drusku nikna. Man priekšā stāv daudz
savu cīņu, un man vajag pozitīvas iedvesmas, nevis tādus «lāstus» dzirdēt vai lasīt. Tā arī būtu labākā
manis «glābšanas programma». Un tad tā būs «mana griba brīvā, kas mana mūža gleznu izveidos»!
(Piemēram, ansambļa «Prāta vētra» kredo ir: nedomāt sliktas domas, līdz ar to tās nematerializēt. Tad
būs iespējams viss.)
.4248. Visu labu! Aija

VEcordia, izvilkums L-TECE1

108

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

18. Žurnāla «Upe» 18. numurs
§170. Pastkastes
2003.07.28 10:14 pirmdiena
(pēc 21 stundas, 48 minūtēm)

.4249.
From: «Banga Nikna» (banganikna@hotmail.com)
To: miranda21@inbox.lv
Cc: egle@latnet.lv, MikusRainis@inbox.lv
Subject: Pastkaste Date: Mon, 28 Jul 2003 10:13:42 +0300

.4250. Labdien!
.4251. BangaNikna pastkaste acīmredzot bija fiksēta uz mana datora IP adresi, tāpēc to nevarēja
atvērt no cita datora. Es pirmoreiz darbojos ar publiskajiem serveriem un nezinu vēl visus viņu niķus.
Tagad es ieķeksēju vienu ķeksīti, kurš saucas «Do not remember my e-mail address»; tagad cerams
varēs atvērt arī no citiem kompjiem34.
.4252. Savās vēstulēs Jūs neko nerakstāt par datora pirkšanu.
.4253. Ja Jūs tērējat tik lielu naudu datorsaloniem ar tik nekvalitatīvu servisu, tad par to pašu
naudu Jūs varējāt pieslēgt savu datoru Internetam (caur telefonu un modēmu). Ja lietot to tikai pasta
saņemšanai un nosūtīšanai, tad tam nevajadzētu būt pārāk dārgi. Rakstīt «onlainā» nevajag: vajag
mierīgi pie sava datora uzrakstīt tekstu (kaut vai 100 KB), tad pieslēgties Internetam, divās sekundēs
tekstu atačēt un atkal atslēgties. Rēķins būs tikai par tām sekundēm.
.4254. Analoģiski saņemot: nolasa atačēto failu dažās sekundēs, ieraksta savā datorā un tur vizuāli
lasa kaut visu dienu.
V.E.
2003.07.28 10:59 pirmdiena
(pēc 45 minūtēm)

.4255.
Date: Mon, 28 Jul 2003 10:59:39 +0300
From: Mikus Rainis (mikusrainis@inbox.lv)
To: miranda21@inbox.lv
Cc: egle@latnet.lv, BangaNikna@hotmail.lv
Subject: Pozitīvas emocijas

.4256. Labdien! Jā, ir taisnība, ka es atrodos drūmā un bieži pat niknā garastāvoklī. Man ir miris
vienīgais dēls, man ir atņemts vienīgais mazdēls, man apkārt lēkā un mērkaķojas tādi stulbeņi kā Maija
Kūle, Vilnis Zariņš, Freibergu pāris un daudzi citi.
.4257. Palasiet Šeldonu (piem., {REVIS.1444} (LASE2-179.lpp.)) – mans psiholoģiskais tips
grūtos brīžos meklē VIENTULĪBU (un nevis kontaktus kā viscerotoniķi). Es jau janvārī pasludināju
lēmumu uz gadu pārtraukt ar Jums kontaktus, tikai Jūs man to neļāvāt izdarīt.
.4258. Nu paklusēsim gadu (vai, vēl labāk, trīs gadus!). Es esmu tam pilnīgi gatavs jau sen.
.4259. Tad nebūs problēmu ne ar saraksti, ne ar nepietiekošām pozitīvām emocijām šajā sarakstē.
.4260. .... Negribas rakstīt tālāk.
V.E.
2003.07.29 12:47 otrdiena
(pēc 1 dienas, 1 stundas, 48 minūtēm)

.4261.
Date: Tue, 29 Jul 2003 12:47:06 +0300
From: Mikus Rainis (alisenotukuma@inbox.lv)
To: miranda21@inbox.lv
Cc: egle@latnet.lv
Subject: Pastkaste

.4262. Labdien!
.4263. Es uztaisīju Inboxā Jums pastkasti, kā prasījāt. Īpašniece ir Alise Notukuma, studente, dz.
1979.gada 21.jūnijā. Parole Alisei Notukuma ir tā pati, kas Bangai Niknai.

34
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.4264. Tikai tie stulbeņi, kas programmējuši Inbox.lv serveri, atkal nav jēguši normāli uztaisīt, un,
kaut gan es esmu Alise Notukuma, bet «No» šajā vēstulē Inbox’ss uzrāda «Mikus Rainis» – acīmredzot
ņem vārdu pēc pirmās atrastās IP adreses, nevis pēc lietotāja «nick’a» (nu, johaidī, līmenis tagadējiem
programmētājiem!!!). M.R.
2003.07.29 12:51 otrdiena
(pēc 4 minūtēm)

.4265.
From: «Valdis Egle» (lase@vestnesis.lv)
To: «Mikus Rainis» (alisenotukuma@inbox.lv)
Subject: Re: Pastkaste
Date: Tue, 29 Jul 2003 12:51:22 +0300

.4266. Nu tiešām baigie stulbeņi! Miku, pamēģini ar roku nomainīt vārdu «no kā»! Labi? V.E.
2003.07.29 13:01 otrdiena
(pēc 10 minūtēm)

.4267.
Date: Tue, 29 Jul 2003 13:01:00 +0300
From: Mikus Rainis (alisenotukuma@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Cc: miranda21@inbox.lv
Subject: Re: Pastkaste

.4268. Jā, labi, Valdi, pamēģināšu!
.......
.4269. Pamēģināju! Neļauj!!! Nu, idioti! Nu stulbeņi! Tātad no viena kompja divi dažādi cilvēki
nevar strādāt ar Inboxu tā, lai viņus varētu atšķirt!
.4270. Nu, lai Aija Siliņa pamēģina pieslēgties no sava kompja kā Alise Notukuma, paskatīsimies,
ko tad rādīs! M.R.
2003.07.29 13:56 otrdiena
(pēc 55 minūtēm)

.4271.
Date: Tue, 29 Jul 2003 13:56:01 +0300
From: Alise Notukuma (alisenotukuma@inbox.lv)
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: IEGĀJU! BRĪNUMS gan...

.4272. Sveicināti!
.4273. Tikko iegāju Alises pastkastē un mani uzreiz ielaida. Tiešām brīnums. Laikam viņas
«karma» man tuvāka...
.4274. Es jau rakstīju, bet tas laikam līdz Jums neaizgāja, ka Internetam es pieslēgšos, bet tad, kad
pati būšu naudu sapelnījusi. Es mātes naudu netērēju – ne santīma un viņa arī nedod. Tērēju to, ko
sanāca haltūrā nopelnīt un loterijas vinnestu. Drīz jau viss būs cauri.
.4275. Ir problēmas ar manā datorā uzinstalētajām programmām. Vai tas Wind Profesionar fx ir
labs? Es jau labāk gribēju Wind 95 vai 98 – šo es nepārzinu, daudz kas derīgs arī nav. Tildes birojs nav.
Nav saprotams, kas tā par Wordu un Office versiju.
.4276. Nav man tādu datorzinošu draugu, kam tā vienkārši pazvanīt un tādas lietas prasīt (Jūs arī
negribēju traucēt – es visu saprotu...). Tie manis pieminētie paziņas ir «ieviesti» galvenokārt Jūsu dēļ, lai
Jūs sakontaktētu. Allans tagad ir Amerikā. Vitam iedevu Jūsu grāmatu par matemātiku. Bet tie kontakti
ir tādi... Nu tikpat labi es arī Korinu varētu palūgt man datorprogrammas savest kārtībā...
Aija
2003.07.29 15:59 otrdiena
(pēc 2 stundām, 3 minūtēm)

.4277.
Date: Tue, 29 Jul 2003 15:59:27 +0300
From: Mikus Rainis (mikusrainis@inbox.lv)
To: AliseNotukuma@inbox.lv
Cc: miranda21@inbox.lv, egle@latnet.lv
Subject: Dators

.4278. Tātad, cik es saprotu, dators ir nopirkts? (Kāpēc to nevar pateikt skaidri?). Un vajag
instalēt programmas? Tad orientējoši uz svētdienu, 3.augustu ap plkst 10–11? Galvenais, lai tam
datoram būtu CD lasītājs.
V.E.
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§171. Naida nogurdinātie
2003.07.29 otrdiena
(pirms 0 dienām)

.4279. Labdien, Valdi Egle!
.4280. Jūs man 31.maijā uzdāvinājāt grāmatu,35 bet es Jums dāvinu šo. Ja Jūsu dāvinātā romāna
nosaukumu uztver kā jautājumu: «Kas nogalina lakstīgalu?»36, tad manis sūtītā romāna nosaukums ir kā
atbilde: «Naida nogurdinātie».
.4281. Šo grāmatu37 es nopirku visai spontāni J. Rozes grāmatnīcā kopā ar J. Korina «Dižo Garu»,
kas tur vēl bija dabūjams, un es vēlējos to savā īpašumā. Lukjanska romāns mani piesaistīja ar tekstu uz
aizmugures vāka un to, ka tur aprakstīti patiesi notikumi, kas ir ciešā sakarībā ar Latvijas vēstures
«viesuļiem» un mūsdienu Latviju. Galvenais varonis (jeb stāstītājs) tāpat kā H. Lī grāmatā ir advokāts.
.4282. Lasot romānu, es kā parasti atzīmēju tās vietas, kas tobrīd man likās nozīmīgas vai ar kaut
ko asociējās. Neattieciniet to (visu) uz sevi. Ir vairāki cilvēki (es tai skaitā), kas ienāca prātā, lasot to
visu.
.4283. Tālāk sekoja pagarš teksts, kuru šeit vairs neuzskatu par nepieciešamu atkārtot, jo savā epasta vēstulē (27.jūlijā rakstītā) es jau pieminēju, ka 25.jūlija vakarā uzrakstīju Jums vēstuli, kur
pieminēju dažas (it kā mistiskas) sakritības kuru racionālu skaidrojumu labprāt saņemtu no Jums. Jūs
savukārt uzrakstījāt, ka turpmāk rakstīšot tikai elektroniski.
.4284. Toreiz es uzrakstīju vēstules beigās, ka nevēlos vairs lasīt vai dzirdēt par sevi kāda cilvēka
subjektīvo izjūtu un domu veidotas negatīvas «programmas». Tādas kā, piemēram, 14.jūlijā Jūsu
rakstītais: «...viss, kam Jūs pieskaraties, ir lemts iznīcībai, sabrukumam un neveiksmei – bez jebkāda
racionāla izskaidrojuma» {.4103}. (Es jau no Jums tieši gaidu racionālu nevis mistisku skaidrojumu.)
Vai 24.jūlijā rakstītais: «...viņa IR nelaimes putns, un vēl kāds!» {.4212}, un: «...ir viņa vampīre, un vēl
kāda!» {.4212} utt. Es patiesi arī esmu no tā negatīvā nogurusi. (Viena lieta ir tā, ka Jūs konkrētas lietas
skaidrojat un salīdzināt pēc savas teorijas un tad to pieminat gatavā tekstā priekš grāmatas, bet pavisam
cita lieta, kad man tas jālasa gandrīz katrā Jūsu vēstulē.) Man priekšā stāv savas cīņas un man vajag
pozitīvas iedvesmas nevis «lāstus» dzirdēt un lasīt. Tad tā būs «mana griba brīvā, kas mana mūža gleznu
izveidos.» (Ansamblim «Prāta vētra» ir tāds kredo: Nedomāt sliktas domas, līdz ar to tās nematerializēt.
Tad būs iespējams viss.)
.4285. Šodien biju uz Interneta centru, un Jūs skaidrojat savu «niknumu» ar dēla zaudējumu. Tas
viss ir saprasts un skaidrs, bet arī man ir bijuši lieli zaudējumi. Es vismaz Andra nāvē nevienu, izņemot
slepkavas, nevainoju. Pieņemu, ka cilvēki ir dažādi un dažādas ir viņu reakcijas. Ko nozīmē frāze, ka
esat zaudējis mazdēlu? Jūs un Jūsu sieva esat Alēna likumīgi vecvecāki, neviens nedrīkst aizliegt Jums
satikties (vēlāk, kad viņš paaugsies un sāks domāt pats) ar viņu. Ja Irēna vai viņas vecāki to liedz –
cīnieties pretī! Jūs aicināt mani ieņemt aktīvāku pozīciju. Šinī gadījumā es to vēlu Jums. Nepazaudējiet
kontaktu ar mazdēliņu!
.4286. Atvainojos, ka drukāju uz jau agrāk izdrukāta papīra, bet man mājā nav nevienas baltas
datorpapīra lapas. Varētu jau aiziet un nopirkt, bet ārā ir tāds karstums, ka «sirds stājas» un vislabprātāk
es eju zem aukstas dušas ik pēc stundas. Jūrmalā, neskatoties uz karstumu, ūdens ir auksts. Silts bija tanī
20.jūlijā, kad nepūta dienvidu vējš. Todien Jūs esot man zvanījis par datoru, ko pārdod T. Potapenko.
Visu dienu biju pie jūras. Un man tā ir milzīga bauda – peldēties. Es peldu daudz un tālu. Ja to redz
mamma, tad arī par mani baidās un visādi man to pārmet, bet es vienkārši nespēju atteikties, jo baudu
man ir visai maz. (Otrā pusē ir izdrukas no manas e-mail sarakstes ar vienu datorzinību studentu, kas vēl
strādā arī bankā. Toreiz mums bija «bez piecām minūtēm romāns». Žēl, ka e-pasta izdrukas nevaru
dabūt šajos interneta centros.).
.4287. Par tām sakritībām un Andra nāvi sīkāk es arī uzrakstīšu, bet ne tagad – uz to arī man ir
jāsaņemas. Pastāstīšu tāpēc, ka Jūs Andra un sava dēla nāvē saskatāt analoģiju. (Varbūt Jūs pievērsāt
uzmanību, ka fototapetēs pie sienas, kur ir dators – tagad tas uz speciāla galdiņa stūrī – ir attēlots priežu
mežs pie ezera vai upes un neliela taciņa...) Jūs liekat priekšā pārtraukt kontaktus uz gadiem 3. Principā
arī es to gribēju piedāvāt. Kā būs ar UPEs, ROSEs, MIRANDAs burtnīciņām?
.4288. Kā jau minēju, es 28.jūlijā nopirku datorkomplektu. To pašu Celeron 1700, monitoru
Proview 17», printeri ar ko te drukāju HP deskjet 3325. Viss (ieskaitot visādas programmas, kas
Lī Hārpera. «Kas nogalina lakstīgalu...». Romāns. No angļu valodas tulkojusi Anna Bauga. «Liesma»,
Rīgā, 1966.
36
Lee Harper. «To kill a Mockingbird». J.B. Lippincott Company. Philadelphia & New York, 1960.
37
Lukjanskis Egils. «Naida nogurdinātie». Lata romāns 1 (31). «Lauku Avīzes» izdevniecība, Rīga, 2002.
35
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galvenokārt gan attiecas uz Internetu u.c. «smalkām lietām» – visi tie tv-outi, interneta, filmu skatīšanas
«lietas» u.c., kas datora cenu gandrīz nemaz nesadārdzinot un tāpēc es nolēmu, lai liek vien iekšā, jo pie
interneta es patiesi ceru pieslēgties) – viss tas izmaksāja Ls 363. Man gan problēmas pagaidām sagādā
tas, ka šī ir tāda Windows Professional PX versija, kas atšķiras no tiem Wind 95, 98 un 2000 visai stipri.
Daudz kas it kā nav, bet varbūt es nemāku atrast. Piemēram, nav dekoratīvi burti un simbolu vietā ir
kaut kādi «austrumu hieroglifi», kas man «tūkstots un vienu gadu» nebūs vajadzīgi, nav bildes – pati tās,
ko redzat, zīmēju vai ievadīju foto. Nav arī abas malas nolīdzinošās ikonas. (Es vēlētos no Jums dabūt to
savu krāsaino bildi – sarkanajā žaketē un, ja ir ieskenētas, tad arī tās amatierfotogrāfijas. Vai un kā to
var izdarīt?)
.4289. Par nopietnākām lietām es vēl (kā jau minēju) uzrakstīšu – nekā «traka» jau nav. Man.
Protams, mazliet žēl, ka es vairs nevaru izlasīt Jūsu diskusijas vai piedzīvojumu aprakstus pie M. Kūles,
V. Zariņa u.c., bet tā tomēr nav «mana cīņa» – tā ir Jūsējā. (Es vienkārši biju iedomājusies, ka, ja es
esmu tāda kā Jūsu «reklamas aģente» – iepazīstinu cilvēkus ar Jūsu darbiem –, tad esmu pelnījusi
mazliet arī informāciju.).
.4290. ...Jā, Alise (e-pastā) nebija tik kaprīza kā Banga. Varbūt tāpēc, ka neesmu nikna?...
.4291. Ticiet vai nē, bet es patiesi no sirds vēlu Jums labāko. Un par mazdēlu cīnieties, ja šķēršļus
liek viņu ģimene. Varbūt nākotnē Alēns patiesi turpinās Jūsu darbu, īpaši, ja viņš ir līdzīgs Jums. Tāpēc
varbūt patiešām nevajag tērēt enerģiju man, bet tieši viņam?
.4292. Visu labāko vēlot, Aija Štube
2003.gada 29.jūlijs
2003.08.01 10:46 piektdiena
(pēc 3 dienām)

.4293.
Date: Fri, 1 Aug 2003 10:45:56 +0300
From: Mikus Rainis (mikusrainis@inbox.lv)
To: miranda21@inbox.lv
Cc: AliseNotukuma@inbox.lv, egle@latnet.lv
Subject: Sarakste

.4294. Labdien, Aija!
.4295. Šodien saņēmu Jūsu banderoli, kas izsūtīta vakar (pasta zīmogs). Paldies par grāmatu.
.4296. Jūs rakstāt, ka arī esat gribējusi piedāvāt man pārtraukt saraksti uz 3 gadiem {.4287}.
Vienmēr ir vērtīgi kādu laiku paklusēt un ļaut, lai nervi nomierinās, bet uzrakstītie darbi sakrājas. Tad es
uz tādu scenāriju arī orientējos, labi?
.4297. Jūs prasāt, kā būs ar ROSEs, UPEs un «Mirandas» burtnīcām. Ļoti vienkārši: pēc 3 gadiem
izlasīsiet! Būs daudz ko lasīt. Pašreiz neviena jauna burtnīca nav izgatavota, ko Jūs nebūtu lasījusi, lai
gan materiālu, protams, ir daudz.
.4298. Kad es runāju par saraksti elektroniskā veidā, tad tas nozīmē ne tikai e-pastu. Var
sarakstīties arī, teiksim, caur disketēm. Galvenais, lai vēstulēm eksistētu elektroniska versija un
nevajadzētu tās vadīt iekšā ar roku no klaviatūras. Kā apmainīties disketēm? Var organizēt dažādas
procedūras. Nu, piemēram, ja Jūs darbdienā braucat uz Centru, tad ienākat puķu tirdziņā pie «LV», bet
man iepriekš paziņojat pa e-pastu vai pa telefonu. Nu, bet tas ir, ja tomēr sarakstīties šos 3 gadus. Bet es
joprojām domāju, ka paklusēt būtu patiešām svētīgi.
.4299. Visu labāko – V.E.
§172. Nopirktais dators
2003.07.29 13:23 otrdiena
(pirms 2 dienām, 21 stundas, 23 minūtēm)

.4300.
From: «Banga Nikna» (banganikna@hotmail.com)
To: egle@latnet.lv
Subject: Fwd: Re: Pastkaste un dators
Date: Mon, 04 Aug 2003 09:56:37 +0300

.4301.
From: Mikus Rainis (mikusrainis@inbox.lv)
To: Banga Nikna (banganikna@hotmail.com)
Subject: Re: Pastkaste un dators
Date: Tue, 29 Jul 2003 13:23:29 +0300

.4302. Labdien, Valdi Egle!
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.4303. Atvēru uzreiz Jūsu pastkasti un pa to pašu sūtu atbildi, lai nav jāķēpājas – šodien man ir
maz laika – jātiek skaidrībā ar savu kompi.
.4304. Es nopirku pa Ls 363 to Celeron 1700 un monitoru Proview 17»+ visu pārējo. Tas ir tas, ko
aprakstīju ar HDD 40 gb un visiem tiem LAN, Tv-out, FDD utt.
.4305. Teicu, ka man to var arī nelikt, bet viņi pateica, ka tās ietaises (katra) esot lētas apm. 3 lati
katra, bet tagad to var pieslēgt Internetam, skatīties filmas utt, utt. Viņi uzinstalēja tādu Windows
Profesional FX (ja tagad pareizi atceros) versiju. Tā visai stipri atšķiras no tām Win 98 utml. Daudz ko
nevaru atrast vispār. Galvenās lietas, kas man būtiskas, par ko Jums rakstīju tur arī nav vai atrodas tādā
dziļumā un vietā, kur es nezinu kā atrast. Bet nav dekoratīvo burtu, nav simbolu un bilžu. Vai tos var
dabūt atsevišķi?
.4306. Internetam es arī pieslēgšos, bet ne tagad – tagad man nav tam naudas. Tagad es vispār
tērēju to naudu, ko sapelnīju haltūrās pie paziņas un loterijas summu. No Ineses piedzīto naudu es dabūt
tērēšanai nevaru. Ja ārzemēs sapelnīšu, tad arī varēšu ar to darīt ko un kā gribu. Māte iedeva datoram,
bet Internetu viņa uzskata par lieku izšķērdību un tam nedos. Tagad jātiek skaidrībā ar to profesionālo
programmu...
.4307. T. Potapenko savu datoru lai pārdod citam un uz mani negaida. Manu telefonu lūdzu viņai
nedodiet. Es nesaku, ka tas nāk no «tās puses», bet atkal ir atsākušies regulāri zvani, kad neviens nerunā.
Vienreiz krieviete kaut ko nesakarīgu nomuldēja, šodien latviešu vīrietis. Vispār izskatās, ka Inese atkal
uzdarbojas. Viņa ir atriebīga – sākumā pēc zaudējuma baidījās ko darīt, bet tagad ir redzēta pie mūsu
mājas viņas draudzene, kas te ne tuvumā nedzīvo. Ir vēl visādas lietas, ne no patīkamajām. Viņai vēl
dubults «kreņķis», jo viņas dēls šogad nav beidzis pamatskolu, kā vajadzēja būt, bet palicis uz otru gadu
un rīko visādas nejaucības. Tā Geite stāstīja. Viņa it kā to no Ineses draudzenes uzzinājusi, jo gribējusi
kā krustmāte apsveikt Rihardu ar pamatskolas beigšanu... Inesei, kas savu dēlu vadāja gan uz mūzikas
nodarbībām, gan visādiem speciāliem kursiem un ar to sākumā lepojās, šis dēla nesekmības fakts ir vēl
viens «sitiens pa pašapziņu».
.4308. Pamēģināšu tagad ieiet hotmailā. Aija
2003.07.29 13:42 otrdiena
(pēc 19 minūtēm)

.4309.
From: «Banga Nikna» (banganikna@hotmail.com)
To: egle@latnet.lv
Subject: Fwd: Re: Pastkaste un dators
Date: Mon, 04 Aug 2003 09:55:45 +0300

.4310.
From: Mikus Rainis (miranda21@inbox.lv)
To: Banga Nikna (banganikna@hotmail.com)
Subject: Re: Pastkaste un dators
Date: Tue, 29 Jul 2003 13:42:28 +0300

.4311. Labdien!
.4312. Nupat kā atvēru Mika ADRESI UN NOSŪTĪJU GARO TEKSTU, KAS LAIKAM NAV
SAŅEMTS – NEKUR NEREDZU, BET LAIKA MAN VAIRĀK NAV. (Eh, vēl arī ar lieliem burtiem
sāku drukāt!)
.4313. Datoru nopirku par Ls 363 to pašu, par kuru jau rakstīju ar visām ekstrām, kur var gan
internetu pieslēgt, gan filmas skatīties, gan tīklā saslēgt – tās ietaises nav dārgas. Citādi viss jauns,
kvalitāte perfekta. Tikai uzinstalēja man tādu Windows Profesionas fx, ja pareizi atceros. Tur daudz kas
ir savādāk, bet nav tas, kas man vajadzīgs – dekoratīvo burtu, bilžu u.c. Vai tos var dabuut atsevišķi?
.4314. T. Potapenko savu datoru lai pārdod citam un lūdzu nedodiet viņai manu telefonu. Nezinu,
kas, bet nesen atsākās terors pa telefonu: sākumā krieviete kaut ko nesakarīgu nomuldēja, tad zvanīja un
nerunāja nepārtraukti. Laikam Inese atkal uzdarbojas. Viņas dēls Rihards šogad nebeidza pamatskolu, jo
ir nesekmīgs – palika uz otru gadu. Inesei tas ir vēl viens «sitiens pa viņas pašapziņu» – skolotāja, bet
pašai nesekmīgs un bandītiski orientēts bērns... To Gete stāstīja. Pamēģināšu ieiet Alisē. Kā iet
«Mirandai»?
Aija
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2003.08.02 21:45 sestdiena
(pēc 4 dienām, 8 stundām, 3 minūtēm)

.4315.
From: «Banga Nikna» (banganikna@hotmail.com)
To: egle@latnet.lv
Subject: Fwd: Re: Pastkaste un ne tikai
Date: Mon, 04 Aug 2003 09:54:20 +0300

.4316.
From: miranda21@inbox.lv
To: Banga Nikna (banganikna@hotmail.com)
Subject: Re: Pastkaste un ne tikai
Date: Sat, 2 Aug 2003 21:44:46 +0300

.4317. Esiet sveicināts, Valdi Egle!
.4318. Es Jums jau sen un sen nosūtīju gan pa parasto, gan internetpastu vēstules.
.4319. Vismaz vienu – to banderoli – jau nu būsiet saņēmis. Man ir mazliet dīvaini, ka Jūs tik
daudz rakstāt citiem, bet man, kad tas ir SVARĪGI – ne vārda. Kādēļ tā? Minēt man vai Jūs uzminēsiet?
Banderoli saņēmāt? Tad labi. Bet vismaz kaut kādu atbildi varējāt gan dot.
Aija
2003.08.06 11:50 trešdiena
(pēc 3 dienām, 14 stundām, 5 minūtēm)

.4320.
Datums: Wed, 6 Aug 2003 11:50:28 +0300
No: miranda21@inbox.lv
Temats: Re: Programmas
Kam: Mikus Rainis {mikusrainis@inbox.lv}

.4321. Uzturēt kontaktus – sarakstīties nav vajadzīgs, bet es rēķinājos ar to, ka Jūs man
uzinstalēsiet programmas. Labi, Windows px professional un Office 2000 man ir, bet tur vajag vēl
dekoratīvos burtus, dažādus zīmējumus u.c. To visu viegli varot dabūt no Interneta – visādas bildes un
foto tai skaitā, bet tur jau tā problēmiņa, ka man nav paziņas, kas visu man vajadzīgo no Interneta
ierakstītu CD un tad iedotu to CD man, lai varu to instalēt savā datorā. Jums tas pieejams ir...
.4322. Vēl es jautāju par savām foto, kas ir Jums ieskenētas – gribētu tās dabūt, lai varu iekopēt
savā datorā.
.4323. Par pārējo – pēc 3 gadiem piekrītu. Aija
2003.08.06 11:56 trešdiena
(pēc 6 minūtēm)

.4324.
Datums: Wed, 6 Aug 2003 11:55:46 +0300
No: miranda21@inbox.lv
Temats: Re: Dators Celeron 1700
Kam: Mikus Rainis {mikusrainis@inbox.lv}

.4325. Bet es taču Jums nosūtīju vairākas ziņas jau 29.jūlijā un pēc tam, ka nopirku datoru: kādu
utt. Laikam atkal nav saņemts... Nu, protams, ka tur ir CD lasītājs + vēl viss kas – vēstulē es to arī
rakstīju. Aija
2003.08.06 12:06 trešdiena
(pēc 10 minūtēm)

.4326.
Datums: Wed, 6 Aug 2003 12:06:49 +0300
No: miranda21@inbox.lv
Temats: Re: Inese - teroriste
Kam: Mikus Rainis {mikusrainis@inbox.lv}

.4327. Es jau rakstīju, bet laikam nekas nav saņemts... Inese Plaude atkal uzsākusi teroru pa
telefonu. Nu jau kādu nedēļu zvanās no rīta un vakarā, arī naktīs, bet tad mēs atslēdzam telef. Piezvana,
ātri izsaka draudus un lāstus (piem.: drīz tu nosprāgsi, vai testaments kārtībā? utt.) un nomet klausuli
atbildi negaidot. Ka tā ir Inese, to uzzinājām pavisam skaidri, jo piezvanīja Eduarda Zariņa sieva Ruta
un raudot stāstīja, ka viņu terorizējot tieši tāpat. Viņai bija divas operācijas – neveiksmīgas, kaut nekas
nopietns nebija un vajadzēja izdoties. Viņu ģimenē nesen notika traģēdija – pēkšņi mira kāds viņu
radinieks – vēl jauns vīrietis...
.4328. Vai Jums nav bijuši kādi «aizdomīgi» novērojumi? Iesaku mazliet piesargāties. Aija

VEcordia, izvilkums L-TECE1

114

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa
2003.08.06 12:11 trešdiena
(pēc 5 minūtēm)

.4329.
Datums: Wed, 6 Aug 2003 12:11:28 +0300
No: miranda21@inbox.lv
Temats: Re: Tulkošana
Kam: Mikus Rainis {mikusrainis@inbox.lv}

.4330. Man nav nekādu šaubu, ka varu tulkot kvalitatīvi un labi – esmu to jau darījusi. Vienīgais
atteikuma iemesls bija tas, ka jātulko par brīvu. Ja Jūs par to maksātu man katru mēnesi kaut kādu (kaut
ne sevišķi lielu) algu, tad es daudz vis nedomātu.
.4331. P.s. Ieiet AliseNotukuma e-pastā nevaru; MikusRainis – arī ne. Aija
2003.08.06 12:20 trešdiena
(pēc 9 minūtēm)

.4332.
Date: Wed, 6 Aug 2003 12:20:42 +0300
From: miranda21@inbox.lv
To: Valdis Egle (lase@vestnesis.lv)
Subject: Re: Programas, Inese, tulkošana u.c.

.4333. Labdien! Nupat kā aizsūtīju Jums uz MikusRainis e-pastu trīs vēstules. Vai tās ir saņemtas?
.4334. Es pati nevaru ieiet vairs AliseNotukuma vai MikusRainis inboxos. Aija
.4335. P.S. Traucēt Jūs vairs negribu, bet noskaidrot to visu par programmām gan. Iesaku
piesargāties no Ineses un visa, kas nāk no viņas. Atjaunojusi draudus un lāstus pa telefonu – mums un
Eduardam Zariņam – viņa sieva Ruta, ko Inese nolādējusi, raudāja, jo viņai operācijas (slimnīcā; nav
sarežģītas) neizdodas un tuvs, jauns radinieks nesen traģiski miris. Viņa tic, ka Ineses lāsti piepildās...
.4336. Es savukārt gribētu uzzināt, kāds pants pēc Civil vai krimināllikuma darbojas šajā
gadījumā? Jums Vēstnesī jau tādas ziņas ir pieejamas. Cerams.
.4337. Par tulkošanu jau minēju, ka varu tulkot labi un to pati zinu. Atteikuma iemesls bija tas, ka
jātulko par brīvu. Ja Jūs man katru mēnesi par to maksātu kaut nedaudz, – pilnīgi iespējams, ka es
piekristu.
Aija
2003.08.07 ceturtdiena
(pēc 1 dienas)

.4338. Labdien, Aija!
.4339. >> Uzturēt kontaktus – sarakstīties nav vajadzīgs, bet es rēķinājos ar to, ka Jūs man
uzinstalēsiet programmas. Labi, Windows px professional un Office 2000 man ir, bet tur vajag vēl
dekoratīvos burtus, dažādus zīmējumus u.c. To visu viegli varot dabūt no Interneta – visādas bildes un
foto tai skaitā, bet tur jau tā problēmiņa, ka man nav paziņas, kas visu man vajadzīgo no Interneta
ierakstītu CD un tad iedotu to CD man, lai varu to instalēt savā datorā. Jums tas pieejams ir...
.4340. Internetā ir simtiem tūkstošu portālu un desmitiem miljardu visādu bilžu, un es nevaru
meklēt starp visiem tiem «to, nezin ko». Atrodiet pati, ko Jums vajag, paziņojiet precīzu adresi, un es to
pārrakstīšu.
.4341. «Dekoratīvie burti» ir nekorekts jēdziens, un es nezinu, ko tas nozīmē. Normālais burtu
attēlošanas veids ir fonti. Parasti tādām sistēmām kā MS Office un Tildes Birojs nāk līdzi desmitiem un
simtiem dažādu fontu. Es nezinu, kādi fonti ir uzinstalēti Jūsu datorā un kādi pēc Jūsu domām Jums
trūkst. Bez tam burtus var attēlot arī ar atsevišķām izpušķotām bildītēm. Varbūt ar «dekoratīviem
burtiem» ir domāts kaut kas tāds.
.4342. >> Vēl es jautāju par savām foto, kas ir Jums ieskenētas – gribētu tās dabūt, lai varu
iekopēt savā datorā.
.4343. Ieskanētas datorā man ir tikai tās bildes, kas bija žurnālos (un vēl tā krāsainā pases bilde).
Toreiz Jūsu uzdotais jautājums skanēja tā: vai es, maketējot Jūsu grāmatu, varētu ieskanēt un ievietot
grāmatā šīs fotogrāfijas, un vai es varētu dažas no tām jau tagad ielikt žurnālā, lai Jūs redzētu, kā tas
izskatās. Es atbildēju, ka varēšu ielikt grāmatā, kad vajadzēs, un paraugam trīs bildes ieliku žurnālos.
.4344. Tātad, ja tagad nostādne ir mainījusies, un tās bildes vajag nevis ielikt grāmatā, to
maketējot, bet vienkārši ieskanēt datorā, lai Jūs varētu tās pati izmantot, tad operācija ir jāsāk no jauna.
Jo vairāk tāpēc, ka toreiz es tās trijas parauga bildes ieskanēju ar savu mazo melnbalto mājas skaneri, bet
tagad man darbā ir pieejams daudz kvalitatīvāks krāsains skaneris.
.4345. (Rakstīt «skeneris», «skenēt» nav pareizi; tādu šī vārda formu latviešu valodā ieviesa
Imants Freibergs – vismaz viņa rakstos es to redzēju pirmoreiz, kad viņš stāstīja par Krišjāņa Barona
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Latvju Dainu zīmīšu «ieskenēšanu», – un šī forma atbilst Imanta Freiberga erudīcijas līmenim. Tā būtu
pareiza, ja «skenēt» būtu angļu cilmes vārds. Bet tas NAV angļu vārds; angļu valodā tam nav neviena
radniecīga vārda. Tas ir latīņu vārds, un latīņu sakne ir «Scan», bet «sken» ir latīņu valodas anglisks
izkropļojums, ko latvieši ar vājāku erudīciju akli atdarina).
.4346. >> Bet es taču Jums nosūtīju vairākas ziņas jau 29.jūlijā un pēc tam, ka nopirku datoru:
kādu utt. Laikam atkal nav saņemts... Nu, protams, ka tur ir CD lasītājs + vēl viss kas – vēstulē es to arī
rakstīju.
.4347. Jā, ka Jūs esat nosūtījusi tās vēstules, to es atklāju apmēram pēc nedēļas, kad nejauši
paskatījos Bangas Niknas pastkastītē. Tās vēstules bija sūtītas no Mikus Raiņa Bangai Niknai, tātad no
manis (!) Jums (!), pie tam Jums uz to pastkastīti, kuru Jūs iepriekš bijāt atteikusies izmantot un kuras
vietā es Jums atvēru citu uz Alises Notukuma vārda. Dabīgi, ka normāli es neskatos, vai pats neesmu
nosūtījis kaut ko tādu, ko nezinātu, ka esmu sūtījis, tāpēc tās vēstules arī bija uz kādu laiku nozudušas
(Jūsu nekorektu darbību dēļ).
.4348. Tātad vēlreiz: tas, kas ir adresēts man, ir jāsūta vai nu uz Mikus Raiņa adresi
(MikusRainis@inbox.lv), vai arī uz vecajām manām adresēm: egle@latnet.lv utt. Ja sūtat Mikum
Rainim, tad ierakstiet rindiņā «cc» arī adresi egle@latnet.lv – tad vēstule ies paralēli uz divām adresēm:
vienu, kuru Jūs pati varat kontrolēt, bet es apmeklēju samērā reti, un otru, kuru es pārbaudu daudzas
reizes dienā, bet kura Jums nav pieejama.
.4349. >> Ieiet AliseNotukuma e-pastā nevaru; MikusRainis – arī ne.
.4350. Inbox vispār ir nekvalitatīvs portāls, kurš pastāvīgi jauc adreses, lietotāju vārdus utt. Tomēr
domāju, ka Jūsu nevarēšanai ieiet AliseNotukuma un MikusRainis pastkastītēs ir īslaicīgs raksturs.
Pamēģiniet vairākkārt dažādos seansos. Viens no legāliem nevarēšanas iemesliem var būt tāds, ka esmu
pieslēdzies es.
.4351. >> Iesaku piesargāties no Ineses un visa, kas nāk no viņas. Atjaunojusi draudus un lāstus
pa telefonu – mums un Eduardam Zariņam – viņa sieva Ruta, ko Inese nolādējusi, raudāja, jo viņai
operācijas (slimnīcā; nav sarežģītas) neizdodas un tuvs, jauns radinieks nesen traģiski miris. Viņa tic,
ka Ineses lāsti piepildās... Es savukārt gribētu uzzināt, kāds pants pēc Civil vai krimināllikuma darbojas
šajā gadījumā? Jums Vēstnesī jau tādas ziņas ir pieejamas. Cerams.
.4352. Tāda Ineses izturēšanās ir huligānisms, un par to ir jāziņo policijai, labāk rakstiska
iesnieguma veidā. Ja draudēts tiek kaut ko izdarīt (piekaut, noslepkavot, nodedzināt māju utt.) un ir reāla
iespēja, ka šie draudi var tikt izpildīti, tad tas ir kriminālnoziegums, par kuru ierosina krimināllietu un
tiesa piemēro jau cietumsodu.
.4353. Ja jūs domājat, ka terors varētu turpināties, tad jums vajadzētu nopirkt telefona aparātu ar
numura noteicēju un ar magnetofonu, un vienmēr fiksēt zvanītāja numuru un ierakstīt lentā sarunas, kā
arī informēt Inesi, ka tas tiek darīts un ka viņai var stāvēt priekšā vēl viena tiesa.
.4354. >> Par tulkošanu jau minēju, ka varu tulkot labi un to pati zinu. Atteikuma iemesls bija tas,
ka jātulko par brīvu. Ja Jūs man katru mēnesi par to maksātu kaut nedaudz, – pilnīgi iespējams, ka es
piekristu.
.4355. Šis jautājums ir noskaidrots jau pirms trim gadiem un pēc tam vairākkārt atkal tirzāts gan
rakstiski, gan mutiski. Par to, ka es varētu Jums maksāt par tāda veida darbu, tika runāts attiecībā uz to
gadījumu, ja es strādāju bankā un saņemu 3–4 reizes lielāku algu nekā tagad. Pie tagadējiem maniem
ienākumiem nevar būt ne runas par to, ka es varētu algot sekretāri vai tulku. Tieši otrādi, es varētu pats
paņemt kādu «haltūru» ar tulkošanu vai maketēšanu, lai mazliet piepelnītos, kā to kādreiz darīju ar
Mozuli un Potapenko.
***
.4356. Ierakstīšana CD diskā ir samērā liela un dārga operācija, salīdzinot ar ierakstīšanu,
piemēram, disketēs. Ierakstīt CD diskā varbūt var ar Jūsu datoru, ja tam ir pats modernākais lasītājs, kurš
ir reizē arī rakstītājs, taču nevar ar maniem datoriem ne mājās, ne darbā. Man, lai to izdarītu, ir vajadzīgs
CD rakstītājs; mums darbā tāds ir, bet tad man ir jāprasa citi cilvēki. CD tilpums ir 700 MB, tātad ir ļoti
neracionāli ierakstīt tur pāris megabaitu ar fontiem vai bildītēm.
.4357. Tāpēc, ja formēt CD, tad vajag savākt visu vajadzīgo informāciju, tuvu pie 700 MB un tad
visu ierakstīt: PageMaker u.c. programmas, manas grāmatas dažādos formātos, Jūsu bildes, fontus,
Interneta failus utt. utt.
.4358. Tad es varētu aiziet pie Jums un to visu ierakstīt, uzinstalēt, kā arī paskatīties, kas Jūsu
dators īsti ir par zvēru. Pēc visa spriežot, tas ir pats «krutākais» uz šo brīdi kompis ar visjaunāko un
pilnāko Windows versiju...
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.4359. Es Jums iepriekšējā nedēļā otrdien piedāvāju to izdarīt svētdien, 3.augustā, bet Jūs nezin
kāpēc uz to nereaģējāt. Tagad nākošreiz es varu 23.augustā vai pēc tam 31.augustā. Tad nu pacentieties
izvēlēties vienu no šīm dienām un man paziņot, bet pirms noteiktā termiņa atsūtīt skanējamās bildes (to
var būt daudz), kā arī paziņot, kādus tieši failus Jums vajag no Interneta.
.4360. Visu labāko vēlot,
Valdis Egle
2003.gada 7.augustā
2003.08.15 12:27 piektdiena
(pēc 8 dienām)

.4361.
Date: Fri, 15 Aug 2003 12:26:30 +0300
From: miranda21@inbox.lv
To: egle@latnet.lv
Subject: Ieraksti u.c

.4362. Labdien! ... Tas nu gan ir nelietis – šis dators. Nepietiek, ka burti izdzisuši, tas vēl pus
stundu lādē iekšā vēstules. Beidzot tiku tanī, ko esat sūtījis 8.augustā, bet lasīju ar milzu grūtībām, jo
esat sūtījis to parastā drukā un manā galā ir tīrie hieroglifi. Visu pat neizlasīju, bet apm. skaidrs.
.4363. Par Ineses huligānismu ir paziņots policijai. Viņa ir brīdināta, ka, ja turpinās, būs slikti.
Tagad zvana tikai reizēm un nerunā. Vēl ir manīti viņas «spiegi»...
.4364. Jā, laikam jau mans Words 2002 ir pēdējā versija. Es ne sevišķi sapratu to par CD
ierakstiem. Kur dabūt fontus Internetā nezinu, bet gan jau vietējais datorists palīdzēs.
.4365. Biju domājusi, ka esat ieskenējis tās bildes, ko atdevāt atpakaļ... Nu, labi, ja jāskenē no
jauna, es sameklēšu visu, ko vēlos un paziņošu par to. Laikam būs Jums jānogādā un tad ar manu
supermoderno zvēru varēsiet iepazīties visdrīzāk jau 31.augustā.
.4366. Pagaidām visu labu un veiksmi darbā! Aija
§173. Zilais Kalns
2003.08.16 09:27 sestdiena
(pēc 21 stundas, 0 minūtēm)

.4367.
Caur dzemdību sāpēm un sāli
Mūs pasaulē izlaiž kā kucēnus.
Un ieraugot debesīs sauli
Mēs rūcam un rejam uz ēnu.

.4368.
Un iemīlam augot šo spēli
Par kaulu vairāk, par pusdienām,
Par saimnieka glāstu un pēli, –
Mēs asiņu garšu uzzinām!

.4369.
Mēs iemīlam to, kas ir iedvests,
Bet nelūgto projām drīz aizdzenam.
Mēs augam un atrodam biedrus,
Kas līdzi sev klaiņot mūs aicina.

.4370.
Mēs piekrītam visam – aidā!
Un, kaucienu atklāsmes uzlaizot,
Tiem dāvinām skaidrākos smaidus.
Un skrienam ar viņiem uz aizu.
Sestdiena, 2003. gada 16. augusts 9:02:27

.4371. Nu jau kādu laiciņu iejūtos romāna «Zilais kalns» varoņu likteņos, tāpēc pat vēstules
«virsraksta» noformējumam gadījās sameklēt bildi tieši ar tādu nosaukumu – tikai daudzskaitlī: Blue
hills. Protams, ir jau patīkami, ka beidzot varu normāli darboties ar datoru.
.4372. Cik nu tas iespējams, iepazinos pati ar man uzinstalēto «Windows XP Professional» versiju
un atzīstu to par ļoti labu. Tiesa, tur ir daudz tādu programmu, kas pielietojamas tikai kombinācijā ar
pieslēgumu Internetam, tāpēc ir gandrīz vai «grēks» neizmantot to visu... Tur ir Microsoft Outlook,
WinRAR (nezinu, kas tas ir un priekš kā), Acrobat Reader, WINAMP, Windows Media Player (tur var
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veikt visādas «operācijas» ar mūziku: klausīties radio (tas gan laikam iespējams tikai, ja ir Interneta
pieslēgums), ierakstīt mūziku, miksēt (kā to dara diskžokeji), tur ir nodaļa My Music un paraugam ir
ierakstīti fragmenti no Bēthovena 9.simfonijas un «New Stories» no blūza. Tas ir saglabāts mapē
Sample Music, un šādi ierakstītu mūziku var klausīties bez kompaktdiska. Tātad mūziku var ierakstīt pa
taisno tieši datora atmiņā. Bet kā to dara, es, protams, vēl neesmu noskaidrojusi).
.4373. Tur ir teikts: «Plays your digital media including music, videos, DDs, DVDs, and Internet
Radio». Windows Movie Maker to pašu, ko ar muziķu, var darīt ar videofilmām: griezt ārā fragmentus,
savienot kopā, vispār var taisīt savu kino. Tāds fragments arī bija iekopēts My Collections mapē, bet no
kurienes to kopē un kā, es, protams, arī vēl nezinu... Vispār tur ir ļoti daudz kas, ko var izmantot arī bez
Interneta, un laikam būs priekš iepazīšanās ar to visu jādabū kāds skolotājs.
.4374. Arī «Wordā 2002» ir viss nepieciešamais, un es tikai sākumā to nebiju atradusi. Pārējo –
visādas bildes un burtu veidus varot dabūt no Interneta vai nopirkt gatavā veidā CDiskos. Tā man teica
Interneta centra vadītājs, un tāpēc es par to rakstīju Jums.
.4375. Vakar ar lielām grūtībām, kā jau parasti, iekļuvu «mirandas21» pastkastē, kur ļoti ilgi
lādējās iekšā tā Jūsu 8.augustā sūtītā vēstule. (Vispār šajos vietējos Interneta centros ir ļoti sliktas
kvalitātes, mazjaudīgi datori. Darboties ar tiem ir vienas mocības un nervu bojāšana, jo parasti, ja arī
izdodas atvērt vienu adresi – es parasti pirmo skatos «mirandu21» –, tad citas, piemēram,
«AliseNotukuma» atvērt vairs nevar. Un ir pilnīgi skaidrs, ka pie tā vainīgi ir tie mazjaudīgie datori, kas
laikam galvenokārt bērnu spēlītēm vien ir domāti un tā arī tiek izmantoti. Bet «sīkie» pamanās sačakarēt
arī visu pārējo.)
.4376. Jūsu garo vēstuli, kas turklāt vēl bija drukāta normālā rakstības stilā, un manā galā,
protams, bija īsta «hieroglifu parāde» (laikam speciāli, lai man grūtāk un ilgāk būtu lasīt J), es nemaz
pilnībā neizlasīju, bet vispārējs priekšstats par tās saturu ir.
.4377. Jūs tur rakstījāt, ka Internetā esot miljoniem visādu bilžu, un Jūs nevarot meklēt, ja nezinot,
ko un kur tieši. Vispār jau es arī nezinu konkrētas adreses, kur atrast visskaistāko un interesantāko bilžu
kolekcijas; domāju, ka Jūs, kam visu laiku pieejams Internets par brīvu, man kaut ko pats ieteiksiet šai
sakarībā... Ja ne, tad būs jājautā tiem datorpuišiem, kuri gan galvenokārt orientējas visādās spēlītēs un
cita satura bildītēs, kas man nav vajadzīgas. (Žēl, ka Allans ir prom līdz pat oktobrim. Viņš jau nu gan
prastu sameklēt to, ko es vēlos, pat tad, ja es viņu aizsūtītu meklēt «to, nezin ko», jo viņš zin manu
gaumi.).
.4378. Šajā Worda versijā ir viss kas, bet nekā nav Clip Artā, kur citās Worda versijās bija lērums
visādu zīmētu, krāsainu bilžu, kuras tad var palielināt, pārveidot utml. izdarīties. Jums jau nu noteikti
tādas bildes ir Wordā. Lai tās pārkopētu, varbūt nevajag nemaz CD, bet pietiek ar disketi? Tas pats
attiecas arī uz dekoratīvajiem rāmīšiem utml. Man vienā vecā disketē tie bija iekopēti, bet tanī disketē ir
vīruss, un tāpēc to te nevar bāzt iekšā.
.4379. (Vispār ir arī antivīrusu programma, kas inficētās disketes attīra, – MZB tāda bija. Tāda
programma man arī nenāktu par ļaunu, bet es pagaidām nemaz neorientējos šajās lietās: kur un kā tās
programmas dabūt, – it kā tirgū varot par 3 latiem nopirkt –, kā tās tiek ierakstītas, kādi CD priekš tā
vajadzīgi utt. (Man līdz ar datoru ir iedoti 3 CDiski. Uz viena ir kaut kāda instalēšanas instrukcija:
«Insert the VGA card onto the appropriate slot of your PC; Launch Windows 9X, 2000, ME, XP or
NT.» utt. Tas attiecas uz GeForce4 MX/Ti VGA card – tā tur ir rakstīts, bet es nezinu, kam tas domāts;
acīmredzot tas jau ir instalēts. Tad vēl ir PC-cillin, Your Internet VirusWall. Tas nav izsaiņots un ir
antivīrusu programma Internetam, kas tagad nav vajadzīga. Trešais disks ir programma printerim HP
deskjet 3325, un tas jau arī ir pievienots. Vienīgi man nepatīk, ka printerī ir tik maz tintes, lāzernieks
būtu ekonomiskāks. Iespējams vēlāk pirkšu arī lāzernieku, ja pēc Repšes ieviestās «taupības politikas»
(M) palaimēsies izdzīvot )).
.4380. Jūs nesapratāt, par kādiem dekoratīviem burtiem iet runa. Nu, dekoratīvie burti ir tādi burti,
kādi, piemēram, ir izmantoti Jūsu žurnālu nosaukumos: «UPE» un «ROSE», par kādiem es rakstīju un
paraugos norādīju savā 8.jūlija vēstulē. (Es tur biju salīmējusi arī savu vizītkaršu paraugus un dažas
bildes, kas ņemtas no ClipArt Gallery). Protams, ka runa iet par fontiem. (Tagad es rakstu ar «Times
New Roman» fontiem, vēl ir vesela rinda mazliet savādāku (es te nerunāju par biezajiem un slīpajiem),
bet nav tādu īpaši dekoratīvu un interesantu fontu, piemēram, «flinstonu burtu» u.c. Es domāju, ka visās
Worda versijās tādi ir, bet izrādās, ka nav vis. Tad datorsalonā man pateica, ka tos fontus (arī bildes)
varot atrast Internetā, kur esot tūkstošiem visādu burtu veidu, tiesa, latviešu rakstībā izmantojamo esot
mazāk. Lai es pajautājot par to visu kādam paziņam, kas orientējas datoru lietās – viņš zināšot visu man
paskaidrot un izdarīt, jo tas esot vienkārši. Meklēt vajagot ar: browse → search → font vai tamlīdzīgi.
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Es mēģināju to darīt, bet ar vietējā Interneta centra draņķīgajiem datoriem kaut ko meklēt vienkārši nav
reāli, ja negrib tam patērēt veselu diennakti, notērēt visu naudu un sabojāt nervu atlikumu...
.4381. Kas attiecas uz bildēm no Interneta, tad mani interesē dabas skatu, ziedu, dzīvnieku,
mākslas darbu fotogrāfijas. (Vienu samazinātu foto ar ūdens lilijām es iekopēju iepriekšējā vēstulē, citu
– ar kalniem – šajā. Nu, tādas man patīk. Tādas (vēl arī ar dzīvniekiem, gleznām un komiskās) var būt
tik, cik saiet diskā. Jūsu darbā tie datorčaļi noteikti zinās, kur tādas atrast. Man, kā jau minēju, pašlaik ir
sarežģītāk. Ja nevarēs sarunāt ar Jums, būs jāgaida Allans, bet tad es pati varbūt nebūšu Latvijā.
.4382. Ja runā par fotogrāfijām, tad es Jums to paku ar melnbaltajām amatierfotogrāfijām iedevu
tieši priekš tam, lai Jūs tās ieskanētu (Jums droši vien ir taisnība attiecībā uz vārda «skanēt»
pareizrakstību latviešu valodā. Man tas nekad nav licies svarīgi – kā to raksta; es pat nezināju, ka esmu
šajā ziņā «sadziedājusies» ar I. Freibergu. Rakstot šo vārdu ar «e» es laikam instinktīvi centos izvairīties
no tās «juceklības», kas varētu rasties, ja gadītos vienā teikumā ar šo vārdu lietot arī tā citu, ierastāku –
«muzikālo versiju» J) un tad, kad vajadzēs, ievietotu manas grāmatas maketā. Ja nu tās nav ieskanētas,
tad es priekš grāmatas atlasīšu mazliet savādākas, arī krāsainās bildes un dažus savus zīmējumus. Par
albūmu jau es to grāmatu pārvērst nedomāju, bet man pašai liekas interesantāk, ja dažas bildes tur būs.
.4383. Grāmatu Jūs samaketēsiet (cerams) un bildes attiecīgajās vietās ieliksiet, kad grāmata būs
pilnīgi pabeigta un ievadīta datorā. (Pašlaik es pievērsos jau pilnībā gatavajam romānam «Zilais kalns»).
Rakstot, ka vēlos dabūt arī sev ieskanētās bildes, es ar to domāju tieši to, ko rakstīju, proti, ka labprāt
gribētu tās jau tagad dabūt savā datorā – citām vajadzībām.
.4384. Bet nu pietiks man pļāpāt par visām tām datorlietām. Rakstu par to parastā vēstulē, jo
Internetā tik gari rakstīt man nav ērti un lēti. Atbildēt, protams, varat pa e-pastu, lai gan es nekad nevaru
zināt, vai tikšu kādā adresē, vai netikšu, bet, ja tikšu – vai man sūtītā ziņa tur būs. Pie tam pašlaik mūsu
Interneta klubā arī ir ieviesies kaut kāds datorvīruss. Piemēram, es rakstu e-pasta vēstuli, bet pēkšņi
veras vaļā visādi nevajadzīgi logi, bez jebkādas loģikas, un vienīgā iespēja ir datoru pārlādēt un sākt visu
no sākuma. (Es gan nemaz nebrīnītos, ja kārtējā datorvīrusu izplatībā, kaut kādā mistiskā, racionāli
neizskaidrojamā veidā, vainīga atkal būtu es...)
.4385. Cilvēkam, kas tik labi pārzin datorus, droši vien par manis aprakstītajām lietām un veidu,
kā to daru, ir jāpasmaida tāpat kā man par vakar izlasīto anekdoti:
.4386. – Tātad Jūs, jaunkundz, jau divus gadus strādājat pie Uzpūteņa kunga par
datoroperatori. Kāda sistēma viņam ir?
.4387. – Tāda pati kā visiem vīriešiem.
.4388. Es atkal, ja runā par to, kādus fontus (burtu veidus) man vajag, būtu teikusi: Tādus pašus
kā visos datoros. Un te ņem un izrādās, ka tie (fontu komplekti) mēdz būt dažādi pēc satura un formas,
bet, ja es gribu dažus «krutākus», tad to man, kā izrādās, nav .
.4389. Starp citu, kas ir programmā «Tildes birojs»? Es ar tādu nekad neesmu saskārusies. Varbūt
tanī programmā ir visādi fonti, un tad speciāli nav jāmeklē?
***
.4390. Es jau pa e-pastu rakstīju, ka jūlija otrā pusē teroru pa telefonu atkal bija uzsākusi Ineses
banda. Zvanījās katru dienu no agra rīta līdz vēlai naktij un naktī arī. Zvanītāji bija gan vīrieši, gan
sievietes, gan pusaudzis (šķiet, ka Rihards). Viņi mūs lādēja, draudēja, rupji lamājās vai vienkārši
zvanīja bez pārtraukuma un nerunāja, kad pacēla klausuli. Tad mēs vienkārši kādu laiku telefonu
atvienojām, lai netraucē. Visas šaubas, ka pie vainas ir tieši Inese, atkrita, kad par tādiem pašiem
zvaniem raudādama pavēstīja arī Eduarda Zariņa sieva Ruta. Viņai kāda sieviete ieteikusi arī pasteigties
ar testamenta sastādīšanu, jo viņa drīz miršot. Ruta to ļoti ņēma pie sirds, jo viņai pēdējā laikā bija
veiktas vairākas operācijas, kas nav labi izdevušās. Tad vēl pēkšņi miris kāds tuvs radinieks.
.4391. Inesi neviens no mums pēc tiesas vairs «neaiztika», tāpēc nav saprotams, kādēļ viņa pēkšņi
atkal sāka tādas huligāniskas darbības.
.4392. Tā kā zvanīšanās turpinājās katru dienu mums un Rutai, tad Rutas dzīvesvietas policijā tika
iesniegta sūdzība. Mūsu – Latgales priekšpilsētas policijā to darīt tiešām nebūtu jēgas, jo tas, ko es
stāstīju par «mafiju» ir patiesība. Arī Rutas sūdzību policijai par Inesi sākumā atteikušies uzklausīt –
viņiem esot nopietnākas lietas utt., bet kad iesniegums tika uzrakstīts un aprakstīti apstākļi un iemesli,
kāpēc Inese tā dara (ka viņa tagad acīmredzot grib atriebties par zaudēto tiesas prāvu), tad iesniegums
ticis pieņemts. Inese bijusi izsaukta uz policiju, kur viņa sākumā teikusi, ka tādu Rutu vispār nepazīstot
un neko nezinot, bet tik dumji meli vērsās pret viņu pašu, jo tos tūlīt varēja atklāt – ir taču fotogrāfijas
un arī Ineses Rutai rakstīta ķengu vēstule...
.4393. Rezultātā Inesei izteikts brīdinājums, ka, ja viņa tā vēl turpinās, tad var tikt ierosināta
krimināllieta. Pēc tam daži zvani vēl bija, bet «mēmie». Tagad it kā ir miers. Protams, jāuzmanās tomēr
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ir, jo Inese ir ļoti atriebīga, ja kaut kas nenotiek pēc viņas prāta – vienalga vai viņai ir vai nav taisnība,
un viņai ir daudz paziņu, kas «vienmēr gatavi» uz visādām nelietībām. Arī Rihardam ir tādi drauģeļi.
Pats Rihards, kuram šogad vajadzēja beigt pamatskolu, esot palicis uz otru gadu 9.klasē nesekmības dēļ.
(A. Geite to no Ineses draudzenes, ar kuru nez kāpēc regulāri kontaktējas, esot uzzinājusi.) Inesei tas,
protams, ir vēl viens trieciens pa pašapziņu – viņai, prestižās 1.vidusskolas skolotājai ir nesekmīgs dēls,
kas pie tam vēl ir arī huligāns un šī (arī nesekmības) iemesla dēļ viņam pa šo laiku 3 skolas nomainītas.
***
.4394. Mazliet no nesenās un nedaudz senākas «vēstures». (Ja jau Jūs man tomēr nolēmāt pastāstīt
to, kas «pozitīvas emocijas man, protams, neradīšot», tad es arī tomēr gribu par šo tēmu šo un to
uzrakstīt un dažus jautājumus uzdot. Tikai nevajag to uztvert kā uzbrukumu Jums, bet gan kā vēlmi
noskaidrot un «apskaidrot» dažas lietas).
.4395. Jūs, piemēram, 14.jūlijā man starp visu citu rakstījāt: «...es toreiz, uzzinājis par Jūsu kāju,
vēl nodomāju: «Ja pieņem visas šīs māņticības, tad tā bija Roberta atriebība viņai, promejot no
zemes».» {.4107}
.4396. Vai Jūs varat paskaidrot, kāpēc Robertam vajadzētu man par kaut ko atriebties, ja mēs
gadījumā pieņemtu pat «visas šīs māņticības»? No kurienes Jums vispār varēja tādas domas rasties?... Es
taču ar Jūsu dēlu nebiju pat pazīstama, un pilnīgi dabiski, ka man nekādas īpašas emocijas neizsauca arī
tā kāzu bilde. Es tai tikai pāris reizes uzmetu acis un nodomāju apmēram tā: «Nu, smuks pāris. Roberts
izskatās tāds labsirdīgs. Irēna šķiet mazliet «rūdītāka» dzīves viltībās, bet kopā viņi droši vien būs
laimīgi.» Nezinu kādēļ, bet ieskrēja prātā, ka viņu laulības veiksme vai neveiksme ir Irēnas rokās. Un
vēl mani mazliet izbrīnīja, ka Jūs man sūtat sava dēla, kuru es nemaz nepazīstu, kāzu bildi...
.4397. Un tagad, kad izrādās – Jūs esat tik ilgi par to domājis, baidījies sūtīt, tad es patiesi
nesaprotu, kāpēc vajadzēja sūtīt? Ezotēriķi laikam teiktu, ka Jūs ar savām bailēm piesaucāt nelaimi... Kā
to traģēdiju varējāt iedomāties sasaistīt ar mani kaut domās, man grūti saprast. Bet kāpēc Robertam
vajadzētu man atriebties, – to es vispār nespēju saprast. Absurds kaut kāds. Jūs pats notikušajam pēc tam
devāt loģisku, racionālu skaidrojumu. Un savu kāju pirms gada es salauzu, jo todien arī uzvedos ļoti
vieglprātīgi. Ja es tad būtu lēkusi ezerā nevis ar kājām, bet ar galvu pa priekšu, tad būtu lauzusi kaklu un
tagad te nerakstītu vairs.
.4398. (Vispār 14.augustā pagājušogad bija arī priecīga ziņa. Tieši tanī dienā māte saņēma tiesas
pavēsti, kur bija paziņots apgabaltiesas sēdes jaunais datums, un tas rādīja, ka lūgums par sēdes laika
paātrināšanu ir ņemts vērā. Ja tā nebūtu, apgabaltiesas sēde joprojām vēl nebūtu pat notikusi. Toreiz
slimnīcā man ienāca prātā cita «mistika», kas saistīta ar «upuri». Ezotērikā ir tāds «ticējums», ka, lai
kaut kas labs notiktu, nepieciešams upuris. Savu kājas salaušanu es par tādu «upuri» uzskatīju...
Protams, ne jau racionāli (zināju taču, ka tas gadījās manas vieglprātības dēļ un ar saņemto jauno tiesas
sēdes datumu tam nav nekāda sakara), bet iracionāli bija tādas sajūtas. Līdzīgi kā Jums. Un sajūtām jau
nevar pavēlēt.).
.4399. Vēl Jūs esot bijis sašutis par to, ka es ar Didzi esmu apspriedusi to traģēdiju {.4109}. Nu,
to es saprast varu, bet īstenībā nekāda speciāla «klačošanās» par to nenotika. Didzis pat nezin Jūsu dēla
vārdu. Vienkārši vienā telefonsarunā mēs sākām runāt par nelaimes gadījumiem, es minēju pati savu
lauzto kāju un starp visu citu ieminējos par Jūsu traģēdiju. Es Didzim centos ieskaidrot, ka neko tādu
astroloģiskās kartes paredzēt nevar, bet viņš strīdējās pretī, ka varot gan. Tad es arī izteicu piemērus, kas
tobrīd ienāca prātā. Pēc tam viņš to vēstuli atsūtīja. (Man nevajadzēja Jums tās kopiju vispār sūtīt, tas
nudien nebija sevišķi taktiski, bet atbildē viņam es Jūs aizstāvēju; nezinu, kāpēc Jūs to nesapratāt un
nesaskatījāt...).
.4400. Vispār iracionālas sajūtas un «mistiskas» pārdomas parasti rodas arī tad, ja kaut kas
traģisks atgadās ar vienu pašu cilvēku. (Lai gan 2002.gada 4.jūlijā tās vētras laikā bojā esot gājusi arī
kāda jauna meitene no Valmieras rajona Kocēnu pagasta). Turpretī, ja mēs dzīvotu tādā vietā, kur
regulāri notiek visādas lielas dabas katastrofas, kurās bojā iet uzreiz desmitiem un simtiem cilvēku, – tad
nekādas iracionālas sajūtas un domas nerastos.
.4401. Jūs rakstījāt, ka Roberta un Andra nāvē saskatāt analoģiju un, ka mums ar Andri toreiz arī
nevajadzēja naktī atrasties uz meža taciņas.
.4402. Varbūt. Daudz kur mums it kā nevajadzētu atrasties, jo tā vieta un laiks slēpj sevī
potenciālas briesmas, bet tikpat labi, piemēram, kāju var salauzt arī no rīta kāpjot no gultas ārā, kā tas
notika ar Liju Bērziņu pirms dažiem gadiem.
.4403. Iešana uz diskotēkām un atgriešanās mājās naktī tolaik (kad es vēl biju pavisam jauna) arī
bija visai bīstama, bet vai tādēļ mājās nīkt? Tolaik pēc šādiem pasākumiem daudzas meitenes (arī manas
paziņas) zaudēja nevainību, jo tika izvarotas. Daudzas tādu «sākumu» uzskatīja pat par pašsaprotamu
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lietu. Man kaut kā gadījās no «sākuma» tādā veidā izvairīties, jo biju piesardzīgāka. Tās nakts balles, kas
notiek mūsdienās, manuprāt vairs nav uzskatāmas pat par bīstamām. Tās stipri atšķiras no tās vēl samērā
naivās un romantiskās (neskatoties uz visiem panku izlēcieniem) gaisotnes, kas valdīja, piemēram, tanī
pašā Mazajā ģildē, kur tolaik gāju dejot es ar Andri un kur balles bieži vien vēl beidzās ap pulkstens 11
vakarā.
.4404. Tagad tādu vairs nav. Vienkārši uz mūsdienu naktsklubiem neviens un neviena vairs
skaidrā prātā (kur nu vēl «nevainīgi») aiziet nevar. Tur valda pavisam cita «aura», un tai var tikai
pieskaņoties, ja negrib just psiholoģisku diskomfortu, bet mazliet «patrakot» tomēr gribās... Šai
atmosfērai ar piesardzību nav pilnīgi nekas kopīgs. Tieši otrādi. Jo pārgalvīgāk un trakāk tur uzvedas, jo
drošāk var justies. Tur «noraujas» parasti tie klusākie un kautrīgākie, kas naivi cer skaidrā prātā
iepazīties un padejot.
.4405. Jūsu dēls esot kādā naktsklubā par diskžokeju strādājis. Es nezinu, kas tas par naktsklubu,
varbūt tur ir cita atmosfēra, bet es neticu, ka tādā vietā mūsdienās var satikt nopietnu dzīves partneri. Es
nesaku, ka nevar, – es saku, ka es tam neticu, bet es jau tagad vairs pa tādiem klubiem nestaigāju.
Roberts ar Irēnu esot iepazinušies tieši naktsklubā – tā bija rakstīts avīzē «Час». Jūs reiz rakstījāt, ka
Irēnai bijušas problēmas ar dzemdībām, jo viņai esot slimas nieres. Es vēl nodomāju, ka tik jaunai
sievietei tā kā par agru radušās nieru problēmas... Man tagad tādas ir, bet tas ir tikai tāpēc, ka pēc 25
gadu vecuma (pēc tiem stresiem) es visai daudz esmu lietojusi alkoholu un trankvilizatorus.
.4406. Tagad es vairs nekādā ziņā neriskētu dzemdēt, ja arī veiksmīgi apprecētos, bet toreiz es
biju «vesela kā zirgs» (ja neskaita nervus), un aborts toreiz bija manas dzīves lielākā muļķība, ko esmu
izdarījusi. Kad man ar tik gudru un labu cilvēku kā Raimonds bija izveidojušās jau tik stabilas un
nopietnas attiecības, man vajadzēja atrast sevī spēkus pamest Stelpu. Katrā ziņā braukt ar viņu divatā
tovasar nevajadzēja. Tiesa, to viegli man teikt ir tagad, bet tad es biju visai stiprā ezotēriskās
«ideoloģijas» varā un līdz ar to viņa varā, tā, ka Jūsu domas par to, kāpēc es iztaisīju abortu nav gluži
pareizas.
.4407. Cita lieta, ka ir, protams, dažas situācijas, kad es esmu par daudz «piesardzīga» vai bailīga.
(Ja man būtu bērns, es droši vien viņu audzinātu tik pat nepareizi kā mamma mani. Mūžīgi uztrauktos –
ka tik kas nenotiek, un līdz ar to iedvestu bērnam nedrošības sajūtu un viņu ierobežotu.) Irēna manuprāt
tieši otrādi, ir pārāk vieglprātīga, ja ļāva vīram tādā laikā vest bērnu ārā. Sievietes «mātes instinkti»
manuprāt vairāk nekā vīrietim liek rūpēties par sava bērna drošību. Bet vispār jau viegli ir pļāpāt pēc
tam. Un vai tad visu var paredzēt? Nedomāju, ka arī Jūs to vienmēr varat.
.4408. Es Jums reiz pa e-pastu uzdevu apmēram tādu jautājumu {.4245}: «Vai Jūs nekad arī savā
jaunībā neesat darījis neko bīstamu, atradies neīstajā laikā neīstajā vietā? Un ja nu toreiz, kad Jūs ar
draudzeni gājāt garām tai jauniešu grupai un baidījāties, ka viņi var uzbrukt (Jūs par to man reiz kādā
vēstulē rakstījāt) un draudzene gribēja griesties atpakaļ, kam Jūs neklausījāt, ja nu toreiz tie jaunieši būtu
bijuši noskaņoti agresīvāk un notiktu līdzīgi kā man ar Andri?» Uz to Jūs neko man neatbildējāt.
.4409. No pašsaglabāšanās instinktu puses iznāk, ka gudrāk ir baidīties un bēgt tā, kā to darīja
Vilnis Lauzums, bet no otras puses, lai pats sevi un citi tevi cienītu, nevar vienmēr no visām riskantām
situācijām izvairīties. Labi, var teikt, ka tas ir stāsts no «citas operas», bet var teikt arī, ka, tanī situācijā
neklausot savu draudzeni, Jūs riskējāt ne tikai ar savu, bet arī ar viņas dzīvību vai veselību. Un tikai
tāpēc, lai pierādītu sev un viņai, ka neesat no bailīgajiem. Vārdu sakot, var uz visu paskatīties vismaz no
divām pusēm. (Jūs neesat dogmatiķis un izanalizējāt tādus mistiskus Roberta nāves «iemeslus», kādi
man un pat nevienam ezotēriķim neienāktu prātā. Tad nu man arī ir tiesības uz tamlīdzīgām «analīzēm»,
vai ne?).
.4410. Jūs savā vēstulē rakstījāt {.4218}: «Kā Robertam ar Alēnu nebija jāatrodas vētras laikā uz
tā meža celiņa, tā jums ar Andri nebija jāatrodas uz tās meža taciņas tumšā naktī. Es gan netiku prasījis
Jums aprakstīt šī notikuma detaļas, bet pie sevis es nodomāju: kāpēc viņi pēc koncerta negāja kopā ar
visu pūli? Kā viņi nokļuva tādā vietā, kur viņiem varēja uzbrukt kaut kādi narkomāni rokeri?» Nu labi,
varu Jums arī mazliet pastāstīt «detaļas», lai gan zinu, kā tas viss tiks skaidrots...
.4411. Koncerta laikā, lai mazliet paķircinātu Andri (viņš tanī dienā bija mani drusku apvainojis),
es sāku mazliet koķetēt ar blakus sēdošu, man svešu puisi, kurš tūlīt noreaģēja tā, kā es to vēlējos –
pievērsa man pastiprinātu uzmanību. Andris pēc rakstura bija greizsirdīgs un sadusmojās. Viņš gandrīz
sakāvās ar to svešo puisi, bet tad ar varu aizvilka mani projām no koncerta, kad tas vēl nebija beidzies.
Es negribēju iet, bet viņš piedraudēja braukt projām viens pats, ja es nenākšu, un to nu es nevēlējos. (Te
jāpiebilst, ka tādas mazas «scēnas» mums notika bieži, un Andris reiz teica, ka viņam tieši patīkot tādas
manas izdarības. Tā, ka tas viss bija bez ļaunuma no mūsu abu puses).
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.4412. Ārpusē Andris pats sāka man uzmākties, bet es biju kategoriski pret seksu tādā vietā, jo
man patīk ērtības. Es vēl pateicu apmēram tā: «Vai tad šī ir tavas dzīves pēdējā diena, ka nevari
paciesties? Aizbrauksim mājās un tad...» (Cik liktenīgi vārdi!) Tas nu Andrim ļoti patika, jo nemaz tik
bieži es viņu pie sevis neaicināju – tikai, kad mamma bija nakts maiņā darbā. Tad Andris ierosināja
doties uz 11.tramvaja pieturu pa īsāko ceļu – pa taciņu cauri mežam. Man bija mazliet bail, bet negribēju
to izrādīt un piekritu. Tālāko Jūs zināt.
.4413. Ja paskatās notikumu secību, sanāk, ka es esmu vainīga, vai ne? Ja es nebūtu koķetējusi ar
svešo čali, Andris nesadusmotos, mēs paliktu līdz koncerta beigām, ietu projām ar visu baru un nekas
traģisks nenotiktu... Bet varbūt Andrim pirms visa tā nevajadzēja mani aizvainot? (Vispār es esmu
novērojusi vairākas sakritības, kad cilvēkiem, kas ir mani nepelnīti apvainojuši un man tas bijis sāpīgi,
atgadās kaut kas slikts... Bet tās, protams, ir tikai nejaušas sakritības).
.4414. Var domāt tā un meklēt vainīgo, var teikt, ka labāk sēdēt mājās un pa vakariem apkārt
nevazāties, bet var to visu nosaukt par sagadīšanos un nejaušību un censties dzīvot vien tālāk, jo kāds nu
katram dzimstot tas «smadzeņu kompjūters» ir «iemontēts», ar tādu jādzīvo. Bija tāda filma «Suņiem
kaķi nedzimst». Baigi labais nosaukums ar dziļu jēgu. Pie tam runa neiet par to, ka kaķi būtu labāki par
suņiem vai otrādi. Runa iet par to, ka tad, ja cilvēks apzināti neko ļaunu nedara, tad tādos Gadījumos
neviens nav jāvaino.
2003.08.19 18:30 otrdiena
(pēc 3 dienām, 9 stundām, 3 minūtēm)

.4415. Kādu laiku nebija vēlēšanās turpināt rakstīt. Šodien, pulkstens 12 pa radio paklausījos to
Vīķes-Freibergas un Repšes «reklāmu» par iestāšanos ES un nosmējos, lai gan tas ir bēdīgi, ka Latvijai
galīgi neveicas ar valsts vadītājiem. Laikam jau dikti uztraucas, ka pilsoņi varētu nobalsot «pret». Ja
cilvēkiem piemistu mazliet vairāk spēju domāt ar savu galvu, tad viņi, protams, arī balsotu «pret»,
izņemot «biezos» un pašus politiķus, kam viņu pašreizējais amats ir tikai pieturas punkts un tramplīns
ceļā uz Briseli, jo Latvija jau ir izpārdota un izzagta tukša. Es varētu balsot «par», ja mums līdz ar
Eiropas cenām būtu arī Eiropas algas un pensijas, bet Latvija ir visnabadzīgākā Eiropas valsts.
(Cilvēkiem te ir viszemākais ienākumu un augstākais izdevumu līmenis). Un pēc Repšes «taupības
režīma» ieviešanas vajadzēs nogaidīt kādu gadu un tad sarīkot tautas skaitīšanu {VITA3.504} – jāzin
taču, cik cilvēku palicis pāri...
.4416. Cik gan ļoti Prezidentei vajag necienīt tautu, lai speciāli vervētu tautā populārus cilvēkus,
kuru uzdevums tad būšot iestāstīt stulbajai tautai, cik tā ES ir laba un cik visiem būs tur labi. Un ko
nozīmē aizliegums informēt tautu par valdības nepopulārajiem lēmumiem, jo zināšana par tiem varot
palielināt neapmierināto skaitu, kas, atriebjoties valdībai, balsošot pret ES?!
.4417. Te nu gribas pateikt: «Ja tev, Vairiņ, nepatīk tas, ko dara Einariņš & Ko, tad triec viņu
prom, prasi valdības demisiju, bet, ja tev viss patīk, tad tā arī atklāti pasaki! Tev nav nekādas morālas
tiesības būt par ES reklāmas aģenti kaut vai tāpēc vien, ka tu zini – vairums cilvēku tevi «dievina» un
klausīs visam, ko tu teiksi. Nu, ko tu lien visām svešām pudelēm par korķi? Ja tev ir nospļauties uz savu
tautu, tad apklusti un vismaz netraucē katram pašam pieņemt patstāvīgu lēmumu!»
.4418. Īstenībā ne Prezidentei, ne premjeram nav par ko uztraukties, jo vairākums cilvēku ar savu
galvu nedomā vispār nekad.
.4419. Man nepatīk klausīties politiskās ziņas, uzreiz garastāvoklis bojājas un sagribas iekraut «pa
fasādi» dažam labam, kas saņem tūkstošiem latu lielu algu par to, ka daiļrunīgi iestāsta cilvēkiem, cik
milzīgs labums visiem būs, ja viņi «pārdos sevi verdzībā sapnim par laimi»...
.4420.
Nevis slinkojot un pūstot,
Varas vīriem kvieši zeļ, –
Nē, pie tautas mantas tiekot
Lepnās pilis tie sev ceļ!
Kviešus patur sev, bet pārdot
Ved uz tirgu pelavas,
Lieliski prot zobus vārdot,
Tiem, ko spaida grūtības.
Kaut šo vīru darbos tauta
Noskatās ar drebuļiem,
Nav tai saprašana ļauta
Vilka pasi pasniegt tiem...
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2003.08.20 10:10 trešdiena
(pēc 15 stundām, 40 minūtēm)

.4421. Paturpināšu vēl par it kā «mistiskām» sakritībām savā dzīvē, lai vairāk par šo tēmu nekad
nerakstītu un pat nedomātu, tādējādi likvidējot šo «nelaimju auru» ap sevi. Ne velti saka: «Par ko domā,
to pievelk.» (Patiesībā māte ļoti nepareizi darīja, kad bērnībā mani apsaukāja par nelaimes putnu. Viņa
mani it kā «iekodēja» uz nelaimju pievilkšanu. Bērnībā es biju tik jautra un pilnīgi bez kompleksiem.
Tos visus man uztiepa māte ar savām bailēm no visa, kas varētu atgadīties. Un tad sāka arī atgadīties...).
.4422. Es daudzas reizes esmu nokļuvusi visai bīstamās situācijās, bet gandrīz vienmēr man ir
laimējies tikt cauri sveikā vai ar nelieliem zaudējumiem. (Mans fāters atšķirībā no mammas piesardzības
ziņā bija viņai pilnīgs pretstats. Kur tikai viņš mani pavisam vēl sīku nav vedis! Kad negāju vēl skolā,
mūsu rajonā notika intensīva jaunceltņu būve. Kad 12 stāvu celtnei karkass jau bija gatavs, paps mani
reiz uzstiepa pašā augšā pa trepēm, kam nebija vēl ne aizsargmargas, ne pašas mājas sienas. Tur viņš
mani pieveda pie pašas malas un atlaida savu roku... Tā viņš mani gribēja «izārstēt» no manām bailēm
no augstuma, jo atcerējās savu izdevušos «šoka terapiju» ar to motociklu. Toreiz gan panākumu nebija,
es paslīdēju un gandrīz jau būtu izbaudījusi dažas sekundes brīvā kritiena no 12 stāvu augstuma, bet
papam paveicās laikā noreaģēt. Vēl viņš mani ir vedis gan pērkona laikā pastaigāties, gan peldēties. Un
tagad man joprojām patīk negaisā peldēties un pastaigāties. No augstuma gan man joprojām ir bail –
reibst galva. Es nekad to neesmu stāstījusi mammai, jo viņa par daudz «nevainīgākām» papa izdarībām
ar viņu lamājās un tad ilgi nerunāja, bet man tādi ekstremāli piedzīvojumi visumā patika.).
.4423. Ir bijušas tādas bīstamas situācijas, no kurām nekādi nevarētu izvairīties, jo par briesmu
esamību nekas nav bijis iepriekš zināms.
.4424. Piemēram, kad es mācījos 25.vidusskolas 5.klasē, kādā starpbrīdī es uz īsu brīdi (burtiski
pāris sekundēm) izliecos pa atvērtu logu, lai paskatītos, kas notiek lejā (kaut kas mani tur bija
ieinteresējis). Kad es galvu biju iebāzusi atpakaļ, burtiski pēc sekundes no jumta nogāzās milzīgs ledus
blāķis, kas daļēji sašķīda uz tā loga palodzes, pa kuru es tikko biju izliekusies. Ja es būtu uzkavējusies
par sekundi (!) ilgāk, mana galva būtu sašķaidīta... No tās reizes es instinktīvi baidos no lāstekām, kas
pavasaros karājas pāri jumtu malām, bet «Dižais Gars» burtiski ņirgājas par mani, jo vēl divas reizes
lielas lāstekas nokrita tieši man degungalā vai tūlīt aiz manis.
.4425. Vairākas reizes ir gadījušās ķibeles ar automašīnām tad, kad tur iekšā esmu bijusi es.
Vienreiz fātera mašīnai bremzes sabojājās, un mēs gandrīz ietriecāmies mājas sienā. Nekad viņam tā
neesot gadījies. Citreiz paziņa, braucot uz konkrētu vietu Cēsu rajonā, kur viņš daudzas reizes jau bijis,
nekādi nespēja to atrast; tā vieta (māja) bija it kā pazudusi no zemes virsas. Viņš pats izskatījās pavisam
apdullis, kaut dzēris nebija, un no Rīgas viņš izbrauca mundrs un jautri tērzēja ar mani visu ceļu. Māju
viņš atrada tikai pēc pus stundas, bet bija kluss un nerunīgs, kas viņam nav raksturīgi. Vairāk viņš mani
sev līdzi nekad neaicināja.
.4426. Vienu reizi Austra Geite mani uzaicināja sev līdzi paciemoties pie Lubānas radiem. Tas
brauciens ar autobusu bija īsts murgs. Pusceļā autobuss aizmugurē aizdegās, un pagāja stunda, kamēr
šoferis uzskatīja, ka var braukt tālāk, bet sevišķi tālu netika, jo iebrauca grāvī, kaut arī ceļš bija visai
plats un pretī neviens nebrauca. Šoferis teica, ka kaut kas tāds viņa ilggadīgajā šofera darbā notiekot
pirmo reizi. Rezultātā mēs Lubānā nokļuvām divos naktī, ar trīs stundu nokavēšanos. Citu reizi... Bet
labāk jau pietiks.
.4427. Interesanti, kā Jūs tādas sagadīšanās izskaidrojat? Vai teiksiet, ka tam nav nekāda racionāla
izskaidrojuma un, ka tā notika tikai tāpēc, ka tur klāt biju es?...
.4428. (Pat tad, kad es nesaņēmu Jūsu e-pasta vēstules, Jūs vainojāt mani. Jūs 14.jūlijā šajā sakarā
rakstījāt {.4100}: «Nu, redziet: iet jau vaļā! Tātad vismaz pieci sūtījumi, kurus vajadzēja saņemt
«mirandai21», nav saņemti. (..) Atkal sākas problēmas, problēmas, problēmas, kurām nav ne gala, ne
malas, un nekāda cita izskaidrojuma, kā vien tas, ka tur esat klāt iesaistīta JŪS...»
.4429. Tiesa, vēlāk, kad centāties atvērt bezmaksas inboxa pastkastes: BangaNikna@hotmail.com
u.c., tad pats labi pārliecinājāties, kas tur ir «vainīgs», bet vienalga turpinājāt tādā pašā garā tālāk...
Taisni tad es pēc ilgām pārdomām biju jau gandrīz izlēmusi Jums tomēr palīdzēt un iztulkot tās krievu
grāmatas (es labi zinu, ka varu kvalitatīvi tulkot, esmu to jau daudzreiz darījusi, bet zinu arī, cik tāda
tulkošana reāli maksā...), bet pēc tādām «apsūdzībām» es tīri cilvēciski apvainojos, un labo gribu
nomāca «iracionāls rūgtums» par «pasaules mūžīgo nepateicību» vispār utml.).
.4430. Reizēm, īpaši agrāk –, kad biju Stelpa ietekmē, un viņš jau sāka muldēt, ka caur mani
darbojoties kāds ļoti spēcīgs tumšās hierarhijas adepts, un tāpēc mani pašu kā kanālu ar šo pasauli viņš
sargājot, – man pašai no sevis jau sāka palikt bail...
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.4431. Man pat 1998.gada Dienasgrāmatā ir tāds citāts ar piebildi, ka tas rakstīts gluži vai par
mani: «...Es vairs negribēju pieskarties itin nekam, kas atrodas uz šīs planētas, nevienam vīrietim,
sievietei, bērnam, mākslas darbam, dzīvniekam, augam vai minerālam – jo ir ļoti iespējams, ka tas ir
savienots ar jūtīgu detonatoru un sprāgstvielu lādiņu. (..) Es biju secinājis, ka man un visiem citiem būs
labāk, ja es neko nevēlēšos, ne par ko neiejūsmināšos un ne pēc kā netiekšos, lai neviens nekad vairs no
manis neciestu.» (Autoru gan neesmu norādījusi, bet man ir aizdomas, ka tas ir Vonnegūts). Nu, bet šitā
visu uztverot, visai ātri var galīgi «nojūgties».
.4432. No Jums es gaidīju patiešām loģisku un racionālu skaidrojumu visiem tādiem gadījumiem.
Tad nu varat iedomāties, kā es jutos, lasot Jūsu divās pēdējās papīra vēstulēs tādus tekstus: «...viss, kam
Jūs pieskaroties, ir lemts iznīcībai, sabrukumam un neveiksmei – bez jebkāda racionāla izskaidrojuma»;
«...viņa IR nelaimes putns, un vēl kāds!»; «...ir viņa vampīre, un vēl kāda!» utt. Vai atkal triumfē
iracionālais un mistiskais?...
.4433. Bet es jūtu, ka kļūstu imūna pret tādiem neloģiskiem, mani apsūdzošiem vārdiem. Es tos
neņemu vairs galvā, citādi nudien būtu jāsāk domāt par to, kā atbrīvot no ļaunuma (sevis) Zemi, kamēr
tā vēl nav gājusi bojā... Ja paklausās Stelpu, tad tā gandrīz arī sanāk.
.4434. Kad es pēdējo reizi paņirgājos par Stelpa pūlēm no manis pasargāt savus «izredzētos
skolniekus» un teicu, ka man viņa vietā būtu neērti uzbrukt un darīt pāri vājai, neaizsargātai sievietei,
viņš pilnā nopietnībā teica, ka es jau nu nekādā ziņā neesot vāja un neaizsargāta, un psihiskās enerģijas
kaujā ar mani tikai viņš, Šambalas Adepts, varot turēties pretī, un arī tad viņš veicot visādus tur īpašus
aizsardzības pasākumus. Šausmas, vai ne?...
.4435. Vai viņš tiešām tam, ko saka arī pats tic? Es tā nedomāju, un laikam zinu, kāpēc viņš tā
rīkojas. Stelps vēl agrāk teica, ka no manis viņš esot ļoti daudz iemācījies un strīdi ar mani viņam esot
vislabākais treniņš. (Viņš parasti oponēja itin visam, lai rastos tie strīdi, kas sākumā man patika, jo bija
interesanti un nebija vēl nežēlīgi.).
.4436. Pēdējos gados es par Stelpa blēdībām, viņa dzīvesveidu, kas ir krasā pretrunā ar
postulātiem, ko pats deklarē savās grāmatās «Pēcpusdienas sarunas»38 un «Rīta dziesma», par dzīvošanu
uz sieviešu rēķina, esmu informējusi vairākus «centrus», kur viņš ir biežs viesis (Zuza joprojām atbalsta
Stelpu un tikai tēlo, ka tā nav, un arī tam es zinu iemeslu.). Daži un, kas trakāk, dažas to ņēmušas vērā,
un pēc tam Stelps ticis vairākkārt atraidīts un viņa rakstības stils (par visiem tiem «vampīriem», kas
jālikvidē utml.) apsmaidīts.
.4437. Saprotams, ka viņam tas bija ļoti nepatīkami un neizdevīgi. Un ko es nesen atklāju?!
Paņēmu no bibliotēkas Stelpa jaunāko grāmatu «Ulubeles atslēgas»39 (Esejas un paradoksi;
Sociopsiholoģijas Asociācija, Apgāds Venēra, 2002), par kuras esamību (un, ka to atkal sponsorējis
Zuza) es jau sen zināju, bet domāju, ka tā rakstīta tādā pašā garā kā iepriekšējās, tāpēc nemaz
neinteresējos. Tagad, kad es to grāmatu tomēr nolēmu pašķirstīt, ja jau bibliotēkā stāv, es atklāju, ka
faktiski tā grāmata, kas it kā stāsta par barona Kārļa Hieronīma Frīdriha fon Minhauzena patieso būtību,
īstenībā ir manis «apsūdzētā» Paula Stelpa «attaisnojošais paskaidrojums» savai uzvedībai. Minhauzens
ir Stelps pats! Tanī grāmatā gandrīz vairs nav ne vārda par «vampīriem» un visādiem mošķiem, bet tur ir
tik daudz atbildes uz maniem «uzbrukumiem», ka nudien bija visai interesanti palasīties. Zemāk ir daži
citāti no tās grāmatas.
.4438. «Apmēram vienā un tai pašā laikā pasaulē dažādās vietās darbojās divi ļoti līdzīgi stāstnieki –
barons Minhauzens un grāfs Sen Žermēns. Abi leģendāri – vēl šodien prātus mulsinoši, nostāstiem,
noslēpumiem un nomelnojumiem apkrauti Rozes un Krusta brālības brāļi. Sen Žermēns to neslēpa –
Minhauzens par to nekad nerunāja. Sen Žermēns centās ieinteresēt galmu ar ķīmijas, fizikas un vēstures
faktu atklāšanu tiem, kas varētu tos saprast un būtu ieinteresēti apgūt jaunas zināšanas, varētu šo jauno
dzīves iespēju pārnest uz visas sabiedrības dzīvi kopumā. Hieronīms, stāstot savas līdzības – izraisīt
apšaubīšanu, diskusijas, kas ļautu tam pastāstīt vēl kaut ko tādu, kas mainītu klausītāja domāšanu un
pārspriest ar oponentiem jautājumus, kam vairs nav tieša sakara ar ikdienišķo dzīves norisi. Bez tam līdzība
ir ideāls veids, kā pamatīgi iesakņot klausītāja apziņā kādu faktu un tā, lai tas neizietu no klausītāju atmiņas
vēl ilgu laiku pēc pašu stāstnieku nāves.» (..)
.4439. «Mēs runājam par Kārli un viņa laiku. «Lielībnieks», «melis», «lējējs» viņš ir tikai tiem, kas
nezina garīgās fllosofijas simbolismu un nav iepazinušies ar mūsdienu zinātnes nozari – metodoloģiju, kas
pēta situāciju pārveidošanu un ar to saistītu cilvēku apziņu. Minhauzena stāstu krājums ir īss metodoloģijas
Stelps Pauls. «Pēcpusdienas sarunas. Par kultūru. Par izglītību. Par valsti». «Vieda». Latvijas ekoloģiskās
izglītības apgāds. Rīga, bez gada («parakstīta iespiešanai 08.01.1998»).
39
Stelps Pauls. «Ulubeles atslēgas». Esejas un paradoksi. Sociopsiholoģijas Asociācija, Apgāds Venēra,
2002.
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pieraksts, bez komentāriem un iztirzājuma. Tas ir precīzs un saprotams visiem, kuri studējuši Hermētisma –
Gnosticisma (zintiecība) filosofisko simbolismu. Tas ir simbolisms, kādu lieto visi gnostiķi, arī to pārstāvji
Jūdejā – eseji un nazoreji, kāds bija Jošua Nazorejs (Nācarietis).»

.4440. (Patiesi, – A.Š. – kurš un kura gan gribēs atzīt ka nesaprot «garīgo filosofiju»... Stelps pats
savulaik, kad Jelgavas psihenē par dežurantu strādāja un tur garlaikojās, ņēma no manis kaudzēm visas
tās «Slepenās doktrīnas», «Kabbalas» un «Rozenkreiceru simbolikas» grāmatas un visas izlasīja. Tagad
viņš ar visiem tiem simboliem žonglē, kā nu kuro reizi pašam ir izdevīgāk).
.4441. «Te uz brīdi piestāsim Latvijā, kur Rožkrustiešu emisārs apmetas Duntē pie skaistās
Jakobines. Kādēļ Duntē un kāpēc Jakobīne? (..) Ja gribi kur vienuviet apmesties, ja Tev ir vajadzīgas Mājas,
kur būt un atgriezties, Draugus pieņemt un kāds, kam uzticēties vai tāpat vien – saprasties, tad rīkojies, kā
visi vīrieši – apprecies. Satiec Jakobīni – piedāvā viņai sevi visu – savu Zobenu un Sirdi – lūdz viņu visu –
Sirdi, Dvēseli un roku – appreci un pēc tam stāsti savus mednieku stāstus – neviens par to nebrīnīsies.»

.4442. Minhauzena, kā reālas personas eksistēšana it kā esot pierādīta – A.Š. Pernigeles (tagad –
Liepupes) baznīcas grāmatas 1.sējuma 675.lpp. esot 1744.gada 2.februārī izdarīts ieraksts par barona
laulībām ar Jakobīni fon Duntena jaunkundzi. Brīvkungs Hieronīms Kārlis Fridrihs fon Minhauzens
dzimis 1720.gada 11.maijā Lejassaksijā, senajā Bodenverdenas pilsētiņā, kur tolaik dzīvoja ap 1500
iedzīvotāju. Tālāk mācības, militārā karjera Krievijā, laulība (kas tomēr nav svētīta bērniem) ar Duntes
muižas īpašnieka meitu. Lai kliedētu laikmetam tik raksturīgo garlaicību, vislabprātāk devies medībās,
ceļojis un izklaidējis draugus un paziņas ar fantastiskiem piedzīvojumu stāstiem, par ko algā saņēmis
melu barona titulu. Vidzemi abi pametuši 1752.gadā, lai dotos apsaimniekot savu īpašumu
Bodenverdenas muižā. Tur 1790.gadā mirst Jakobīne, bet atraitnis nokļūst vietējo intrigu tīklos un
1794.gada janvārī 73 gadu vecumā apprec nerātno un uzdzīves kāro 17 gadus veco Bernhardīni fon
Brunnu. Viņai piedzimst meitiņa, kuru laulātais draugs neatzīst par savu. Īpašumu Minhauzens noraksta
savam brāļa dēlam, bet Bernhardīne tādēļ uzsāk ilgstošu tiesas prāvu. Sievas un tiesnešu labākais
arguments: šī cilvēka apgalvojumiem nevarot ticēt... Barons nomiris ar trieku, pamests vientulībā,
nabadzībā un apsmieklā. Apbedīts Bodenverdenā, Kemnādes klostera baznīcā – tā apgalvo Jānis Ulmis,
Limbažu muzeja direktors. Interesanti, ko par to visu domājat Jūs.
.4443. «Ja kāda man tagad gribētu ko pārmest par Minhauzena aprēķina laulībām un Jakobīnes
izmantošanu, tad tai es varētu atbildēt tā – Cilvēks nekad nav viens. Ja tam ir Ideāls, kāda Zvaigzne, kāds
neaizmirstams vēstījums, tad vienmēr blakus būs kāds, kurš īstajā brīdī pasniegs trūkstošo bultu, parādīs
atbalsta punktu vai pieliks savu roku pēdējā brīdī, pirms akmens varētu krist. (..) Jums, Daiļā, var teikt –
Ceļā ir daudzi un satiekam vienmēr tos, kas Ceļā tādā ir paši, vai piesaucam savu ceļu krustpunktos mēs. Ja
Tu savu Zvaigzni nemainīsi, neatstāsi nevienu nelaimē, tad sastapsi Ceļā to, kam būsi vajadzīga. Tad
piedzimsi reiz kā Jakobīne un Duntē pasniegsi savam Minhauzenam Ulubeles Atslēgas.»

.4444. Tā viņš uzrunā tās sievietes, uz kurām grib atstāt iespaidu un izmantot savā labā, bet lai
tam piekristu, viņām ir vispirms jāiestāsta, ka tā nav vis izmantošana, bet īpaša privilēģija, kāda ne katrai
tiek... Vispār tas ir vecs triks, bet iedarbīgs joprojām.
.4445. Pašā grāmatā jau nekā jauna nav, bet «nav jau arī nekā ļauna» – tā tās sponsorēšanu
attaisnoja man E. Zuza. Tas, ka Zuza interesējās par mani un aicināja ciemos, nozīmē, ka tāda interese
nāk no Stelpa, bet Zuza ir starpnieks. Stelps uztraucas, ka dzīvot paliek pārāk garlaicīgi bez maniem
«uzbrukumiem», un nav arī tēmas jaunai grāmatai...
.4446. «Kurš gan spēj dzīvot bez savām Debesīm, no kurām izaug Dzīvības un Saprāta koks? Barons
Minhauzens to nespēj. Ulubele ir Dzīvības Avots, dzīves jēga, spēka devēja. Viss gaišais, kura dēļ ir vērts
pulcināt spēkavīrus, veikt varoņdarbus, palikt dzīvam un nemelot nekad. (..) Minhauzenam Ulubele ir
vajadzīga, lai nekļūtu jūga lopam līdzīgs, lai atgūtu Spārnus.»

.4447. Nu, bet, protams ka tāda vieta (garīgā un fiziskā nozīmē) ir vajadzīga. Un ne jau tikai
Minhauzenam un Stelpam Tāda ir vajadzīga visiem. Tāpat, kā Ričarda Baha Kaijai – Debesis, tāpat, ka
manā dzejolī – «man jātic savai Pasakai», tāpat, ka ansambļa «Prāta vētra» dziesmiņā – «Katram savu
Atlantīdu», – tāpat Minhauzenam vajadzēja savu Ulubeli, bet Stelpam «siltu vietiņu» pie bagātas
mīļākās sāniem. Būtība skaidra, atšķiras tikai «personīgās paradīzes» nosaukumi un saturs, ko kurš
«savās Debesīs» grib redzēt un just.
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.4448. Nudien «mistika»! Tikko kā Zuzu pieminēju, bet šorīt pastkastē atradu banderoli no ĒAC,
kur bija kārtējā viņu centrā izdotā, no skolēnu un studentu sacerējumiem sakompilētā grāmata
«Radītājs». Šoreiz bieza – 280 lpp., bet saturs tāds pats, kā tanī «Tauta bez ticības»40. Un priekš kam tas
«Radītājs» Zuzam naudu ir devis, ja viņš to visādām muļķībām tērē? Labāk būtu to devis man un Jums –
mēs jau nu gan zinātu, kur to vislabāk tērēt .
***
.4449. Par «mistisku» fenomenu varētu uzskatīt arī to faktu, ka man galīgi neveicas iekārtoties
(pat normālā apkopējas) darbā. Kā no bibliotekāres darba aizgāju, tā vienas neveiksmes šajā ziņā.
Visādas paziņas un «paziņi», kas arī ir bez augstākās izglītības un tagad pieprasītajiem
«superapgriezieniem», pa šo laiku ir tikuši visai labi atalgotās darba vietās vai haltūrās. Tiesa – visi tur
tikuši ar radu un citu paziņu palīdzību. Man arī it kā ir radi un paziņas, bet neviens neko reālu man nav
piedāvājis. Arī ar Jums, kam esmu savulaik pilnu galvu «piedžinkstējusi» ar savām darba problēmām, ir
bijušas vienas vienīgas problēmas, kurās Jūs savukārt nezkāpēc vainojat mani...
.4450. Šī gada 24.jūlijā Jūs man rakstījāt tā {.4221}: «Jūs esat bez darba tāpēc, ka iekšēji neticat
savām spējām veikt atbildīgu darbu un, savas neticības vadīta, vienmēr izšķirošajā brīdī atkāpjaties
(faktiski bēgat, izdomājot to vai citu puslīdz ticamu iemeslu savai aiziešanai). Tā tas bija ar Mozuli, tā
tas noteikti ir bijis arī agrāk.»
.4451. Tas nu gan ir garām. Es labi zinu, ko es varu un ko nevaru. Esmu neskaitāmas reizes
sūtījusi CV un gājusi uz intervijām, bet man darbu atteica, jo nav tam atbilstošas izglītības. Un to var
saprast. (Tad jau es varēju arī kandidēt uz to KNĀB amatu, uz kuru bija pieteikušies arī cilvēki bez
augstākās izglītības, un kuri tika visādi izsmieti par savām ambīcijām. (Īstenībā, protams, izsmiets tika
Repše). Tad jau es varētu pretendēt arī uz programmētājas vietu utml.).
.4452. Kad būs izglītība – tad mēs vēl paskatīsimies! Vienkārši man liekas ārkārtīgi stulbi, ka
tagad jātērē gadi un nauda tikai tāpēc, lai dabūtu diplomu par augstāko izglītību un tad darītu to, ko
tagad varētu uzreiz, bet man neļauj! Bibliotekāres darbā es vadīju arī visādus seminārus un svētku
pasākumus – viss man izdevās, jo man tas patika. Tas darbs atbilda manai būtībai. Diemžēl, lai kā es
gribētu, mani par bibliotekāri neņem, jo tagad tur arī ir obligāta augstākā izglītība, un neviens neprasa,
vai es to varu vai nevaru un kāda man ir pieredze.
.4453. Ir jau visādi reklāmas aģentu darbi, kur neko nevar nopelnīt, bet, kas prasa milzīgas
caursišanas spējas, enerģiju, spēju strādāt stresā. To es nevaru, tāpat kā to nevarat Jūs. Un Jūs to ļoti labi
zināt.
.4454. Par darbu pie Mozuļa Jūs man toreiz stāstījāt pavisam ko citu, nekā pats Mozulis man. Jūs
teicāt, ka darbs būšot saistīts ar jau gatavu interviju dešifrēšanu un tulkošanu. To es, protams, varētu.
Savukārt Mozulis teica, ka intervēt būs jāiet man pašai. (Jūs taču tur bijāt un visu dzirdējāt.) Tas ir kaut
kas pavisam cits, vai ne? Jūs arī varat labi strādāt mierīgā atmosfērā, bet intervēt cilvēkus Jūs nekad
neietu. Ne tāpēc, ka to nevarētu vai baidītos, bet tāpēc, ka tas rada lielu psiholoģisku spriedzi un līdz ar
to garīgu diskomfortu. Vai Jūs nevarat saprast, ka man ir tāpat? Es varu reizēm (kā bibliotēkā) vadīt
pasākumus, bet ne katru dienu. Tāds ir mans psiholoģiskais tips – esmu introverte. Pie tam tagad man ir
daudz grūtāk izturēt pastāvīgus stresus nekā agrāk. Tāpēc jau man patīk darbs bibliotēkā, kas daudziem
liekas vienmuļš un garlaicīgs.
.4455. Sākumā jau es Jums vispār nekādu darbu neprasīju. Jūs pats 2000.gada sākumā
«apņēmāties» mani iekārtot «Latvijas Vēstnesī», un es sāku gaidīt un cerēt. Vai es biju vainīga, ka nekas
nesanāca? Tāpat pēc gada, kad Jūs paziņojat, ka Daugmalis piedāvā Jums darbu «Barikāžu fondā» un,
ka tas būtu «darbiņš priekš manis», – es jau sapriecājos. Pēc diezgan ilga laika Jūs vēstulē paziņojāt, ka
nekas man tur «nespīd».
.4456. (Es pat sameklēju Jūsu tā laika vēstules, jo UPEs tad vēl nebijāt sācis izlaist. Par darba
iespējām Barikāžu fondā Jūs man rakstījāt 2001.gada 4.jūlijā (atkal šis «liktenīgais» datums!): «Nupat
kā man piezvanīja Viktors Daugmalis; viņš tagad darbojas Barikāžu fondā un piedāvāja man (noslēdzot
līgumu) «savest kārtībā viņu datubāzi» un izgatavot viņiem Interneta «mājas lapu». (..) Es tūlīt
nodomāju, ka tas varētu būt darbiņš priekš Jums (Jūs taču, šķiet, gribējāt «iemācīties taisīt mājas
lapas»?) (..) Man šķiet, Jums vajadzētu to uzņemties: jādomā, tiksiet pie laba datora, pie Interneta,

40

«Tauta bez ticības». Izdevējs – Ētikas un Atjaunotnes Centrs. B.v., b.g.

VEcordia, izvilkums L-TECE1

126

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

iepazīsieties ar kārtīgiem cilvēkiem (kā Viktors Daugmalis), iegūsiet pieredzi...» Tas man bija ļoti
vilinoši, es uzreiz Jums zvanīju, biju gatava sākt, bet Jums tur bija vēl jānoskaidro detaļas.
.4457. 18.jūlijā es saņēmu vēstuli, kur starp visu citu, ir maza 13.jūlijā rakstīta «piezīme»: «Ar
Barikāžu fondu lieta ievelkas (..). Taču izskatās, ka nekas mums tur nesanāks: visdrīzāk, ka viņi nolīgs
kādus datorzinātņu studentus šim darbiņam. Tā ka labāk neko no turienes negaidīt. Ceru, ka nesagādāju
Jums pārāk lielus zaudējumus ar šo savu vēlēšanos palīdzēt.» «Zaudējumi», protams, nekādi nebija –
tikai kārtējā vilšanās, kur es Jūs nekādi nevainoju (ne tā, kā Jūs tagad mani...).
.4458. Tad 2001.gada 8.augustā es saņēmu vēstuli, kur 6.jūlijā Jūs esat rakstījis tādus vārdus:
«Katram vajadzētu būt pie darba, – bet nav. Un tas patiešām ir šausmīgi, – justies liekam sabiedrībā un
atrasties it kā ārpus tās vajadzībām. Es laikam to vispār neizturētu; var drīzāk brīnīties, ka Jūs vēl to tik
(samērā) labi panesat...»
.4459. (Varbūt «panesu» tāpēc, ka visumā es šo patmīlīgo, birokrātisko un garlaicīgo sabiedrību
nekad neesmu varējusi ciest; es to ienīstu! Man var patikt tikai daži (ļoti reti) cilvēki. Pie viņiem tad es
arī mēdzu «pieradināties», pieradinu viņus pie sevis, un ar viņiem labprāt sadarbojos, palīdzu. Nu, bet
tanī laikā jau pat Jūs rakstījāt, ka manas vēstules «nepacietīgi gaidāt», kas gan esot «ļaunums no kā
jātiekot vaļā»...).
.4460. «Arī es laikam drīz kļūšu māņticīgs, jo arī man jau sāk rēgoties, ka pār Jums karājas «kaut
kāds lāsts»: visas ar Jums saistītās ieceres (kaut kā palīdzēt Jums) neizbēgami izgāžas, pat kompjūteri
viens pēc otra pie Jums pārstāj darboties... (Ko Jūs tādu varētu būt izdarījusi iepriekšējās dzīvēs?)»
.4461. Nu un kā tad es Jūsuprāt varu būt vainīga pie tā, ka nedabūju darbu «Latvijas Vēstnesī» un
Barikāžu fondā? (Par datoriem mēs jau visu izrunājām). Kur Jūs manā rīcībā tur saskatāt «neticību
savām spējām» un «bēgšanu»? Drīzāk jau piekrisdama ielaisties tanīs «afērās» es uzņēmos to, ko reāli
nemaz nevarētu (es taču neesmu datorspeciāliste!), bet Jūs apsolījāt palīdzēt utml.
.4462. Jūs tanī pašā 2001.gada vēstulē, 10.jūlijā rakstījāt par sevi tādus vārdus: «...Es tiešām esmu
piesardzīgs, kā Jūs to rakstāt, taču šī piesardzība izpaužas līdz lēmuma pieņemšanai. Bet, ja lēmums ir
pieņemts, tad tas tiek realizēts ar visu iespējamo neatlaidību. Un toreiz lēmums bija pieņemts: «Ja viņi
ņem, tad es eju». Tā ka toreiz visu izšķīra ne mana piesardzība, bet Liktenis.»
.4463. Redziet, arī es, ja pieņemu lēmumu, tad cenšos, cik nu labi varu, to realizēt. Toreiz es biju
pieņēmusi lēmumu, ka iešu un strādāšu, ja mani ņems. Bet neņēma. Tad kāpēc Jūsu gadījumā «visu
izšķīra Liktenis», bet manējos – es pati esot pie visa vainīga? Kādēļ viena – «nevainības» mēraukla tiek
lietota sev, bet citiem (man) cita – «vainīguma» mēraukliņa?... Kur tad te ir «simetrijas princips»?
.4464. Un ko nozīmē Jūsu vārdi vēstulē {.4087}: «Ka Jūs esat Jura Egles apgāda redaktore,
varat savā CV rakstīt, ne es, ne mans brālis par to neuzņamamies nekādu atbildību.»? Vai tas nozīmē,
ka, ja kāds jums jautās, jūs teiksiet, ka par tādu Aiju neko nezināt? Nu labi, neko tādu es savā CV
nerakstīšu un «rekomendēt» mani arī Jūs nelūgšu. Agrāk gan Jūs rakstījāt, ka tad, ja es labošu
drukaskļūdas visiem Jūsu un T. Potapenko tekstiem, tad būšu J. Egles apgāda «štata redaktore», ka varu
Jūs norādīt kā «rekomendētāju» un dot Jūsu telefonu... Tad tas bija rakstīts «bezatbildīgi»?...
.4465. Starp citu, labojot drukaskļūdas Jūsu n-tajās grāmatās, es tās patiesi ļoti rūpīgi, katru vārdu,
izlasīju – pat matemātiskās, kas mani neinteresē. Nekur Jūs otru tādu, kas tai lietai pieiet tik rūpīgi,
neatrastu un nekad arī neatradīsiet. Un pat tur Jums vajadzēja pateikt {.4023}, ka pēc manis paliekot
tikpat daudz drukaskļūdu kā pēc Jums... Kā Jūs to varat zināt? Varu derēt uz visu, ko gribat, ka tas tā
nav! Jums vienkārši atkal sagribējās man «iekost», par kaut ko «atriebties»... Jūs taču nekad netērētu
savu laiku, lai otrreiz lasītu savus tekstus tik cītīgi, kā es.
.4466. Sakiet, ko reāli ļaunu es esmu Jums nodarījusi? Ko nozīmē tās «mistiskās» sajūtas? Jūs
pats esat neskaitāmas reizes rakstījis, ka pilnīgi visam ir racionāls izskaidrojums un ar mistiku visu
skaidro tikai histeroīdi, kas neredz neko dziļāk, neprot loģiski spriest utml.
.4467. Jūs kā sākumu «tām sajūtām» minat 2001.gada sākumu, īstenībā tā nebija, lai gan...
(paskatieties savu 2001.gada 4.jūlijā man rakstīto vēstuli.) Bet vēlāk Jūs priecājāties atkal saņēmis manu
vēstuli; pat «UPEs», «ROSEs» žurnālus atvērāt, man veltījāt...
.4468. Ledainumu, «naidu» no Jums es sāku izjust tikai no 2002.gada sākuma, un man bija sāpīgi
to visu lasīt, jo tāpat jau bija savas problēmas un ļoti smagi psiholoģiski (nebūt ne tālu no pašnāvības).
Jūsu attieksmi var vērot pat pēc tekstiem apsveikuma kartiņās. Vēl uz 2001.gada 9.maiju Jūs rakstījāt:
«Tevi gaismas zirgi // Kalnā uznesis; // Pelnu pilno sirdi // Ziediem piekaisīs.» Jauki, sirsnīgi, vai ne?
.4469. Bet pēc gada, uz 2002.gada 9.maiju {.3844} Jūs uzrakstījāt Veidenbauma dzejoli par to,
kā: «kapā grimst cerības straujās» un: «darbs, ko te strādājis, – muļķīgs un lieks...». Tiesa, nebija šī
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dzejoļa pēdējās rindiņas: «Viss beidzies un postā tik gājis...» Un vēlējāt Jūs vairs ne laimi man, bet atstāt
iespaidu uz Korinu...41
.4470. Uz Korinu es tad jau biju atstājusi pietiekamu iespaidu, viņu atrazdama un radot iespēju
tālāk jums abiem kontaktēties, par ko pat paldies no Jums nesaņēmu. (Ledainas «UPEs» gan...). Labi,
runa bija, ka par Korina atrašanu Jūs man samaketēsiet grāmatu. Kā būs tagad – vairs pat nezinu.
.4471. Vēl Jūs minējāt kaut kādus savus n-tos plānus manu problēmu risināšanai {.3872}, ko es
esot izjaukusi. Goda vārds, es nesaprotu, kas tie par plāniem! Es pieņemu, ka Jūs gribējāt man palīdzēt
ar darbu {.3862}, bet mēs tikko izanalizējām visu par nedabūto darbu «Latvijas Vēstnesī» un Barikāžu
fondā. Ko un kā tad es tur esmu izjaukusi?!
.4472. Nu kādēļ Jūs visā, kas saistīts ar mani, tagad saskatāt tikai slikto un meklējat zemūdens
akmeņus arī tur, kur to nav un nekad nav bijis? Kādēļ noniecināt visu, ko es daru, bet negribat redzēt
labo? Es gan nekad neesmu noniecinājusi vai nenovērtējusi Jūsu palīdzību mātes tiesas prāvās pret Inesi.
(Kā jau minēju, to es arī savā grāmatā aprakstīju, un, neskatoties uz Jūsu izturēšanos pret mani, tur nekas
netiks mainīts).
.4473. Vairāk es Jūs netraucēšu. Vēlu veiksmi Darbā un gaišāku skatu uz tiem retajiem
pozitīvajiem momentiem dzīvē, kuri tomēr tajā ir!
2003.gada 22.augusts
Aija Štube
§174. Lidojumam labvēlīgu laiku
2003.08.26 11:04 otrdiena
(pēc 3 dienām, 19 stundām, 32 minūtēm)

.4474.
Date: Tue, 26 Aug 2003 11:04:28 +0300
From: Alise Notukuma (alisenotukuma@inbox.lv)
To: Valdis Egle {lase@vestnesis.lv} Cc: egle@latnet.lv
Subject: Re: Vēstule

.4475. Labdien! Nosūtīju Jums vēstuli 23.augustā pa parasto pastu. Apstiprinājuma par saņemšanu
vēl nav.
.4476. Tātad ir pagājuši pilni 4 gadi, jo tieši 23.augustā 1999.gadā es uzrakstīju pašu pirmo vēstuli
Jums un tad devos uz mītiņu, lai «balsotu» pret ES. Arī šogad notika mītiņš pret ES. Atbalstu tādus
pasākumus par spīti tam, ka tur bija arī Stelps...
Aija
2003.08.27 10:14 trešdiena
(pēc 23 stundām, 10 minūtēm)

.4477.
From: «Valdis Egle» (Valdis.Egle@vestnesis.lv)
To: «Alise Notukuma» (alisenotukuma@inbox.lv)
Cc: «aija silina» (miranda21@inbox.lv)
Subject: Re: Vēstule Date: Wed, 27 Aug 2003 10:13:45 +0300

.4478. Sveicināti!
.4479. 23.augustā sūtītā papīra vēstule ir saņemta. Labi, ka Jūs esat sākusi strādāt pie romāna.
Cerams, ka drīzumā varēs to izlasīt un samaketēt (ja tas vēl būs vajadzīgs, jo principā Jums jau tagad
pašai ir Words). Labi arī, ka datorproblēmas Jūs acīmredzot pamatos esat pati atrisinājusi. Lai vēl kaut
ko Jūsu datorā papildinātu, vajag redzēt, kas tur īsti ir virsū, bet to es nezinu. Tagad līdz Jūsu
aizbraukšanai uz ārzemēm acīmredzot ir palikuši 1-2 mēneši, un tas ir mazs laiks (ne vairāk kā no
Jāņiem līdz šodienai). Tā ka manas grāmatas varēs ierakstīt, kad Jūs atgriezīsieties. Iespējams, ka tad tas
būs vienkāršāk, jo Jums būs mājās Internets un tās varēs vienkārši aizsūtīt pa e-pastu.
V.E.: Jā, 2002.gada maija sākumu var uzskatīt par lūzuma momentu manā attieksmē pret Maiju Salnu.
Toreiz viņa ar vieglu roku (un vēl nicīgi nosprauslodamās) izputināja vējā manu vairāku dienu darbu, gatavojot
viņas iesniegumu policijai sakarā ar neseno viņas aprakstīto uzbrukumu viņai pie jaunceltnes. Mēs sarunājāmies
šajā pavasara novakarē, kad nupat vajadzēja sākt ziedēt ceriņiem, uz soliņa netālu no viņas mājas, kad es ar saviem
materiāliem biju atbraucis pie viņas. Tajā mirklī, kad viņa nicīgi atstūma visu, ko es biju atvedis, es pēkšņi sajutu,
ka nevēlos vairs viņai palīdzēt, bet vēlos tikt no viņas vaļā. Nu, un tad arī sākās pamazām mēģinājumi atraisīties.
Vēlējums «atstāt iespaidu uz Korinu» nozīmēja: lai Korins mani aizstāj viņas vajadzībās pēc kontaktiem un
sarakstēm. Taču atraisīšanos es pūlējos izdarīt maksimāli saudzīgi, izpildot visus savus solījumus un nobeidzot
visas iesāktās lietas (galvenā no kurām bija tiesas prāva pret Inesi).
41
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.4480. Cc: egle@latnet.lv vajag norādīt tikai tad {.4348}, ja vēstuli sūtat uz adresi
MikusRainis@inbox.lv, savādāk tā nāk divos eksemplāros, kas gan daudz nekaitē, bet – priekš kam?
.4481. Referendumā es balsošu PAR iestāšanos ES. Tādu lēmumu es pieņēmu pirms apmēram 2
gadiem, 2001.gada rudenī. Līdz tam man nebija noteikta viedokļa par šo lietu. Es nekad netiku izteicies
PRET iestāšanos; es tiku vienīgi izsmējis to verdzisko padevību un Merķeļa latviešu cienīgo
stērbeļbučošanas gatavību, ar kādu mūsu lettiņu virsotne uz turieni gāja. Manu lēmumu balsot PAR
nosaka galvenokārt sekojošs faktors: 12 otrās neatkarības gados latvieši ir neapstrīdami
nodemonstrējuši, ka viņiem nav vajadzīga nedz brīva un neatkarīga Latvija, nedz gods un pašcieņa;
viņiem ir vajadzīga tikai pilna sile, kur viņi var iekāpt ar kājām iekšā un tad strēbt, cik vien ātri var. Viņi
nav spējīgi paši uzturēt un vadīt savu valsti, tāpēc viņiem ir vajadzīgs kungs, kas viņus vadītu, kā tas ir
bijis kopš 12.gadsimta, un no visiem iespējamajiem kungiem Briseles kungi ir tie vislabākie.
.4482. Vienīgais apstāklis, kas reizēm mudina mani balsot PRET, ir Vairas Vīķes-Freibergas
izvērstā propaganda. Kad tā, Kārļa Streipa slavenajiem vārdiem runājot, «kaza» parādās ekrānā un sāk
gvelzt savas blēņas savā tagad viņai tik parastajā gaudulīgajā balsī, tad man rodas vēlēšanās par spīti
viņai ievilkt krustiņu otrā kvadrātā.
.4483. Visu labāko, V.E.
2003.09.04 11:59 ceturtdiena
(pēc 8 dienām, 1 stundas, 45 minūtēm)

.4484.
Date: Thu, 4 Sep 2003 11:59:41 +0300
From: miranda21@inbox.lv
To: egle@latnet.lv
Cc: MikusRainis@inbox.lv
Subject: vēstule

.4485. Labdien, Valdi Egle!
.4486. Es Jums aizsūtīju vēstuli pa parasto pastu, bet tās saņemšana nav apstiprināta. Neko citu es
nevēlos. Visu savam datoram vajadzīgo es dabūju pati – ir man tagad paziņas no dažiem
internetcentriem, kas neatsaka palīdzēt un ir pret mani visnotaļ labvēlīgi.
.4487. Es nākammēnes braucu prom. Novēliet man «lidojumam labvēlīgu laiku»!
.4488. Ar cieņu – Aija
2003.09.05 09:17 piektdiena
(pēc 21 stundas, 18 minūtēm)

.4489.
Date: Fri, 5 Sep 2003 09:17:34 +0300
From: Mikus Rainis (mikusrainis@inbox.lv)
To: miranda21@inbox.lv
Cc: AliseNotukuma@inbox.lv
Subject: Re: vēstule

.4490. Dear Aija, Novēlu Jums «lidojumam labvēlīgu laiku» (un, galvenais, lai Jūs tomēr
aizlidotu, nevis pēdējā mirklī sameklētu absolūti loģiskus un pilnīgi neapstrīdamus argumentus, kādēļ
aizlidot nevar).
.4491. Jūsu vēstules saņemšana ir apstiprināta, tikai (atkal) miranda21 to nesaņem; Alise saņem –
es pats pārbaudu. Es, savukārt, izsūtīju Jums 4 burtnīcas (pirmās pa pusgadu).
.4492. Tas, ka Jūs atrisinājāt savas datora problēmas pati, ir normāli; tā arī vajag.
.4493. Laimīgi, – V.E.
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19. Žurnāla «Upe» 19. numurs
2003.09.08 17:31 pirmdiena
(pēc 3 dienām, 8 stundām, 14 minūtēm)

§175. Zariņa ienākumi 2000.gadā
.4494. Punktā {.3462} bija ievietota Viļņa Zariņa ienākumu deklarācija par 2001.gadu; šeit ir viņa
deklarācija par 2000.gadu. Abām deklarācijām ir sakars ar «Nobela prēmijas» piešķiršanu viņam.
.4495. Rīgas pilsētas valsts amatpersonu deklarācijas par nekustamajiem īpašumiem,
transportlīdzekļiem, amatiem, parādsaistībām, izdevumiem, piederošajām kapitāla daļām, skaidrās un
bezskaidrās naudas uzkrājumiem «LV» 2001.06.15 Pk Nr. 93 (2480)
.4496. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Vidzemes priekšpilsētas nodaļā iesniegtās Valsts
amatpersonas deklarācijas Publicējamās daļas. («Latvijas Vēstneša» redakcijā saņemtas 05.06.2001.)
Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.138 1.pielikums. Dati tiek publicēti iesniedzēja dotā
redakcijā saskaņā ar veidlapas kopīgo uzstādījumu punktiem.
.4497. 1. Deklarācijas iesniedzēja dati: vārds, uzvārds, darbavieta un amats
.4498. Vilnis Zariņš. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks
.4499. 2. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai kopīpašumā esošie nekustamie
īpašumi (arī tie, kuri atrodas šīs personas valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) –
nekustamā īpašuma veids, nekustamā īpašuma adrese, atzīme par to, vai ir īpašumā, valdījumā vai
kopīpašumā, ja ir valdījumā vai kopīpašumā, norādīt īpašnieka vai līdzīpašnieka vārdu un uzvārdu
.4500. Priv. dzīvoklis Rīgā, īpašumā; Zemes īpašums Jūrmalā, īpašuma mantinieks (tiesas atzīts,
bet zemesgrāmatā vēl nav ierakstīts)
.4501. 3. Deklarācijas iesniedzējam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie sauszemes, gaisa
un ūdens transportlīdzekļi – transportlīdzekļa veids, izlaides gads, reģistrācijas gads
.4502. Nav
.4503. 4. Nekustamie īpašumi, kurus deklarācijas iesniedzējs iznomā citām personām vai nomā
no citām personām – īpašuma veids
.4504. Nav
.4505. 5. Amati uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs
ieņem, kā arī citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā (arī amati sabiedriskajās, politiskajās,
reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās) – amata nosaukums
.4506. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks; Rīgas domes deputāts; Apgāda
«Zvaigzne ABC» tulkotājs redaktors; Rīgas Latviešu biedrības padomes loceklis; Latvijas Zinātnieku
savienības padomes loceklis; Vēsturnieku komisijas loceklis; Apvienības TB/LNNK valdes loceklis.
.4507. 6. Visi deklarācijas iesniedzēja iepriekšējā gadā gūtie ienākumi – darba alga, piemaksas
pie darba algas, prēmijas, visu veidu ienākumi, kas ir gūti saskaņā ar vadības līgumiem, honorāri,
ienākumi no saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības un realizētā īpašuma, apdrošināšanas izmaksas,
kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas nomas (īres), laimesti un dividendes neatkarīgi no to vērtības, kā arī mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi, kuru vērtība pārsniedz 10 valdības
noteiktās minimālās mēnešalgas – ienākumu gūšanas vieta (avots), ienākumu veids, summa
.4508. Piezīme. Sadaļu aizpilda, tikai iesniedzot ikgadējo deklarāciju un deklarāciju, kuru
iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus.
.4509. LU Filozofijas un socioloģijas institūts – alga Ls 1639,44; Rīgas dome – deputāta alga
2790,00; Apgāds «Zvaigzne ABC» honorārs par tulk. un red. Ls 730,00; «Latvijas Vēstnesis» – autora
atlīdzība Ls 90,00; Vēsturnieku komisija – honorārs par recenzijām Ls 100,00; «Diena» un «Neatkarīgā
Rīta Avīze» – honorāri Ls 45,00; Pensija Ls 803,83; Atmaksātā pārapmaksa no ienākumu nodokļa par
1998.g. – Ls 63,21
.4510. 7. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru summa pārsniedz 20 valdības noteiktās
minimālās mēnešalgas (norādīt parādsaistību summu) – summa
.4511. Nav
.4512. 8. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 valdības
noteiktās minimālās mēnešalgas (norādīt aizdevumu summu) – summa
.4513. Nav
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.4514. 9. Deklarācijas iesniedzējam piederošie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kā arī
piederošās kapitāla daļas uzņēmumos (uzņēmējsabierībās) – juridiskās personas nosaukums un adrese,
daļu skaits, summa
.4515. Nav
.4516. 10. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās naudas uzkrājumi (ja to summa pārsniedz 500
latu), bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi (ja to summa
pārsniedz 500 latu). Norādīt katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas
norēķinu kartes izdevēja nosaukumu. Ja skaidrās vai bezskaidrās naudas uzkrājumi tiek veidoti ārvalstu
valūtā, tie norādāmi attiecīgās valūtas vienībās – uzkrājuma veids, summa, juridiskās personas
nosaukums
.4517. Unibanka Ls 1100; Pareks banka Ls 160
.4518. 11. Deklarācijas iesniedzējam piederošie vērtspapīri (sertifikāti, akcijas, obligācijas un
citi vērtspapīri). Privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādīt tikai to skaitu – vērtspapīru veids,
skaits, summa
.4519. Nav
.4520. 12. Deklarācijas iesniedzēja laulātais, brāļi un māsas, vecāki (arī adoptētāji), bērni (arī
adoptētie) vārds, uzvārds, radniecība
.4521. Dzidra Zariņa sieva, Banga Salmiņa – meita, Dzintars Zariņš – dēls, Dainis Zariņš – brālis,
Nora Zariņa – māsa, Laima Ģērķe – māsa.
.4522. Deklarācija apstiprināta ar deklarācijas iesniedzēja parakstu. Datums
.4523. 28.martā 2001.g. Ikgadējā valsts amatpersonas deklarācija – par 2000. gadu
§176. Irma Grebzde
.4524. Zemāk ievietotie teksti par Irmu Grebzdi ir grāmatai
MUIG1 domāts, bet tur neievietots pielikums.
1998.02.11 20:01 trešdiena
(pirms 5 gadiem, 6 mēnešiem, 24 dienām, 21 stundas, 30 minūtēm)

.4525. Meditāciju EZERG par saraksti ar Amerikas latviešiem
noslēdzot un vienlaicīgi ilustrējot, cik interesantas un vērtīgas var būt pat
pavisam svešu cilvēku vēstules, es šeit Pielikumā dodu fragmentus no
Irmas Grebzdes sarakstes ar Andri Sproģi, «vēstuļu draugu, arī «LV»
nozaru virsredaktoru». Tā kā šīs vēstules bija publicētas avīzē,42 kuras
attiecīgajam numuram pie «Copyright» zīmes ir teikts: «Pārpublicēšanas
un citēšanas gadījumā obligāta atsauce», un par cik šo atsauci es esmu
izdarījis, tad, šķiet, es nebūšu pārkāpis kāda autortiesības.
§177. Andra Sproģa priekšvārds
1997.05.23
(pirms 8 mēnešiem, 19 dienām)

Irma Grebzde Latviešu Centrā
Toronto viņas 85.dzimšanas
dienā

.4526. Pirmoreiz tikāmies tieši pirms pieciem gadiem Kanādā, Toronto piepilsētā, rakstnieces
Irmas Grebzdes un viņas meitas Daces saulainajā dzīvoklī. Tad arī atklājās, ka pēdējā desmitgadē
namamāte savas dienas spiesta aizvadīt invalīdu braucamkrēslā (..). Toties rakstnieces balsī un asajos
spriedumos no šīs liktens nolemtības nebija ne vēsts. Jau vēlāk Rīgā, reizēm pārritinot skaņu lentes ar
mūsu sarunas ierakstu, atkal un atkal pārsteidza jauneklīgums teikumu intonācijās, dzīvā interese par
visu, kas notiek Latvijā, ko viņa pēdējoreiz savām acīm skatījusi 1944.gadā (..).
.4527. Pēc tam sākās mūsu sarakste – reizi mēnesī, citreiz arī biežāk ceļoja vēstules no Rīgas uz
Toronto un no Toronto uz Rīgu (..). Tieši pēdējos piecos gados Latvijā iznākušas un tūdaļ lasītāju
mīlestību iekarojušas daudzas Irmas Grebzdes grāmatas – romāni «Māsas», «Sējējs izgāja sēt», «Ziedi,
mana vasara», «Ielejā sagriezās putenis», «Meitene un puķe», «Rudens negaiss», «Vai ābele ziedēja?»,
«Pelēkā māja», atmiņu romāns «Sveicināta, mana zeme», stāstu krājumi «Meklētājs», «Ēnas dzeltenā
Grebzde Irma. «Ar saknēm, ar darbiem, ar domām dzimtenē. Rakstniece Irma Grebzde vēstulēs par sevi,
literatūru, trimdu un dzīvi». Andra Sproģa publikācija. «Latvijas Vēstnesis», 1997.05.23.
42
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stiklā», arī romāns «Tikai pāri ceļam», kas tapis īpaši grūtos apstākļos veco ļaužu mītnē «Kristus Dārzs»
(..).43
.4528. Protams, tie ir tikai izvilkumi no Irmas Grebzdes vēstulēm. Jo ir arī atziņas un atmiņas, kas
nav domātas plašākam lasītāju lokam. Tomēr, manuprāt, arī šādā veidā ik vēstule ir dokuments, kura
vērtība laika ritumā tikai pieaugs (..).
.4529. Vēstulēs pieminētais Aleksandrs Vanags ir rakstnieces Melānijas Vanagas vīrs, viņš bija
Daugavpils laikraksta «Daugavas Vēstnesis» redaktors un sāka savu moku ceļu komunistu valdīšanas
pirmajā posmā (..).
Vēstuļu draugs Andris Sproģis, arī «LV» nozaru virsredaktors
§178. No Irmas Grebzdes vēstulēm
1992.08.04
(pirms 4 gadiem, 9 mēnešiem, 19 dienām)

.4530. Sarakste man pašlaik liela, un tas ir man glābiņš no dienu tukšuma. Tāds patiesi ap mani
lodā, ka pat «priecīgā dvēsele» pabrīnas. Kas notiek? Vai jau viss apnicis?
.4531. Un nupat pabeidzu stāstiņu «Trejiem Vārtiem». Temats – par nāvi. Par 16 gadīga skuķīša
vēlēšanos mirt! Stāstu tomēr nobeidzu ar cerību, nespēju tur kādu nonāvēt. Nāve taču ir tik galīga, paliek
pāri «nekas.» Un jaunība nesaprot šo «Neko».
.4532. Jā, «Meitene un puķe» radās tādā traģiskā posmā, kad narkotiku posts sāka pārņemt
jaunatni. Tas bija «jauns dievs», kuram retais spēja pretoties. Man tuvu draugu abi dēli zaudēja dzīvības
un nedzīvotas dzīves «drogu» dēļ. Man toreiz gribējās briesmīgi skaļi kliegt tā, lai ausis pasaulei
atveras! Un tā iznāca šī «Posta puķe» ar visai gaišu izskaņu. Varbūt ar to es ieguvu zināmu līdzsvaru un
mieru? Laikam. Jo es biju izkliegusies... Taču dažiem romāns «gāja pie sirds». Es esmu stāstniece,
noveliste, ne romāniste. To reiz skaisti pasacīja prof. kritiķis Tidrovskis, par mani jaukus vārdus
teikdams.
.4533. Gribu arī apgalvot, ka vai ikkatrs rakstnieks savā mūžā uzraksta tikai dažus izcilus darbus.
Es pat jūtos neērti par diviem saviem romāniem (neteikšu par kuriem... hā, hā!).
.4534. Bet nekaunos ne par vienu savu stāstu grāmatu. Nedomāju arī, ka stāstu vieglāk rakstīt
nekā romānu. Novelē – stāstā jābūt koncentrācijai. No tā esi brīvs, romānu rakstot. Kas tur – viena vai
desmit lappuses vairāk!
.4535. Bet latviešu publika prasa romānus. Tā nav šeit. Stāsta īsā forma ļoti iecienīta. Daudz
stāstnieku ir slaveni tieši ar šo izteiksmi, ne garo. «Vai ābele ziedēja?» vērtē kā psiholoģisku romānu. Es
nezinu, vai romānā ir jābūt psiholoģijas sarežģījumiem. Kā man sacīja reiz tuvs draugs Knuts Lesiņš:
«Uzraksti labu stāstu par galdu, un tu būsi liela rakstniece.» Ar traģiku panākt iespaidu spēj ikviens, kas
prot rakstīt! Tiesa! Lielākā daļa manu stāstu ir traģiski.
.4536. Ja nu Māra Zālīte izvēlētos kādu manu novelīti «Karogam», būtu jauki. Es nevaru neko
ieteikt, jo mazāk pazīstu lasītājus dzimtenē. Tas ir – gaumi. Man ir tāds stāsts vai novele, kuru pati
atzīstu par labu, bet – kā citiem? «Karogs» cīnās ar gariem rakstiem kā visi izdevumi Rīgā. Cilvēkiem
mūsdienās nav pacietības (un laika?) gargabalus lasīt. Tā tas ir šeit un arī Amerikas Savienotajās Valstīs.
Arī es jūtu pati, ka lasīt filozofiskus atkārtojumus ir garlaicīgi.
.4537. «Ielejā sagriežas putenis» ir tēlaini uzrakstīts un varbūt ļoti labi raksturo caurmērā dzīvību
un cīņu par «tikt uz augšu».
.4538. Ko lai pati saku par saviem darbiem? Neērti arī, un es piederu tiem, kuriem rakstīšana ir
izklaide un «nāk» viegli. Tādu «cīņu» es nepazīstu. Viss «rit kā filmā gara acu priekšā». Mani kolēģi
(daži) apšauba šo vieglo rakstīšanu. Var jau būt, ja es svīzdama būtu pūlējusies, rezultāti būtu dubulti?
Kas zin! Dzīve ir tik raiba un arī interesanti traģiska, un komiska arī, ka temati paši «lien» virsū. Jaušu
Latvijas rakstnieku «modi» – jo nesaprotamāk, jo labāk. Man ir pretīgi lasīt savārstījumus (arī daži te tā
raksta dzeju). Nav jau «jākaļ» atskaņas par «gvalti», bet ir jābūt kādai domai, redzamai ainai, jūtām.
Pirmie trīs «Karoga» numuri gauži pievīla. Pat mans «simpātija» – Skujiņš ar saplosīto domu – Dieva
mazdēlu pārvēršot klaunā. Nepatika. Patika nedzirdētā autora lieliski uzrakstītais gargabals (bez liela
satura un jēgas). Jānis Vēveris ir daudzsološs! Prot aprakstīt bāru un dzērājus, bet arī mīlestību – glītu un
neglītu (kāda tā arī ir!).
V.E.: Vēlāk es izlasīju dažas Irmas Grebzdes grāmatas – un tās man nepatika. Neko vērtīgu es tur
neieraudzīju. Viņas vēstules ir nesalīdzināmi interesantākas un vērtīgākas.
43
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.4539. Lielā «muldēšana» literatūrā ir jau apnikusi, «muld» vēl tikai politikā...
.4540. Rakstnieki (šejienes) bariem dodas uz Latviju. Pat mana «auguma» kā Elza Ķezbere un
Andrejs Eglītis. Ar pēdējo mēs pirmie raudādami «sagaidījām» krievu tankus veļamies pāri Daugavai...
Tā bija smaga diena. Mēs turējām viens otra roku, un asaras lija. Tad – šķīrāmies. Andrejs Eglītis ir
mūsu dzejas Pravietis. Nenoliedzami liels! Kā Virza.
.4541. Ilgi svārstījos, vai neriskēt ar braucienu uz Latviju – vēl redzēt Rīgas krastu un baznīcu
smailes. Bet – ārsts nobiedēja, ka nekur jau netikšu ar «krēslu». Nu tā. Jāsamierinās.
1992.10.22
(pēc 2 mēnešiem, 18 dienām)

.4542. Lejā, parciņā, lēni laižas dzelteni un rūsgani lapu putni. Agri! Šis ir mans mīļākais
gadalaiks ar visu sentimentālo sērīgumu un ar dabas krāsu neaprakstāmo daiļumu. Jocīgi – nupat
dziedājām «Ak, eglīte!», un nu jau veikalos dzied un spēlē atkal... Diemžēl ne jau ticības, cerības dēļ,
bet labas tirdzniecības (kā Latvijā saka «biznesa» dēļ). Un eglītes «izaug» veikalos un krāšņi mirdzina
acis! Jā, kā dzīve gan aizskrien garām. Viss norit steigā.
.4543. Nu, par Vanagu gan es liktu savu roku ugunī. Viņš man bija kā brālis – maigs, lirisks,
iecietīgs. Bet – vai mēs īsti spējam iedomāties, kā ir ar nosaldētām kāju pēdām, ar karstu dzelzi pie
rīkles vispār ko apliecināt vai noliegt? Nemūžam! Es tādā situācijā droši vien sāpēs būtu piekritusi, ka
«apvainotais» – ir īsts mežonis! Nē, mīļais draugs, mēs nezinām, ko darītu mocību sāpēs. Vanagu mīlēju
viņa taisnās dabas dēļ, un viņš nebija «Daugavas Vēstneša» redaktora vietnieks, viņš bija pats redaktors
– Ulmaņa ielikts. Es noliecu savu sirmo galvu Vanaga ciešanu priekšā.
.4544. Esmu sarakstījusies ar vairākiem Sibīrijas purvus izbridušajiem – tā ir bijusi Elle. Un
Melānijas grāmatai latviešu literatūrā līdzīgas nav. Arī uzrakstīta ar apdāvinātas rakstnieces māku.
.4545. Veras Volkevičas romāns, šķiet, būs laikmeta dziļš raksturojums. Lasot ir sajūta, ka to
raksta vīrietis.
.4546. Tā nu es esmu nonākusi pie grāmatām. No Latvijas Regīna Ezera, manā saprašanā, ir liela
rakstniece, arī Skujiņš, Lāms.
.4547. Ja «Literatūrā un Mākslā» domā, ka dārgais papīrs jāaizņem ar šādu dzejas «brīnumu» kā
«bē, bē, pī, pī utt.», tad jānožēlo jauno dzejnieku apjukušais garīgais stāvoklis... bēdīga (liela tiesa) ir
Latvijas dzeja. Un dzejnieku daudz par daudz. Es viņus nosūtītu kartupeļus stādīt un rakt. Varbūt tie
ieraudzītu dabā kaut ko skaistu! Tas pats ar izdevniecībām! Būs vien vairāk jāsaplūst kopā, jāatrod viena
doma, viens ceļš, jeb – Latvija pati sevi iekšēji saplosīs. Es te lasu (no draugiem) «Brīvo Latviju»
(Vācijas), kas ir vislabākā, patiesākā. «Literatūrā un Mākslā» man par daudz teātra mākslas, lai gan
teātris ir mana vājība. Bet lugas ir pašam jāredz! Tāpat kā grāmata ir jāizlasa, tad vēl dabonu «Jūrmalas
Avīzi» (gluži laba) un «Pilsoni» (daudz mēslu un daudz rūgtuma). «Karogu» vēl nepasūtīju, jo jūsu
Latvijas izdevumi arī mums ir par dārgu. Kādēļ tādas cenas dolāros vajadzētu plēst no pensionāru ne
visai biezajiem makiem? Mēs (vismaz es) abonējam Toronto angļu avīzi (patiesībā žīdu) – bet tur ir
daudz informācijas un bieži par jums vairāk, nekā paši zināt. Tad – «Laiks» un «Latvijas Amerikā». Mēs
krietni maksājam arī par TV kanālu lietošanu. Kur lai visu to ņem?
.4548. «Karogu» gan domāju pasūtināt, kad svētku saiņus mīļajiem būšu nosūtījusi.
.4549. Lasu, ka «Karogs» izvēlējies iespiest stāstiņu no «Sermūkšļu pagasta ļaudīm». Ak! Vai
patiesi bija jādod mana otrā grāmata ar necilajiem tematiem kā paraugs? Vai nevarēja pašķirstīt
«Meklētāju», «Saule manā logā» vai kādu citu? Par to jūtos it kā nogrūsta kādā pelēkā ieplakā, kur sperti
pirmie soļi literatūrā. Vai tā vajadzēja?
.4550. Manu visvērtīgāko grāmatu «Sveicināta, mana zeme» neviens neierauga – tur ir skaistas
vietas par veco Rīgu. Tā jaunatnei dotu ieskatu 50 gadus atpakaļ.
.4551. Priecājos, ka «Māsas» labi apgrozās. Tas ir mans labākais romāns, lai gan Jugāne izceļ
«Vai ābele ziedēja?». «Rudens negaiss» ir puslīdz autobiogrāfisks, kā turpinājums «Ingai».
.4552. Bet es nekavētu laiku ar maniem romāniem. Stāstos esmu visstiprākā, un tā ir mana
mīlestība.
.4553. Visi izdevēji prasa romānus, bet šeit, Kanādā, – stāstus. Ir daži pirmklasīgi stāstnieki,
stāstnieces. Amerikāņu literatūrā esmu gluži tālu «izgājusi». Tiešām augstvērtīgi rakstītāji, bez šaubām,
Džeimsa Džoisa muldēšanai neviens neseko.
1992.12.01
(pēc 1 mēneša, 10 dienām)

.4554. Vispirms – Rīgā snieg. Snieg, miglo (visbiežāk!) un līst, un vētro arī Toronto, kura pēc 17
gadu nodzīvošanas «mākslas centrā» – Monreālā – liekas liela, pelēka sādža. Nu jau sāk uzlaboties un
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pārvērsties par ķīniešu, melno un indiešu galvaspilsētu. Te nav vairs nekā no vecās Kanādas, kādā mēs,
badakāši, iebraucām.
.4555. Mani trīs skolotājas gadi ir vissekmīgākie un saistošākie manā mūžā... Viens Latvijā, divi
šeit. Skolēni mani atceras un godina vēl šodien. Ir dzirdēts – es esot ideāla (hā, hā!) skolotāja.
.4556. Tiesa, es nekad nebiju dusmīga, bet humora man netrūka, ar to varēja gūt uzvaru
vistrakākajā klasē.
.4557. Tā esmu izlielījusies diezgan. Mani darbi (īstie) Kanādā nesniedzās tālāk par kasieri, arī
grīdas mazgātāju (naktīs), restorānu apkalpotāju. Tas apmēram mans «ampluā».
.4558. Bet, mēs te tikām puslīdz uz kājām tikai apmēram pēc pieciem sešiem gadiem, nekad ne
pēc gada... Viss, šķiet, tiek gaidīts, lai pasniedz «uz paplātes». Un «paplāte» izrādās ir tukša – neesam te
iekrājuši miljonus.
.4559. Atceros, ka mūsu ārsti (vecākie), kas tagad ir visbagātākie latviešu sabiedrībā, mazgāja
slimnīcās grīdas un lika eksāmenus. Viegli? Nē! Mans pirmais vīrs – Grebzde – pārvaldīja tekoši četras
valodas, mag.oec. grāds, trīs gadus ar zirdziņu vadāja pa ielām maizi.
.4560. Mana Dacīte gulēja ar smagām masalām (tā te briesmīga slimība), un es nevarēju pie viņas
būt – mazgāju naktīs ārstu kabinetus. Un masalas atstāja iespaidu uz viņas smadzeņu centriem, pēkšņi
(4. klasē) viņa vairs nespēja koncentrēties... Vidusskolu nebeidza. Vai mana sirds nesāp? Strādāt viņa
var vieglus darbus un ir čakla un apzinīga. Tas viss. Vienīgi valodas padodas. Pārvalda trīs. Arī franču
var runāt. Bet ko varētu vainot? Apstākļus! Citu neko! Tomēr – jūtos vainīga arī es!!!
.4561. Ticības Latvijas neatkarīgajai brīvībai man vairs nav! Šajos laikos līdzās milzu kaimiņam
eksistēt grūti, sevišķi, ja kaimiņš jau iesēdies labākajos krēslos un jūtas «kungs».
.4562. Latvijas pamats ir agrikultūra. Bez zemnieka tā zemīte pazudīs no kartes divdesmit gados.
Un valdība to nesaprot! Kad te veikalos raugos, ko visu gan ieved no mazām valstiņām – šokolādi,
konfektes, lētus, labus ievārījumus (Zviedrija, Holande un sevišķi Ungārija!). Zviedrijas brūkleņu
ievārījums ir dārgs un to ātri izķer. Beļģija pārdod ļoti labu un lētu šokolādi, arī – Šveice.
.4563. Kā ar Latviju? Nav, kas izplāno, organizē visu. Vai patiesi mūsu tautai mājās trūkst gudru
cilvēku? Domāju, ka ir, bet nav mācīti rīkoties patstāvīgi, tikai uz valdības rīkojuma pamata. Jā,
atgriežoties pie dzejniekiem, kuriem jāiet kartupeļi stādīt un norakt – piem., tas, kas «Literatūras un
Mākslas» slejās savā dzejolī saka:
.4564.
«Es eju un masturbēju...
Un masturbēju atkal.»

.4565. Vai: tāda «dzeja»...
.4566.
«Ve, me, te,
Pa, ma, ra...»

.4567. Dzeja? Izvirtība! Jāseko «franču erotiķiem»! Nožēlojami!
1993.01.21
(pēc 1 mēneša, 20 dienām)

.4568. Vai! Kā man patīk tā Grebzdīte, tāds ilgi lietāts vārds – draudzībā. Arī diezgan labi
piederas man, gan iekšēji, gan ārēji... jā, jā, brīžiem kļūstu par Grebzdeni, kas neskan labi, bet tā tas
notiek, kad noskaišos pa īstam – diezgan reti.
.4569. Mīļš paldies par «Karogu». Ko lai saka? Šis tas jau no lentas ir jāizņem, lai nav par garu tā
runāšana, bet trakums ir tas, ka daži teikumi, kas izņemti, pārvērš galīgi visu sacīto. Pavisam aplami
iznāk. Piem., par «Ingu». Šķiršanās process gan man to neiespaidoja, jo es jau G. atstāju, mīlēdama citu,
bet, lai G. nesāpinātu, romānā kā Ingas vīru ieliku kāda sava kolēģa tipu. Vispār «Ingā» ir maz
patiesības. Tas pats jāsaka par «Rudens negaisu». Tur tikai šis tas ir no maniem Dzirkantiem. Manam
tēvam maz bija ienaidnieku, ļoti satika ar visiem, tādēļ viņu neaizveda. Es gan droši biju sarakstā un
ideālam komunistam bija mani jāglābj, jo viņš manī bija iemīlējies... Tagad viss šķiet ļauns murgs...
.4570. Un man tā drusku bija jāpārvēršas par to Grebzdeni, kad lasīju par to «Dullo veceni», to jau
sacīju smiedamās un gluži tik rupja neesmu. Bet – labi vien ir ... un – paldies! Tie mazie stāstiņi
sarakstīti manos 20, un nekādas lielas problēmas pašas dzīvē vēl nebija. Tomēr lasītājiem patika stila
vieglums un arī humors. Bet es jau gan būtu izvēlējusies ko citu, lai sevi stādītu priekšā Latvijas
lasītājiem. Latvijas prozistiem, man nesaprotamu iemeslu dēļ, stāstīšanā patīk mīdīties uz vietas, neko
nepasakot... Trūkst kāpinājuma. Trūkst pavediena, kas satur kopā... Tas ļoti traucē, it kā gribas pastumt
uz priekšu, Sak’, – runā! Nemīdies!
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.4571. Vispārējais pasaules stāvoklis ir bēdīgs līdz nāvei... Mēs te to daudz vairāk izjūtam nekā
jūs Latvijā. Varbūt tādēļ, ka tur jums ikdienas rūpes nomāc interesi par tālāko pasaules stūri. Un šie stūri
aug un duras garā un miesā arī. Stāvam bezdibeņa malā... Visi! Jānāk lielai katastrofai...
.4572. Vakar noskatījos TV Amerikas jaunā prezidenta ievešanu Baltajā namā. Nezinu, kādēļ biju
aizkustināta par patriotisma izpausmi tautā.
1993.02.10
(pēc 20 dienām)

.4573. Izdarījām ar Dacīti kļūdu, šo dzīvokli noīrēdamas. Tas ir daudz par «smagu» mūsu kabatai.
Bet – no «trūkuma» esam tālu, jo mūsu dzīves prasības ir mazas manas nevarības dēļ un Dace mani ne
brīdi neatstāj. Neizdodam ne par teātriem, ne citur un – alkoholu nelietojam, viesības nerīkojam,
nesvinam.
.4574. Jā, par «Rudens negaisu». Tur bija domāts parādīt pašu sākumu – kā pārvērtās cilvēki, ne
iekārta. Tur mana mazā māsa slimnīcas skolā Jelgavā. Ko pieredzēja draugu starpā. Es L-ju atstāju, kad
Jelgavu sāka «aplidot», 1944. sākumā ar pēdējo Berlīnes vilcienu... Braucām «nekurienē» – visu
pametot, es ar 8 mēn. vecu bērnu uz rokas un slimu māsu blakus. Bez vīra.
.4575. «Ragana» radās Kanādā, pēc «izbēgšanas no fermas, kurā bijām iesprukuši, kur tenors
Mariss Vētra mūs izsauca... Tas bija neticami, kā mums tur to īso laiku gāja. Tā kā skopule – saimniece
nebija slēgusi līgumu par mums ar valdību, varējām «izsprukt» – bailēs, novārguši, nobadināti
(burtiski!) un nervozi līdz sabrukumam.
.4576. Fermā bija 25 govis, bet Dacītei «Ragana» katru rītu nomērīja vienu glāzi piena. Neticami?
Jā! Mans vīrs 4 mēn. izdila kā skelets. Arī es! Par visu to, kā šī sieva vadīja šo fermu, varētu romānu
uzrakstīt, bet – tā kā tas nebija raksturīgi visai Kanādai, es to nedarīju. Šī zeme taču mūs uzņēma, kad
bijām «bez mājām». Domāju, ka stāsts filmai par briesmīgu.
.4577. Tā, lapa metas pilna – ir 2 naktī, un jāiet «pasnaust».
1993.03.04
(pēc 22 dienām)

.4578. Labsvakars šajā vētras naktī!
.4579. Tā vien šķiet, ka vētra plosa visu pasauli, sākot ar atsevišķa indivīda dvēseli.
.4580. Baigi palūkoties lejā – dārziņā, kur lielās egles šūpojas kā bailēs. Tāds ir šis laiks!
.4581. Paldies par vēstuli, tā iepriecē ar jūsu optimismu, jo – sevišķi raugoties to, kas notiek naida
sējumā un klausoties ziņās par Baltiju, pārņem sajūta, ka jābrien pa dziļu purva dūksti. Kur un vai ir
izeja?
.4582. Ja valdība atstās L-jas zemnieku ignorētu, valsts drīz nogrims fabriku atkritumos, indēs un
– badā. Pagaidām nekādu palīdzību zemnieks nesaņem!
.4583. Un te sākas mana mīlestība uz mazpulkiem. Ar tiem, kad strādāju Lauks. kamerā kā
agronome, sastapos bieži – dalīju godalgas, «turēju runas» (hā, hā!). Biju, tā sakot, «Ulmaņa» ideju
izpildītāja, par ko mani pirmo atbrīvoja no red. posteņa Daugavpilī.
.4584. Pašlaik L-jas pusaudžiem, šķiet, galvenais ir imitēt ASV un U.K. ģitāristu-bļāvēju grupas.
Arī tas labi! Vismaz jaunie šajos «koncertos» dabon izbļaustīties! Un – skuķīši ģībt...
.4585. Grupas te aug kā sēnes. Afrikāņu mūzikai (blues) vismaz ir «jēga» – tā viņu vēsture
skaņās. Nu tā.
.4586. Par Lietuvu. Es jau arī esmu it kā no Leišmales. Mana māmuļa dzimusi un augusi Mažeiķu
ciemā un vai lielā puse šī ciema ēkas bija mana vectēva Pētera Sproģa celtas! Bija plaši pazīstams
celtnieks un – diemžēl, arī alkoholu mīlēja. Trīs, četras baznīcas uz L-jas robežas ir mana vectēva celtas,
uz to viņam bijis «nags». 9 bērni apmira (ar TB) un izklīda. Māmuļa nonāca vīra maizē Torņkalna
stacijā, tad – Reņģē, kur mēs 3 dzimām – meitenes vien!
.4587. Uz Lietuvu mans paps brauca ikrudeņus zirgus pirkt – kumeliņus. Un Mažeiķu mājiņas
pārdeva. Punkts.
.4588. Pašlaik mūs «iepriecē» milzu spēcīga sniega vētra. Jau sestā šajā ziemā... Tādas 26 gados
nebiju piedzīvojusi (Monreālā gan). Un te saka, ka visā Toronto vēsturē tādas nav bijušas. Sniega kalni
gandrīz līdz 5. stāva palodzēm (hā, hā!). Te nu runā rakstnieces fantāzija vai «iztēle».
.4589. 9 nedēļas nebiju «ārā» bijusi, tās 12 sienas sāka gulties uz nerviem un TV gribēju sadauzīt
– tur taču briesmas vien rāda. Vai patiesi 2000.gads cilvēcei būs liktenīgs? No atlikuma izaugs jaunas
kultūras? No saknēm atkal? No lāpstas, arkla utt.?
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1993.04.07
(pēc 1 mēneša, 3 dienām)

.4590. Jūsu puses «vēlēšanu drudzis» nupat ir te mūs pārņēmis un – esam tikpat apjukuši kā jūs
dzimtenē. Negribas pieņemt, ka visi kandidāti ir – blēži. Melnā avs taču ir ikvienā ganāmpulkā.
.4591. Varbūt mūsējiem vispār būtu «jāstāv malā» un – jātur mute ciet? Grūti pasacīt.
.4592. L-ja tālu vēl nav brīva un – nez’ vai būs.
.4593. Es savā ticībā paļaujos, ka Dievs jau zina. Brīnumi ir notikuši un – var notikt atkal. Ingrīda
Vīksna nupat bija L-jā 3 dienas ar kādu lidmašīnas sab-bas grupu. Saka – viss pelēks – un tāds bezcerīgs
gaiss.
.4594. Tirgus pilns ar gardumiem, tikai – naudas tautai nav. Vienmēr domāju, ka tik daudz taču ir
valdība saņēmusi – kur tas paliek? Un zemniekiem stāvot nepārdota labība. Nepārdota? Un – pērk no
Westiem? Ārprāts!
.4595. Tā jā. Tās tikai vecenītes domas...
1993.05.14
(pēc 1 mēneša, 7 dienām)

.4596. Mana paaudze jau skaldījās – «Tie, kas pie «Daugavas» un «tie citi»... Es biju «tā cita».
Bet mūžīgā steigā, studiju naudas grūtībās un spēlēdamās ar «pretējo» dzimumu, biju laimīga, ka
nopelnīju ar saviem stāstiņiem, un brīnījos, ka vispār par to maksā, kas tik viegli nāk. Jā, rakstīšana man
ir «viegla», ja sakāmais ir ilgi iznēsāts. Nekādu «moku» nav! Dzīve taču pilna ar stāstiem un romāniem,
ikkatra dzīve! Tikai kā to izstāsta.
.4597. Nupat nobeidzu Skujiņa «Sarunas ar Jāņtārpiņiem». Biju kā transā lasīdama. Mana Rīga,
citā perspektīvā, citā paaudzē. Skaisti uzrakstīta, izjusta grāmata. Atvēra man citu L-jas pasauli, to –
sajukušo, maiņās, bailēs utt. Aizrakstīju Sk. pateicību.
1993.05.20
(pēc 6 dienām)

.4598. Pēdējā nedēļā, cīnoties abas ar Dacīti par dzīvokļa maiņu (šis ir tālu pa dārgu!) domājam,
ka būtu gan brīnišķīgi rudens pusē (es mīlu rudeni!) sēsties lidmašīnā – uz Rīgu... parādīt Dacei viņas
dzimto pilsētu – Jelgavu – vectēva māju, laukus utt.
.4599. Mans ārsts sola mani apgādāt ar vajadzīgām zālēm tādam ceļojumam (viņš ir polis). Bet –
tas «krēsls» ir smags... kā uzkāpt trepes? Manas bij. Malnavas skolnieces gan piedāvā savus «beztrepju»
dzīvokļus vai vasarnīcas. Un māsas dēlam Mālpilī arī godīga māja, kur nav «uz augšu» jāskatās.
Viesnīcās gan esot elevatori, bet – tik naudīga diemžēl neesmu.
.4600. Tomēr kādreiz sapņi piepildās, vai ne? Mēs turpināsim abas sapņot.
.4601. Paldies par dzimš. dienas vēlējumu. Mēs tās vairs reti svinam...
1993.07.21
(pēc 2 mēnešiem, 1 dienas)

.4602. Šī trauksmīgā šodiena taisni brēc pēc klusuma un vientuļiem brīžiem.
.4603. Man arī nupat uzbrukusi senā gribēšana skriet (hā, hā!) uz manu sapņu būdu mežos – ar
kazu un 3 vistām līdz. Dzīvot bez TV, radio un telefona! To ilgojos visu mūžu, bet – «būdu» nekad
neieguvu. Esam abas ar Dačuli padevušās Dieva gribai, jo nekas nav zināms, vai izsalkusī provinces
valdība noņems vai ne Daces mazo aldziņu par mani – invalīdes kopšanu. No tā arī atkarājas, vai
dzīvosim vēl gadu te. Dace ir ļoti bailīga un ielīst kukaiņu un narkotiķu pilnajās lētajās mājās būtu
bīstami. Te ir arī lejā mazs parciņš, kur mani nostumj pasēdēt un pačalot ar vāverēm un putniem.
.4604. Pagāja 10 satrauktas dienas. Kaimiņos ASV, Baffalo pilsētiņā, notika pasaules studentu
sporta sacensības. No Rīgas ieradās mana vīra mazmeita Ilzīte. Šī latviešu jauniešu grupiņa, kas
reprezentēja mūsu mazo valstiņu, bija līdz kreklam nabaga. Valdība neiedeva pat ko samaksāt nakts
mītnes studentu ēkās. Nebija arī krekliņu, ko sviedros samirkušos nomainīt, kā citu valstu studentiem.
Kauns! Bija uzbrucis nekad nebijis sutīgs karstums līdz 40 oC. Ilzīte zvanīja – naudas nav – ko lai dara.
Izrāvu dārgos ASV dolārus no bankas, bet nespēju tās 3 st. nobraukt. Vedēja atsacījās tādā karstumā
mani, vārgu, vadāt. Tā arī Ilzīti nesatiku, bet sameklēju kādu latviešu profesoru Baffalo Ūnivers. Tas
paņēma visu volejkomandu savā mājā un atsūtīja arī radinieku pēc naudas Ilzītei.
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1993.08.29
(pēc 1 mēneša, 8 dienām)

.4605. Tā. Arī mūsu vasariņa izkusa (burtiski) nekad neredzētā sutā, nupat bija 42 oC, kad var olu
cept uz ietves! Tas izsūc spēkus. Šodien ciemojamies «Kristus Dārzā» – patika, arī Dacītei. 8.sept. turp
jau pārceļamies 2 mazās mazās istabiņās. Ko gan mums vajag? Katrai sava istabiņa!
1993.09.24
(pēc 26 dienām)

.4606. Rudens jau «iesēdies» apkārtnes skaistajos kokos. Un – mēs jau 3 nedēļas esam te. Jā, tāda
veco un slimo un garīgi slimo (ap 40 te!) mītne, lai cik skaista – ir skumja un nospiež.
.4607. Ir gan katrai maza pašas istabiņa, ir lielas telpas, kurās pavadīt laiku no vienas ēdiena reizes
līdz nākamajai, tomēr – šī ir bēdu māja. Lielais % ir nevarīgi un «krēslos» kā es. Tomēr, ja prāts vēl ir,
tad jau nav tik bēdīgi. Arī vecums šajā mītnē krietni liels – no 80-95 un pat 101. Ja ir kāda maza
sanākšana – referātam vai dziesmai, filmai – 1/3 to laiku guļ savos krēslos. Interese vairs nav par itin
neko. Un ir agrs rudens ar salnām. Bet par Latviju ir jāraud – līstot, auksts, nekas nav izaudzis. Ak,
Dievs! Palīdzi! Un nu vēl «kaimiņu» briesmas. Rīga, un nu J. redz savu lielo kļūdu, ka toreiz nenoņēma
no «skatuves» pašus sarkanākos. Domāja – demokrātija! Nekā – tie kundziņi to nemaz nespēj aptvert.
Lai nu izdodas visu saglābt bez asins plūdiem! Tad jau plūdīs visur.
.4608. Nu par mums. Jādzīvo, kā var. Mums abām citas izejas nebija, jo kļūstu nevarīgāka, un
Dacīte, lai kā cenšas, mani izcilāt nespēj. Te ir ārsts, terapijas, vingrošanas utt. Tikai nav labs latvisks
ēdiens. Saknes nemaz nedod. No bundžām, dažreiz un viss ar mākslīgiem pielikumiem.
1993.09.29
(pēc 5 dienām)

.4609. Visi prasa stāstus, abas avīzes, «Treji Vārti», «Daugavas Vanagi». Sevišķi avīzes, jo
lasītāji nespēj vairs sagremot to «politiku». Par daudz!
.4610. Miervaldis Birze mani «iekaroja» ar tām 2 grāmatiņām no Cēsu mežmalas. Tāpat kā Ezera
visu «asi redz un izjūt». Tikai rūgtāk izjūt. Sāpīgāk. Gribu viņam aizrakstīt. Ļoti jauka, «nelabi» atklāta
intervija. Un – apakštonī dziļš sarūgtinājums, bezcerība.
.4611. Arī mēs ļoti dzīvojam līdz Latvijas noslīkušajai vasarai. Briesmīgi ir – sēt un audzēt un –
redzēt savas pūles sapūstam. Līst arī Itālijā, Francijā plūdu posts. Vai patiesi lielie Bībeles zinātāji saka
pareizi – 1998.gads būs izšķirošs, vai šī civilizācija pastāvēs jeb izzudīs kā nebijusi. Kad TV redzu
jauniešus «brēcam» sajūsmā, «Madonnas» izvirtību apbrīnojot – šķiet – laiks ir galā. Un L-jas jaunatnes
daļa ķer un grābj, ko spēj, no tās saucamās «lielās pasaules» priekiem.
.4612. Ak jā – Birze raksta, ka baznīcās (kristīgajās) runājot tikai par grēku! Nē, nē – un nē!
Baznīcās tagad daudz sludina mīlestību. Dieva mīlestību. Un, ja izprot mīlestību, tad grēkam ir jāpazūd.
.4613. Ļoti gribas uzrakstīt ziemas sezonas sākumam par Kanādas daiļslidotājiem. Sevišķi par
jauno Brauningu (Browning). Tas var būt piemērs – centībai, tīrai jaunekļa dzīvei, izturībai un
panākumiem. Mēs te viņu mīlam (arī jaunieši).
1994.01.18
(pēc 3 mēnešiem, 19 dienām)

.4614. Bija (un vēl ir) tāds smags laiks. Te mira viens pēc otra kā jau «nāves priekštelpā».
Aukstums tāds, ka zaķītim gan acis izsprāgušas, gan dupsītis aizsalis! Nu traki. Sniegs arī pienāca
kaudzēm. Īsta, barga ziema. Taču labāk kā Kalifornijā zemestrīce. Mums, kā jau laukos, bieži «izsit»
elektrību. Tad nu guļam zem visa, kas velkams!!! Hā!
.4615. Kopā ar slimajiem paši kļūstam slimi... Nāk depresija. Biju visu pirmo mēnesi smagā
depresijā. Nu jau te ir labi draugi iemantoti. Tas bagātina pelēko dzīvīti. Cik nu vispār te prieka «nopil»
no dzīves galda.
.4616. Paldies Dievam, ka Latviju šis briesmīgais aukstums nav piemeklējis. Ak, briesmas! Citādi
– gandrīz vairs negribas lasīt mūsu avīzes par dzīvi «mūsu zemē». Bēdīgi! Ko stāsta tie, kas tur
padzīvojuši – liekas, ka viss ir augšpēdus. Patiesībā visa pasaule!!! Dzīve paiet tik ātri. Pat savā
astoņdesmit pirmajā gadā es saku: «Dzīve ir īsa!» Gatavojos ķerties pie romāna. Iesākts ir. Sarakstos ar
jaunietēm.
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1994.02.22
(pēc 1 mēneša, 4 dienām)

.4617. Sveicinu ar agra rīta saulstariem! Taču sāk izskatīties, ka ziema nebūs mūžīga. Un – kāda
barga ziema! Mēs te, ārā, esam apvilkušies ar apnikuma pelējumiem. Vienīgais vēl paraudzīties halles
stūrītī – sak’, kurš atkal nomiris? Kamēr esmu te piecus mēnešus, deviņi ir šķīrušies no mūsu «pils».
Tomēr jābrīnās, ka deviņdesmit un vairākgadīgie turpina savu nožēlojamo eksistenci. Bet zinām, ka
Dievs to laiku zinās katram. Neraugoties uz ieslēgtību un iekšējiem mazajiem un lielākiem strīdiņiem,
mūsu dienas paskries ātri. Te rīts, te jālien atkal «migā». Pa nakts melnumu pavaidi, noraudi, un «dzīve
rit tālāk» (the Life goes on...) Neko lielu neuzrakstu. Nu gan nobeidzu stāstiņu – jāsūta «Trejiem
Vārtiem» (žurnāls), būs kāds dolārs. Un tā vienā «cīņā» – visvairāk pati ar sevi (..).
.4618. Un paldies par «Draugu». Kad izlasu, nolieku «kafijas» istabā, lai lasa arī citi. Vecenītes
vaid vien – «vai dien’, cik tās meitenes Latvijā pagrimušas – tikai zēni prātā un sekss». Tā taču nav.
Pasaule vispār kļuvusi līdz kailumam atklāta. Var patikt un var nepatikt, bet citas paaudzes nāk ar citu
morāli (..).
.4619. Krājas materiāli manam romānam «Tu un Es». Vai uzrakstīšu, tas cits jautājums. Bet
«aug» jau labu laiku. Vēl trīs jaunieši raksta. Kopā iznāk tīri labs skatījiens uz šodienas jaunajiem. Un –
skats ir gaišs! Būtu man drusku ērtības ar labu galdu un rūmi. Istabiņa ļoti maza, nav īstam galdam
vietas. «Lāpos» ar mazu stūrīti. Bet nu «Kristus Dārzā» ēdam labas pusdienas, jo nu ir latviete – virtuves
pārzine. Viss ir garšīgs, un dabonam arī saknes redzēt. Te jau bija kā nabagmājā – pasvieda kādu
pakistāņu garšas zupu un tā! Tātad nav par ko brēkt, tikai ļoti iespaido garīgi, ka esam visu dienu kopā
ar garā slimajiem. Un to skaits baigā ātrumā pieaug! Nupat pēdējā istabā skaļi brēc veca māmuļa, taisni
jābrīnās, ka mazais ķermenītis to spēj – kliegt stundām no vietas. Pamazām tas sāk veselos nomākt. Un
mūsu istabu durvīm nav atslēgas...
.4620. Tā reiz vakarā uzmodos ar pliku vīrieti pie manas gultas. Nu, brēcu arī es! Bet viņš jau
nesaprata. Reiz bija čakls ziedotājs latviešu skolām un baznīcām. Reiz. Prāts ir pazudis tajā
neizpētāmajā mūžības noslēpumā. Tik skumji.
.4621. Un tā dzīves beigu posms ir ieslīdējis kā nelabā murgā. Nekas vairs neliekas normāls.
1994.05.16
(pēc 2 mēnešiem, 22 dienām)

.4622. Rokraksts galīgi klibo kā es pati. Un nu jābrauc uz tālu slimnīcu atklāt, kurā vietā griezīs to
nervu – plaukstā vai plecā.
.4623. To darīšu nelabprāt, bet no šīs operācijas atkarīgs, vai vēl spēšu ko uzrakstīt vai ne. Nu jau
dienām zīmulis «nestāv pirkstos». Tā nu ir dzīves patiesība, ka vecums ir «zelta» vecums (Golden age).
Kāda aplamība! Kā nu jūs tur vēl turaties? Jūsu avīzes ir kā «drūms stāsts» bez nobeiguma. Zemnieks
mirst, un zeme ir Latvijas maize. Briesmīgi! Toties dzejnieku «armija» aug un aug, tā, lasot avīzes,
liekas, ka visa jaunā paaudze dzejo.
.4624. Brīnos, cik «sports» (visādi veidi) ir nepopulārs Latvijā. Piem., slidošana (laikam par dārgu
arī), basketbols, volejbols (laikam vienīgais, kas vēl zaļo). Žēl, jo «diskotēku prieki» zaļo un zied!
Vismaz Rīgā. Un jaunie puiši ļoti kāro ģitāristu miljonus! Hā! (..) Arī te stipri jūt, ka ekonomika iet uz
leju, bet laiž iekšā tūkstošiem bēgļu – tādus, kas savā mūžā nav redzējuši ne dušu, ne vannu.
.4625. Vecīšiem, kā mums, samazina zāles un palīdzību, lai tik mirst ātrāk, nost no kājām!
.4626. Te pašlaik sāku iedzīvoties. Astoņus mēnešus tas prasīja. Pierod arī pie bļāvieniem, citiem
trokšņiem, pat paceltām dūrēm (no bezprātīgiem) utt.
.4627. Nu mūs bieži apciemo grupas un iepriecē. Gan labākas, gan vājas. Nupat bija «Valodiņa»
ar Dr. Rubeni un Fogeli, un skaistu dziedāšanu. Bērni mūs atdzīvina – kā svaiga vēsma ieplūst
sasmakumā.
1994.07.18
(pēc 2 mēnešiem, 2 dienām)

.4628. Sveiki visi, kuriem ir vasara!
.4629. Mums te tā aizvējo garām ar drausmīgu sutu un retām svaigām dienām. Un jau jūlijs pāri
pusei. Vēsā gaisa ierīces te, šo «pili» ceļot, ir piemirsušās, un vecīši guļ sviedros un cīnās pēc elpas.
Lielā daļa pagrabā nespēj nobraukt. Un tādi kā es – uzbrauc atpakaļ, kā jau no pagraba – sāpju pārņemti
(dubultās devās). Un tā dzīvīte rit tālāk, plus bailes, ko te vēl izstrādās divdesmit atlaistās un atpakaļ
paņemtās apkopējas (bez izglītības un kvalifikācijas). Bet Kanādā nevalda valdība, bet gan līnijas
(arodbiedrības). Briesmīgs sajukums te, mūsu «pilī». Gan solīts «to būdu» gaisā laist, gan «dūmot»... Un
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«lielo» darbistabu nenobeidza, jo meistars devās mēnesi atvaļinājumā. Tā rupji sakot – «papūt nu»! Jā,
varu tikai nožēlot to dienu, kad te ievācāmies... Bet – par vēlu. Nu, tā!
.4630. Žēl jūs visu, dzīvot tādā haosā ir nervus bojājoši. Vēl tikai daži mēneši – būs atkal apkures
problēmas, kuras vārgā valdībiņa nespēj atrisināt. Un alkohola briesmas esot tikpat lielas kā «sarkanās».
Dzerot pat meitenes. Briesmīgs posts! Kas būs tie, kas izaudzinās jaunu, spēcīgu latviešu paaudzi? Kur
tādi ir? Jo dzer, šķiet, visi, kas spēj pudeli noturēt. Mani pārņem izbailes, kādā seklumā grimst jaunie
Latvijā! (..)
1995.01.04
(pēc 5 mēnešiem, 17 dienām)

.4631. Savu jauno romānu ar lielu nervu saspīlējumu nobeidzu, jo, 4 mēn. to rakstot, nebija man
kantora, kur rakstīt. Mētājos no viena stūra uz otru, ar rakstāmmašīnu klēpī, pati krēslā. Esmu, tā sakot,
sabeigusi sevi, un romāns nav mana vārda vērts. Vismaz klusums vajadzīgs rakstīšanai, bet briesmīgie
bļāvieni izsita no domas pavediena. Nezinu pat, vai daru pareizi, dodama šo darbu iespiest «Laikā» (..).
.4632. Ziemassvētkos mums te gāja «raibi». Pēkšņi sākās miršanas. Svētku vakarā aizgāja 2
sievas mana vecuma. Divas dienas vēlāk – vēl 4. Tie gan jau gatavos vecumos – 96, 92, un vēl viens
mana vecuma.
.4633. Lai gan apzināmies, ka šī ir nāves māja. Tas viss atstāja smagu iespaidu – 6 uzreiz! Varbūt
tie ir vislaimīgākie, kad gars jeb dvēsele plivinājas lielā gaismā, brīvs! (..)
1995.02.10
(pēc 1 mēneša, 6 dienām)

.4634. Vai lai es Tev aprakstu skaisto – balto pļavu, kuru redzu tagad pa jaunās istabas logu?
.4635. Kāda liela starpība ar tumšo apkvēpušo jumtu vecajā istabā. Un tāda doma uzbāžas – ja es
būtu tos 4 mēn., kad sēdēju pie romāna tapšanas, skatījusies gaismā, uzrakstītais būtu daudz saturīgāks.
Kas nekaiš tagad? Pāri ceļam – ferma. Stallis un vistu kūtis. Droši vien – itāļi. Tie ir kārtīgi un čakli.
Liela daļa strādātāju K/Dārzā ir itāļi.
.4636. Vakar saņēmu pirmo turpinājumu romānam. Labi, ka būs īss, nebūs tik daudz jākreņķējas...
Brīnos, kā tik slikti spēju uzrakstīt...
.4637. Taču – apstākļi un vecums, un sāpes un depresija. Šķiet, visa pasaule gatava lielai
katastrofai. Jaunas, neredzētas slimības parādās. «Miesas ēdājs» – vīruss. 24 st. cilvēks «noēsts». Baigi.
Ar «Aids» izmirst Āfrikā miljoni. Jau bērni dzimst slimi. Dabas katastrofas cita aiz citas. Miljoniem
zaudējumu. Valstis slīd finansiālās katastrofās. Arī Kanāda. Vecie – pensionāri baidās, ka noņems to
pašu mazumu. Miljoni nav iekrāti. Viss, kas bija pāri mēnešu beigās, ceļoja uz mīļo zemi, neskaitāmās
pakās. Nu visi tādi «patukši», bet mīļajā zemē vēl vajadzību daudz. Visvairāk sāp sirds par zemkopja
iznīcināšanu. Nezi, kur to maizi ņems pašiem! Un visu citu (..).
.4638. Man nu ilgotie stāsti iznākuši. Droši vien, ka gulēs plauktos un tos nelasīs, bet – tas ir
labākais, ko Irma G. devusi mūsu literatūrai. Latvijā nu izsludināts stāstu konkurss. Būs jāmēģina vēl
pasteigt.
1995.03.22
(pēc 1 mēneša, 12 dienām)

.4639. Paldies par vēstuli. Tā «uzprišē» garu. Lai arī Latvijā viss kā pa «tumsu un miglu». Lepnas
dāmas, lepni restorāni – mūsu dakteris aizveda $20000 operai... Hā, hā! Cik zābaciņu tur būtu plikkāju
bērniņiem! Opera – krievu ģenerāļiem? Vai, vai!
.4640. Tādas trakas aplamības! Arī te nevar un nevar nobeigt nenormālo ļautiņu ēdamzāli. Nav
naudas! Dažreiz gribas brēkt, rakstīt patiesību (ko par šo mītni nav brīv...). Nu jā. Un – «dzīve rit tālāk».
Pašlaik mirst viens aiz otra. It kā «stāvam rindā». Garā slimie jau mūsu nervus krūtīs izplucinājuši.
Sacīšu – tas nav viegli. Kas man to teica? Neviens! Būtu zinājusi – ar 10 zirgiem nebūtu te atrauta! Nu
jā. Izdarīts.
.4641. Par savu stāstu grāmatu priecājos. Stāstus man Dievs iedevis, lai rakstu. Zinu, tie jau
«neies», bet – viņi vismaz ir. Domāju, ka «Kalni kāpj debesīs» – nav vājāki, ne arī «Ikdiena» un
«Sermūkšļi». Bet... Jābrīnās, ka latviešu tautā tomēr ir lasītāji. Cik nu katram tajā kabatiņā ir
«grabošais» pasaules valdnieks...
.4642. Jūs runājat par «Laiku» (avīzi) šodien. Viņiem iet grūti. Kādēļ vecais Ilmārs Rudzītis tik
ļoti pret Latvijas darbiniekiem – arī romānistiem – īsti nesaprotu. Varētu tomēr to «salicēju» izsaukt.
Vismaz pareiza latv. valoda! Darbu grib. Nu tā. Mans romāns būs pāris mēnešu. Toreiz rakstīšanas
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apstākļi bija ļoti, ļoti grūti. (Manā dzīvē, izņemot rakstīšanu, nekas nepadodas «viegli»!) Ak tā – vīriešus
gan «dabūju», kurus gribēju... Hā, hā!
.4643. Nu jā.
.4644. Romānā būs vājākas vietas, kad nezināju, kurā stūrī tikšu rakstīt – pie loga. Grāmatu izdot
apsolīju tam pašam Bajāram – «Signe». Godīgs vīrs. Citi nesamaksāja ne santīma. Pazuda... bez pēdu –
kad ātri grāmatu izpārdeva. Nu ko! Pēc kara laika parādības – jeb – «brīvības pilnība»!!! Tikko
noskatījāmies Zīverta pēdējo lugu. Vāja. Neticami vāja tik lielam meistaram. Aktieri bija labi.
.4645. Dienas skrien, auļo – ar visām sāpēm. Pretim... kam? Nu jā.
1995.06.28
(pēc 3 mēnešiem, 6 dienām)

.4646. Esmu steigā. Iet raibi!
.4647. Pārceļamies ar Daci uz pilsētu. Jā, uz dzīvokli. Te man nu ir par dārgu. Un... nervi galīgi
nobeigti te ar garīgi slimajiem vienā barā. Žēl viņus ļoti, bet mums jācieš – spļāvieni, grūdieni, sitieni,
lamu vārdi. Pietiek!
1995.10.04
(pēc 3 mēnešiem, 6 dienām)

.4648. Sports ir labs, veselīgs, bet – mani galīgi nesaista (tikai teniss). Aizvakar Monreālā nomira
Dacītes tētis – kādreiz izcils Latvijas tāļlēcējs utt. 40 gadus viņš nelikās zinis par savu meitu. Labi, ka
Dacītei bija brīnišķīgs patēvs – mans Nikolajs. Tēvs neatbildēja vēstules, nolika klausuli, ja piezvanīja
viņam. Dzīvoja sev un otrai sievai, krāja – nevienu saini uz Latviju nenosūtīja. Zināja, cik Dace smagi
strādā restorānā (vienā 11 gadus!). Zināja, ka viņai trausli kauli, celī operācija, locītavā skrūve – bet...
.4649. Tā jā. Abas gan noraudājām, jo tomēr jūtos vainīga – es šo vīru atstāju... Nesapasēja
nemaz.
.4650. Pielūdzām abas Dievu, lai mums visiem piedod. Tā – atkal kāds ir aizgājis.
.4651. «Kristus Dārzā» tā bija ikdiena... Laimīgas jūtamies klusajā namā. Ir tīrs, kluss (pat par
klusu dažreiz!). Pašas ēdam, kas kāro, un guļam, kad gribam. Galvenais – nav vairs jādzird nervu slimo
bļāvieni. To grūti panest. Ieteicu ikvienam dzīvot par sevi. Cik ilgi vien spēj. «Tikai pāris» pagaidām
nobeidzu. Izdot Latvijā nav naudas! Arī te pašlaik iet grūtāk.
1996.04.17
(pēc 6 mēnešiem, 13 dienām)

.4652. Dzīvojam visam līdzi un redzam, ka Latvija nevis aug un paceļas saulei pretim, bet gan
grimst iesarkanās krāsas purvā. Nav gan pasaulē pašreiz nekur spožāka saulīte, bez asarām, bet...
.4653. ...Nu jāpasūdzas par mani pašu. Sāku ļoti sajust savu nespēcību, sāpes māc nost, zudusi
griba un varēšana rakstīt. Vēl gan pamālēju, bet...
1996.11.29
(pēc 7 mēnešiem, 12 dienām)

.4654. Sāp notikumi dzimtenē – strīdi, skaudība un neizprašana. Kur gan palicis solījums «iet
pastalās, ja būs brīvība»?
.4655. «Gone with the Wind». Vējiem līdz... Tik bēdīgi!
1997.04.04
(pēc 4 mēnešiem, 5 dienām)

.4656. Ir jānotiek lielām garīgām pārmaiņām. Izlasīju Skujiņa abas grāmatas. Ļoti saistošas un
reizē dziļi tvertas. Raudāju par barikāžu mirkli. Ak, Dievs, apžēlo mūsu tautu! Mēs te lūdzam un
noraudam arī.
.4657. Jūs vaicājāt par kādu «bildi». Man jau visas «labāko laiku» ir Latvijas, un te krēslā
«iesprausta» neko pēc rakstnieces gan neizskatos.
.4658. Pašlaik vecums moka ar nopietnām sirds problēmām. Cik Dievs būs vēlējis vēl šajā dzīvē –
tik būšu. Esmu gatava jau sen iekāpt Viņa gaismā – –.
.4659. Paraudzīšos rītā kādu bildīti – bet...
1997.04.05
(pēc 1 dienas)

.4660. Žēl, nespēju atrast nevienu skaidru, bez ēnām bildīti. Vispār – nemīlu bildēties. Ielieku
divas, bet neticu, ka tās varēs iespiest.

VEcordia, izvilkums L-TECE1

140

Valdis Egle. Grāmata TECE1. II daļa

§179. Konference par sievietēm
2001.04.12
(pēc 4 gadiem, 7 dienām)

.4661. Par sievieti ar lielo un parasto burtu
«LV» Ce, 2001.04.12 Nr.59 (2446)44
.4662. Pēc starptautiskās konferences «Dzīve tekstā: sieviete mūsdienu literatūrā un humanitārajās
zinātnēs»
.4663. Latvijas Universitātes pētījumu centrs «Feministica Lettica», Filozofijas un socioloģijas
institūts un Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā rīkoja starptautisku zinātnisko konferenci «Dzīve
tekstā: sieviete mūsdienu literatūrā un humanitārajās zinātnēs». Tā notika aizvadītās nedēļas nogalē, 6.
un 7. aprīlī, Rīgā, Reiterna namā. Bija sapulcējušies pieredzējuši un vēl tikai topoši filozofi, filologi,
rakstnieki un zinātnieki. Interesantajā un intelektuāli piesātinātajā sarunā piedalījās gan sievietes, gan
vīrieši.
.4664. Sveicot konferences dalībniekus, Norvēģijas vēstniecības pārstāvis Ivars Bārda Svensons
teica: «Jautājums par dzimumu lomu un līdztiesību pēdējos 30 gadus Norvēģijā ir bijis viens no
sabiedriskās diskusijas centrālajiem tematiem. Ar šiem jautājumiem sastopamies politikā, akadēmiskajā
vidē un arī ikdienas dzīvē.» Atšķirībā no Skandināvijas valstīm Latvijas sabiedrībā līdz šim gan nav
notikušas plašas diskusijas par dzimumu līdztiesību vai sieviešu diskrimināciju. «Mēs pieņemam, ka
problēmu nav, ka viss ir kārtībā. Taču tā vis nav. Par to liecina arī doktoranšu un profesoru atbildes
aptaujas anketās. Ir tomēr sajūta, ka sievietei, kandidējot uz kādu amatu, ir vairāk nekā vīrietim
jāpierāda, ka viņa ir labāka,» sacīja profesore Baiba Rivža. Un viņa arī atzīmēja, ka šī pasākuma norises
«kurinātāja» asociētā profesore Ausma Cimdiņa ir viena no pirmajām, kas cenšas aktualizēt šos
jautājumus.
.4665. Konferencē tie ieguva starptautisku skanējumu. Ar skandināvu profesores Karinas
Viderbergas feminisma pētījumu problēmām klātesošos iepazīstināja viņas rakstu tulkotājs profesors
Jānis Vējš. Savukārt Bergenas universitātes doktorante Valentīna Ļeontjeva referēja par tematu –
Austrumeiropas sieviete mūsdienu Norvēģijas medijos: par postsociālisma sieviešu identitāti,
konfrontējot ar Rietumu stereotipiem.
.4666. Norvēģijas un Latvijas kultūras saites pēdējos gados ir strauji attīstījušās. Arī šī konference
tika rīkota ar Norvēģijas vēstniecības finansiālu atbalstu, un tās ievadā I. Bārda Svensons teica: «Mums
ir daudz kopīga kultūrā, un domāju, arī dzimumu jautājumā mums ir daudz kas apspriežams un
diskutējams.» Šī jautājuma risināšanu Norvēģijā viņš raksturoja tā: «Piecdesmitajos gados norvēģu bērni
lasīja grāmatās par mammām, kas gatavo ēst, un tēviem, kas lasa avīzi. To viņi redzēja arī savā ikdienā.
Tagad Norvēģijas jaunieši ir pieraduši, ka ikdienā gan tēvs, gan māte daudz strādā. Attiecības starp
dzimumiem ir mainījušās. Un tad, kad visi bērni apzināsies, ka dzimumam, seksuālajai orientācijai un
ādas krāsai nav nozīmes viņu dzīves ceļa izvēlē, mēs būsim pietuvinājušies atvērtai un tolerantai
sabiedrībai, kādu Norvēģijā vēlētos redzēt daudzi cilvēki.»
.4667. Latvijas Universitātes rektors Ivars Lācis uzrunā konferences dalībniekiem teica: «Ir
relatīvi vienkārša, jau skolēniem saprotama hromosomu spēlīte, kura faktiski mūs sadala divās kopnēs ar
atšķirīgām misijām.» Viņu kā vīrieti, arī kā Universitātes rektoru, mulsinot tas, ka pašlaik sievietei
jācenšas sevi pierādīt, gandrīz vai sprinta distancē stājoties blakus vīrietim: «Jo sevišķi tas ir tā, kad
runājam par habilitācijas jautājumiem, kad jāizšķiras, kuram uzticēt tos vai citus pienākumus. Tā tas ir
ne tikai zinātnes piramīdā, tā tas ir faktiski visur.»
.4668. Konferences sarežģītajai tematikai, kā atzina I. Lācis, ir trīs atslēgvārdi: sieviete literatūrā,
sieviete zinātnē un diskurss.
.4669. Sarunu par sievieti zinātnieci, par viņas vietu, iespējām un perspektīvām zinātnē ievadīja
Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja profesore Baiba Rivža ar referātu «Sieviete un Latvijas
akadēmiskā sabiedrība». Apzinoties, ka studentes ir nākotnes bāze, no kuras izaugs lektores, docentes un
profesores, viņa sākumā sniedza pārskatu par studenšu skaitu Latvijas augstākajās mācību iestādēs.
Vislielākais tas ir pedagoģiskajās augstskolās. Piemēram, Daugavpils pedagoģiskajā universitātē 83% no
studentu kopskaita ir jaunietes, Latvijas Universitātē – 64%. Kopumā valstī 61% studējošo ir sievietes.
Tas liecina, ka viņas vēlas un spēj izglītoties un ir ļoti centīgas sava mērķa īstenošanā. Lielākoties

44
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jaunietes izvēlas pedagoģiju – 84% studenšu, humanitārās zinātnes – 80%, mazāks sieviešu īpatsvars ir
lauksaimniecības, dabaszinātņu un inženierzinātņu programmās.
.4670. 36% no augstskolu akadēmiskā personāla ir sievietes. Turklāt, kā atzīmēja profesore B.
Rivža, vērojama tendence, ka reģionu augstskolās, piemēram, Vidzemes, Ventspils un Rēzeknes,
sieviešu īpatsvars ir ievērojami augstāks nekā vidēji valstī. Latvijā procentuāli ir maz sieviešu profesoru
– tikai 4%. Taču, sacīja B. Rivža, ir 7% asociētās profesores un 25% – docentes, un tas ir cerīgi, jo
daudzas vēlēsies iegūt profesores grādu, un līdz ar to sieviešu īpatsvars pieaugs. Salīdzinoši mazs
sieviešu profesoru īpatsvars ir sociālajās zinātnēs (ekonomikā, jurisprudencē, politoloģijā).
.4671. Lai noskaidrotu, kādi faktori bremzē sievietes akadēmisko karjeru, B. Rivža bija
aptaujājusi 20 profesores un 20 doktorantes. Saņemtās atbildes ļauj secināt, ka viens no šķēršļiem
karjeras izaugsmē ir ļoti lielā slodze – gan mājās, gan doktorantūras darbā. Tāpēc secinājums: vīrieši jau
bērnībā ģimenē jāsāk vairāk orientēt uz sievietes saudzēšanu. Nebūt ne mazsvarīgs faktors ir valsts
attieksme. Tas anketās norādīts kā otrs būtisks apstāklis. Doktorantes domā, ka valsts politika pašlaik ir
orientēta uz cilvēku vispār, tā nav vērsta uz sievieti, viņas vajadzību nodrošināšanu. Sabiedrība vairāk
dzīvo pēc vīriešu loģikas. Un faktiski sievietes, kas veiksmīgi izveidojušas savu akadēmisko karjeru, ir
pieņēmušas vīriešu loģikas noteikumus. Kā tas izpaužas? Vīrietim parasti ir lielāka uzdrīkstēšanās, viņš
negaida, lai kāds viņu iesaka, virza. Sievietei gribas, lai viņu kāds balstītu, ieteiktu nākamajam
akadēmiskajam amatam.
.4672. Protams, rodas jautājums – kā varētu sekmēt sieviešu akadēmiskās karjeras attīstību. Kā
anketās raksta profesores, vispirms nepieciešams valsts atbalsts, finansiāla palīdzība, kas būtu saistīta ar
studiju kredītu, stipendiju paugstināšanu, dažādiem grantiem. Tāpat nav mazsvarīga dažādu rakstu
krājumu izdošana, lai doktorantēm būtu iespēja publicēt savus pētījumus. Un, kā atzinušas aptaujas
dalībnieces, sievietēm pašām aktīvāk jāpauž sava vēlme piedalīties sabiedrības veidošanā, uzstājīgāk
jāizvirza sava kandidatūra amatiem padomēs un enerģiskāk jāiesaistās dažādu programmu izstrādē.
Izteikti arī ļoti radikāli priekšlikumi – piemēram, sekot skandināvu pieredzei un arī mums pāriet uz
kvotu sistēmu.
.4673. Savu nostāju B. Rivža formulēja šādi: «Kopumā esmu optimistiski noskaņota un esmu
pārliecināta, ka viss ir mūsu pašu rokās.» Un noteikti ikvienai mūsdienu sievietei kā uzmundrinošs moto
noderēs kādas profesores anketā rakstītais: «Tu tici, un tu dzīvosi; tu šaubies, un tu bojā iesi!» Sievietei
zinātniecei savā stenda referātā «Sievietes kā vērtība Latvijas Zinātņu akadēmijā: ideāls un realitāte»
pievērsās arī akadēmiķe profesore Maija Kūle.
.4674. Kopējais zinātnieku skaits neatkarīgajā Latvijā, salīdzinot ar 20.gadsimta 90.gadu sākumu,
ir ļoti sarucis. No 18˙000 zinātnē strādājošajiem ir palikuši tikai aptuveni 5000 cilvēki, kas ir saistīti ar
zinātnisko darbu. Jāatzīmē, ka sieviešu līdzdalība akadēmiskajā zinātnē 70. un 80.gados ļoti auga: no
3800 sievietēm 1970.gadā līdz 8400 sievietēm 1992.gadā, kad viņu īpatsvars zinātnē sasniedza 47
procentus. Tolaik tā bija visaugstāka sieviešu līdzdalības pakāpe zinātnē Baltijas valstīs.
.4675. 90.gados Latvijas zinātnē sākās finansiāla krīze, kas bija saistīta ar zinātnes pārstrukturizēšanu mazas valsts vajadzībām. Vienlīdz cieta abu dzimumu pārstāvji un atlaišanā (aiziešanā no
darba) piederība sieviešu dzimumam nebija noteicošā. Pēc 1998.gada datiem, ar Latvijas Zinātņu
akadēmiju saistītajos institūtos bija 5140 zinātnieki, 1946 – sievietes. Kā redzams, sieviešu zinātnē
proporcionāli ir kļuvis mazāk, taču tās joprojām ir ap 35–40 procentiem no kopējā skaita. Uz attīstīto
Rietumvalstu fona šāda proporcija nav slikta un nebūt neliecina par tiešu diskrimināciju. Zinātnieces,
kas ir izpildītājas vai nelielu projektu vadītājas, lielākoties apgalvo, ka savā tiešajā darbā, ekspertīzēs,
novērtējumos viņas nejūt dzimumu diskrimināciju. Balstoties uz pašas novērojumiem, Maija Kūle
apgalvoja: «Tiešu, vārdos izteiktu sieviešu dzimuma diskrimināciju nekad neesmu piedzīvojusi.»
.4676. Viņa salīdzināja stāvokli Rietumvalstīs un Latvijā:
.4677. «Rietumu feministiskajās kustībās liels akcents tiek likts uz cīņu par individuālajām tiesībām, tajā skaitā par sieviešu tiesībām ieņemt pienākošos sociālo lomu, iegūt labu sabiedrības novērtējumu un godīgu atalgojumu. Attīstītās Rietumu zemēs viena no centrālajām dominantēm ir attiecības
starp indivīdu un sociālo sistēmu. Latvijā kā pārejas laikmeta sabiedrībā vēl nav izveidojies spēcīgs
spriegums starp individuālo un sociālo.
.4678. Latvijā, manuprāt, noteicošais ir spriegums starp publisko un privāto, nevis starp individuālo un sociālo. Publiskās darbības sfēra ir daudz kas: izglītība, politika, zinātne, ražošana. Privātā
darbības sfēra ir ģimene, individuālā dzīve.»
.4679. M. Kūle referātu noslēdza ar brīdinošu secinājumu:
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.4680. «Zinātnieces Latvijā no tiešas diskriminācijas vēl joprojām glābj tas, ka zinātne kā radošas
izziņas darbība pieder kultūras sfērai, nevis sabiedrības un varas aktualitātēm. Taču līdzko zinātne tiks
pilnīgi iekļauta Eiropas Savienības sociālajās struktūrās un ekonomiskajā sistēmā, asimilējot Rietumu
aizspriedumus, paaugstinot atalgojumu zinātnē un ieņemot tai sabiedrības acīs prestižu vietu, Latvijas
zinātnieces nevarēs noturēt savas pozīcijas un procesuālo sastāvu.
.4681. Viena no lielākajām kļūdām, ko patlaban pieļauj Latvijas zinātnieces, ir tā, ka tiek atzīta
samērā labā situācija, kādā atrodas sievietes zinātnē, augstskolās un Zinātņu akadēmijā, un no tā tiek
secināts, ka tā varētu būt vienmēr. Uzskatu, ka jau savlaicīgi ir jāapjēdz mainīgā situācija, lai varētu sekot
Skandināvijas valstīm, kas ir iedibinājušas stingrus noteikumus un likumus, lai nepieļautu dzimumu
diskrimināciju».

.4682. Mazāk ierastā aspektā feminisma jautājums skatīts skandināvu profesores Karinas
Viderbergas pētījumā. Feminisma teorijas katrā valstī attīstās savas terminoloģijas ietvaros. Taču,
iekļaujoties starptautiskā apritē, vēloties līdzdarboties pasaules forumos, rodas nepieciešamība jēdzienus, kas radušies vienā noteiktā kultūras un valodas situācijā, tulkot, «pārnest» uz citu. Ar terminoloģijas
saskaņošanas problēmām K.Viderberga saskārusies, gatavojot angļu valodā mācību grāmatu par
feminismu. Profesors Jānis Vējš iepazīstināja konferences dalībniekus ar šī raksta problēmām un
atzīmēja, ka tikpat aktuālas tās ir arī latviešu valodā. Piemēram, angļu valodā lietoto jēdzienu «sex» un
«gender» nošķiršana. J. Vēja piedāvājums šo jēdzienu tulkošanā lietot vārdus «dzimums» un «dzimumsocialitāte» (atšķirībā no bioloģiskā dzimuma, apzīmē sociālo dzimumu) jau tūlīt izraisīja diskusijas
konferences dalībnieku vidū un radās jautājums: kāpēc nevar iztikt ar jau zināmajiem «dzimums» un
«dzimte».
.4683. Nav apšaubāms secinājums, ka «tulkojot dzimumsocialitātes izpratnei veltītus tekstus no
vienas valodas citā, neizbēgami tiek zaudēti noteikti koncepti un kontekstuālās nianses, kādas pastāv
vienā valodā, un tajā pašā laikā nākas ieviest gluži jaunus jēdzienus un citādu konceptuālu izpratni citā
valodā». K. Viderberga parāda, ka lingvistiskā problēma kļūst arī par pētnieciski metodoloģisku un
ideoloģisku problēmu.
.4684. Turpinot un attīstot pārdomas par konferences tematu, profesore Maija Kūle to vērtēja no
filozofijas viedokļa: «Filozofiskā attieksme un literatūras norises notiek vārdos un konceptos, kuru
nozīmes mainās dažādās kultūras paradigmās. Vārdu nozīmju izmaiņas atainojas filozofijā un literatūrā
kaut kādos laikmetu kopumos. Vienā laikā lieto vienus vārdus, citā – pavisam atšķirīgu leksiku.» Savā
referātā «Konceptu «cilvēks» un «sieviete» statuss feministiskajā filosofijā un mūsdienu latviešu
rakstniecībā» viņa runāja par to, kas notiek ar konceptu «cilvēks», kad teorētiskajās feministiskajās
aprindās sāk dominēt koncepti «sieviete», «gender», «femīnā identitāte».
.4685. «Iepazīstoties ar literatūru, kas radusies ārzemēs 70., 80. un 90.gados, redzu, ka lielākoties
konceptam «cilvēks» tiek piedēvēts maskulīnās (vīrišķās) domāšanas paradigmas raksturīgās iezīmes.
Un tam iepretim liek jaunus akcentus, runājot par diferencētiem cilvēkiem,» sacīja M. Kūle. Viņa
sniedza plašu ieskatu feminisma kā universiālas filosofijas pamatatziņās un noslēdza ar savu cerīgu
atziņu: «Tekstam, teorijām, tai skaitā feminisma teorijām ir ārkārtīgi liela nozīme emancipatoriskajos
procesos, prāta urķēšanā, jaunu konceptu radīšanā, taču, no otras puses, dzīve ir daudz universālāka nekā
jebkura teorija, jebkurš diferencētais runas veids spēs parādīt. Dzīve nav uz papīra. Un tāpēc man
joprojām paliek cerība, ka 21.gadsimta sākumā feminisma teorijā tomēr būs tādas izmaiņas, tāds
pavērsiens, ka ne tikai tiks kritizēts un noliegts universālais humānistiskais klasiskais diskurs, bet ka būs
iespējama savstarpēja saruna, un atgriezīsimies pie vienlīdz augsta statusa un vērtības vārdam, kas
Eiropā ir lolots gadu tūkstošiem, tas ir, «cilvēks».»
.4686. Konferencē tika nolasīti un prezentēti daudzi ļoti interesanti pētījumi par feminisma un
literatūras attiecībām. Par sievieti tekstā un sieviešu rakstnieču tekstiem. Par tekstu un intertekstu, teksta
interpretāciju, izjūtu tekstualizēšanu, par lasīšanu kā pasaules uztveres procesu. Tematu daudzkrāsaino
spektru atklāj referātu nosaukumi: «Feministikas nākotne un attīstības īpatnības latviešu
literatūrzinātnē», «Trauma un izturība latviešu sieviešu autobiogrāfiskajos darbos», «Sieviete un
dievišķais Imanta Ziedoņa dzejā», «Marģeris Zariņš un feminisma literatūrkritika», «Pilsēta un
seksualitāte», «Sievietes identitāte: mumifikācija un dzīvīgums».
.4687. Feminisms mūsdienās vedina uz atšķirību apzināšanos, un, kā norādīja akadēmiķe Maija
Kūle, virziens «Feministica Lettica» veic nozīmīgu darbu, jo tas ar literatūras, mākslas un filozofijas
palīdzību modina individuālo garu, femīnās patības un vērtību apjēgumu.
Dace Bebre, «LV» nozares redaktore
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§180. Описания типов по Крегеру и Тьюсон
2003.09.08 17:31 pirmdiena
(pēc 2 gadiem, 4 mēnešiem, 26 dienām)

.4688. Zemāk šajā žurnāla «Upe» numurā ir ievietotas dažādas sagataves, kas «palika pāri» pēc
grāmatu LEON1 un «Lase» noformēšanas. Vispirms daži teksti par «psiholoģiskajiem tipiem», kas bija
ievadīti datorā, bet palika neizmantoti.
.4689. Tipi, kas aprakstīti agrāk:
.4690. INTP apraksts ir dots {PSYHE.1125}.
.4691. ISFJ apraksts ir dots {PSYHE.1097}.
.4692. INFP apraksts ir dots {LEON1.687}.
.4693. ISTJ apraksts ir dots {LEON1.2688}.
.4694. ENFP apraksts ir dots {PSYHE.1756}.
.4695. INTJ apraksts ir dots {LEON1.114}.
.4696. ENTJ apraksts ir dots {LEON1.2519}.
.4697. INFJ apraksts ir dots {.3765}.
§181. ESTJ tipa apraksts
.4698.
ESTJ
Хозяева жизни
.4699. ESTJ видят мир таким, «каков он есть» (S) и переводят свои восприятия на
объективный язык (T); будучи EJ, они испытывают необходимость в том, чтобы навязывать свои
оценки окружающим, устанавливая твердый порядок действий, который опирается на
определенную программу. Они – хозяева жизни.
.4700. Управлять (хотя и не всегда руководить) для ESTJ так же естественно, как рыбам –
плавать. Они стоят на земле обеими ногами, организованны, точны, общительны, хорошо
успевают в школе, все делают вовремя, вполне понятно, почему другим они кажутся надежными,
практичными людьми, способными доделать начатое дело, в чем бы оно ни заключалось. ESTJ
легко поднимаются на высшие ступеньки любого учреждения. Управлять порядком в семье, на
работе, в своем квартале, в церкви или каком-нибудь другом месте – самое естественное занятие
для ESTJ. Они всегда соглашаются занять ответственное положение, поскольку испытывают
неискоренимую потребность следить за порядком и поддерживать его.
.4701. Обладая развитым, хотя и несколько резким чувством юмора, ESTJ охотно
устраивают вечеринки и участвуют в них, они всегда готовы высказать свое мнение по любому
вопросу и не лезут за словом в карман, если разразится спор. Окружающим всегда известно,
какой позиции придерживается ESTJ. Половая принадлежность имеет важное значение,
поскольку среди всех шестнадцати типов ESTJ в наибольшей степени может считаться мужским.
Каждое из четырех предрасположений этого типа падает на более жесткую, более объективную
сторону типологической альтернативы.
.4702. В результате «мужественность» ESTJ-мужчины буквально выпирает на передний
план, он питает особую склонность к расистским и солдатским шуткам, превосходя в этом
представителей всех других типов. Отзывчивость ESTJ, практицизм, решительность, твердость
взглядов способствуют тому, что они хорошо справляются с задачей защищать и оберегать,
которая более подобает мужчинам, нежели женщинам.
.4703. ESTJ-женщина может разрываться между противоположными устремлениями –
внутреннее чувство будет убеждать ее быть «твердой, уверенной в себе и решительной», а
традиционное женское начало – «мягкой, нежной, внимательной и податливой». Вытекающая из
этой дилеммы борьба складывается для ESTJ-женщины более драматично, чем для
представительницы какого-либо иного типа. Все женщины-Т принуждены плыть против течения
в обществе, в котором им приходится жить, но для ESTJ это особенно верно и очевидно.
.4704. В личных отношениях, как и везде, ESTJ стремится командовать. Решительные и
своевольные, они легко чувствуют себя среди людей, которые прислушиваются к ним и следуют
их указаниям. Как правило, ISTJ и ESTJ стараются окружить себя людьми, как на работе, так и
дома, которые поддакивают и льстят им, хотя сами они могут это отрицать.
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.4705. Родители-ESTJ распределяют роли между всеми членами семьи самым строгим
образом, а после этого ожидают, что и дети, и партнер будут вести себя в строгом соответствии с
этими назначениями. Например, «отец» – значит кормилец и высший суд, «мать» следит за
домом и выполняет женские обязанности, а «дети» подчиняются родительской власти. (ESTJ
может позволить «отцу» или «матери» быть также и «другом», но только в специально
отведенное для этого время). Когда член семьи отвечает ожиданиям ESTJ, все идет гладко.
Проблемы возникают, если партнер или ребенок другого типа пытается выйти из-под контроля
ESTJ или желает сам определить, какую роль ему следует исполнять в семье.
.4706. Дом, семейная жизнь и воспитание детей занимают важное место в системе
ценностей ESTJ. Если вы хотите добиться чего-нибудь от ESTJ, лучше всего апеллировать к его
родительским обязанностям. Это словосочетание «родительские обязанности» – для них свято.
.4707. ESTJ организуют все, что их окружает, и семья – всего лишь один из институтов,
нуждающихся в управлении. Отличительными чертами жизненного стиля ESTJ можно считать
упорную работу, твердое следование расписаниям, а также четкую систему вознаграждений,
основанную на реальном вкладе в общее дело того или иного участника. Отдых, развлечения и
свободное время скупо и тщательно дозируются (независимо от того, относится это к другим,
или самому ESTJ) в соответствии с тем, насколько точно были соблюдены установленные
правила. Хорошая работа заслуживает высокого вознаграждения; отдых есть перемена занятий.
Сколько времени следует тратить на специфически мужские формы отдыха – игру в гольф, питье
пива и покер – определяет расписание, то же самое относится к деятельности женщин – игре в
теннис, уходу за цветами, посещению магазинов.
.4708. Дети-ESTJ обычно проявляют себя очень энергично, так же, как и взрослые, они
стремятся всеми командовать. Подобная тенденция более приветствуется, если ее проявляют
мальчики, нежели девочки, но девочкам-ESTJ она свойственна в той же мере. В результате
девочки-ESTJ постоянно выслушивают наставления, заканчивающиеся словами: «Маленькие
девочки так себя не ведут». (Забавно отметить, что чаще всего говорит это ESTJ-отец). Это
оказывает большое влияние на дальнейшее развитие в девочке женских качеств. Вообще, детиESTJ относятся серьезно даже к своим детским играм с товарищами, которые должны
подчиняться установленным ими правилам (это же относится и к их родителям); главное, в чем
они нуждаются, это в том, чтобы родители были родителями и действовали в соответствии со
своей ролью; кроме того им нужно, чтобы кто-то составил расписание, определил порядок,
которому должны подчиняться они сами. Они могут и противиться такому вмешательству, но со
временем ESTJ оценивают преимущества, доставляемые высшей инстанцией, главное из которых
– безопасность. ESTJ-дети отличаются послушанием, но склонны испытывать, заслуживает ли
руководитель – будь то родитель или товарищ – того, чтобы его слушались, им необходимо
постоянно уверять себя в том, что на руководящую инстанцию можно положиться. ESTJ-ребенок
может упорно противиться идти спать, но сразу сдастся, если родители сделают это сами.
.4709. Никаких неожиданностей в этом смысле не приносит с собой и учеба в школе. Дело
учителя – учить, организовывать учебный процесс, быть образцом решительности, следовать
плану урока и соответственно одеваться. Тогда ESTJ-учащиеся будут учиться хорошо, хотя
нередко они отличаются болтливостью и с трудом подавляют в себе желание вступить в спор по
любому поводу. Разумеется, привлекают их главным образом те предметы, которые позволяют
им добиться осязаемых результатов, в которых четко определено, что за чем следует. Они
хорошо учатся и в колледже, хотя преобладание теоретических дисциплин снижает их интерес.
Им не по вкусу профессора-NP (которых в колледжах большинство), чьи лекции не следуют
установленной схеме, а материал не ограничивается фактическим и конкретным.
.4710. Семейные традиции и торжества для ESTJ символизируют традицию, в чем бы она
ни состояла, поэтому отношение к этим мероприятиям с их стороны бывает самое уважительное.
Дети и родители ESTJ заранее думают о днях рождения, церковных праздниках и ежегодных
встречах всей семьи. И хотя иногда ESTJ могут отказаться принять участие в подготовке того
или иного мероприятия, они неизменно при этом присутствуют.
.4711. В профессиональной деятельности ESTJ придерживаются двух основных
принципов: «Не надо чинить то, что не сломано», а также: «Дело, заслуживающее того, чтобы им
заниматься, заслуживает и того, чтобы его сделали хорошо». ESTJ обычно быстро продвигаются
по служебной лестнице. Они хорошо разбираются в том, как и на что нужно тратить деньги,
знают толк в маркетинге и никогда не продают себя дешевле, чем следует. Они разрабатывают
эффективный метод управления любой организацией и строго придерживаются своих правил,
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считая их наиболее удачными. Они быстро и рискованно вторгаются в новые области, берут их
под свой контроль и редко терпят в этом неудачу, благодаря чему их подчиненные обычно
полностью им доверяют.
.4712. Дисциплине ESTJ отводят существенную роль. По их мнению, работа заключается в
том, чтобы ставить перед собой конкретные цели и добиваться их, что невозможно, если в
коллективе отсутствует четкая организация, если у руководителя нет уверенности в том, что
действия, которые он намерен предпринять для последовательного продвижения к цели, не будут
поддержаны.
.4713. До конца своих дней ESTJ работают, не покладая рук. За вою работу они получают
многочисленные знаки отличия, степени, дипломы, золотые часы, сертификаты. Но и уход от дел
должен осуществляться в соответствии с определенной программой. Конечно, в последние годы
жизни их расписания не столь суровы, как прежде.
.4714. В числе известных представителей ESTJ-типа назовем Гарри Трумена (который
всегда знал, как изменится курс доллара, и не думал снимать с себя ни малейшей доли
ответственности); Люси ван Пельт из «Пустячков» (которая знала ответы на все вопросы,
встававшие перед ней в ее кабинете психиатра, и никога не забывала потребовать чек на оплату
ее услуг); Арчи Бэнкера (который противился любым предложениям своей разумной жены Эдит,
однако в конце концов уступал и играл свою родительскую роль, как полагается); а также
Джоанн Риверс (чей подвижный, мужской ум и стремительный стиль загадочен и с трудом
выносим).45
§182. Тип «Наполеон» социоников
1995.06.22 21:10 четверг
(pirms 8 gadiem, 2 mēnešiem, 15 dienām, 20 stundām, 21 minūtes)

.4715.
«НАПОЛЕОН»
(сенсорно-этический экстраверт)
.4716. 1. ГОРДИТСЯ СВОИМ ВЛИЯНИЕМ НА ЛЮДЕЙ, их любовью и уважением,
популярностью, с удовольствием ведет за собой, смел и категоричен в эротике, но осторожен в
отношениях с объективным миром, недоверчив к новым научным идеям и ко всему
объективному. Удовлетворен только тогда, когда он манипулирует людьми, а не объективным
миром.
.4717. 2. БЕСПОКОЙНАЯ АКТИВНОСТЬ, жадность к практической деятельности. Не
только не скрывает своих чувств, но, наоборот, ими гордится. Сравнительно легко, если это
отвечает его внутреннему настроению, высказывает свое восхищение. И словами, и взглядами.
Он всегда за полноценную любовь – физическую и психическую, если только это ему нужно.
Даже когда чувство кратковременное. Очень хорошо знает, чего хочет от объекта любви, не
склонен приспосабливаться, а только диктовать. Высокомерен. Оптимистичен, перед сложной
ситуацией не робеет, a старается решить ее сразу же на месте.
.4718. 3. Много внимания уделяет ЭСТЕТИКЕ окружения, порядку. Чаще всего обладает
врожденным вкусом, умеет хорошо одеваться и того же требует от окружающих. Внимателен к
физическим данным партнера. Во всей своей деятельности очень инициативен. А вот чувства
меры для измерения содеянного не имеет. Постоянно не уверен, что сделал все, что мог.
.4719. 4. Порой жизнь его отравляют требования близких обдумывать свою деятельность, «вести себя умно». Он этого не переносит, такое требование выводит его из себя, он и
вправду перестает считаться с логикой. Поступает умно и логично до тех пор, пока этого
ожидают от него, «уважают» и «считаются с ним». Невозможно прямо опровергать его логику.
Повлиять на него можно, только противопоставляя его целям другие, более благородные или
труднодостижимые.
.4720. 5. Но инициативность и деловитость бывают настолько велики, что никакая
критика, даже постоянное ворчание его дуала «Бальзака», которым осуждается почти каждое
проявление активности, не портит настроения. Даже наоборот, критика успокаивает, показывает,
что он сделал и делает достаточно много, что его деятельность замечается.
Крегер О., Тьюсон Дж.М. «Типы людей. 16 типов личности, определяющих, как мы живем,
работаем и любим». «Персей», «Вече», АСТ, Москва, 1995.
45
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.4721. 6. Благодаря своей инициативности и требовательности довольно часто разочаровывается в объектах своих чувств. Те оказываются «не такими», всегда недостаточно понимающими порывы его души. А суть в том, что нужен человек, к которому можно приспособиться
не приспосабливаясь. Если рядом нет дуала – проказничает, чтобы привлечь его.
§183. Тип «Гексли» социоников
.4722.
«ГЕКСЛИ ИЛИ БЕЛИНСКИЙ»
(интуитивно-этический экстраверт)
.4723. 1. ГОРЯЧИЙ ЭНТУЗИАСТ. Высокодуховная, артистическая личность, быстро
разрешает личные затруднения. Всегда полагается на свою способность мгновенно импровизировать, вместо того чтобы заранее подготовить работу. Обожает ситуации нового, интересного
начинания, когда можно проявить свои и чужие способности; когда можно еще предполагать
самое невероятное развитие событий.
.4724. 2. Видит в людях множество разнообразных достоинств и не может удержаться от
того, чтобы не сообщить им этого в самой эмоциональной форме. Часто его брызжущие эмоции
принимаются за чувства, чему он может быть обязан своей репутацией Дон Жуана. Но это не
всегда случается. На самом же деле в чувствах он достаточно консервативен, привязывается к
узкому кругу людей, чье мнение для него крайне значимо и полностью определяет его
настроение, поведение и познание окружающего мира людей. Если же он в самом деле повеса, то
не скрывает этого.
.4725. 3. НЕДОТРОГА. Его речи о любви и тоске – пламенные, улыбки – обольстительные, но дальше этого дело идет далеко не всегда. Его девиз: эмоциональная власть над всеми
и сексуальная свобода ото всех.
.4726. 4. НЕ ЧЕСТОЛЮБИВ, так как может быть доволен обществом друзей и жить в
предвкушении чего-то интересного. В отличие от «Наполеона», который любит быть явным
управителем ситуации, он стремится быть ее тайным управителем. При этом его влияние
направлено в основном на то, чтобы заставить окружающих проявить свои способности и
таланты.
.4727. 5. УЧЕНЫЙ МУЖ. Чувствителен к оценке своих умственных способностей.
Часто стремится защитить диссертацию, добивается ученых степеней и званий. Это дает ему
возможность спокойно работать. Крайне чувствителен, когда задевают дорогие ему идеи,
отрицают возможности его и близких. Поэтому старается контактировать с людьми, которые
являются единомышленниками или близки по идейному кредо.
.4728. 6. ЧЕЛОВЕК НАСТРОЕНИЯ. От настроения зависит все: планы на будущее,
отношение к себе, представление о мире. Радужные планы могут сменяться тягостными
переживаниями, но интересная новость, похвала, внезапно представившаяся интересная
возможность мгновенно изменяют настрой. От скуки просто заболевает.
.4729. 7. Готов помочь людям в решении их проблем. Самое большое удовольствие –
найти выход из положения, которое другим кажется безвыходным. Приветливость и
доброжелательность может демонстрировать любому. Делает что-то только для тех, к кому
относится серьезно. И делает тогда гораздо больше, чем от него ждут и что он сам обещает.
§184. Тип «Штирлиц» социоников
.4730.
«ШТИРЛИЦ ИЛИ ДЖЕЙМС БОНД»
(логико-сенсорный экстраверт)
.4731. 1. БЫСТРЫЙ, ЯСНЫЙ, ТРЕЗВЫЙ УМ. Способен логично и разумно действовать. Спортивная выправка, резкие, жесткие черты лица, будто сейчас готовые в гранит, – и
скрытая нервность, высокая поэтичность. Сила и внутренняя наполненность души, долг и
подспудная нервная вибрация. Прирожденный разведчик – собирает информацию по всем
каналам, добиваясь полной ясности для действия (Рихард Зорге, Шерлок Холмс).
.4732. 2. ВСЕ, ЧТО Я ДЕЛАЮ, – Я ДЕЛАЮ ХОРОШО. «Существует дар, – как говорят
о таких людях Ф. Брукс, – которым непременно наделены в бейсболе великие игроки и великие
команды. Это НАПОРИСТОСТЬ. Это способность бегать быстрее, чем нужно, двигаться живее,
чем нужно, быть упорнее, чем нужно». Инициативный, решительный, любит быть в центре
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внимания. Свои идеи отстаивает смело, и с большим азартом. Перед начальством не робеет, даже
агрессивен. Знает, что дело идет отлично, если c самого начала задан хороший темп. Не терпит
проволочек. Страстный борец за качество, основательность работы. Хороший офицер. Способен
работать по 19,5 часа в сутки (Эдисон).
.4733. 3. ЯРОСТЬ – ВЕЛИКИЙ БОГ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Склонен выводить окружающих из состояния благодушной успокоенности. О хорошем не говорит, считает его само собой
разумеющимся. Стремится своими ворчливыми эмоциями сбить эмоции окружающих. Убежден,
что излишние эмоции утомляют людей и в некоторых случаях это справедливо. Его назначение –
мобилизовать партнера, и когда эта задача решена, он успокаивается.
.4734. 4. ВЕРА В ЧЕСТНУЮ ИГРУ. Считает подчинение правилам сильной чертой,
проявлением характера. Не терпит хитрости и коварства, ненавидит жуликов и ловкачей.
«Политические маневры могут привести к быстрому достижению результата, но по-настоящему
долговременный и надежный эффект, – утверждает Ким Филсби, – дает лишь упорная,
каждодневная работа». Любит порядок: купив новую вещь, обязательно изучит инструкцию и
только потом включит. Амундсен, путешествуя всю жизнь, избегал тяжелых ситуаций. «Победа
ожидает того, у кого все в порядке, – говорил он, – и это называется удачей». Адепт честного
труда: «Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало
искусен и работа выше его разумения» (Леонардо да Винчи). Но вспомним, ведь таков же девиз и
пушкинского Сальери. Его дуал («Алеша Карамазов») делает его неуязвимым и всесильным.
.4735. 5. «СВОЙСТВЕННАЯ ВОЕННЫМ СДЕРЖАННАЯ СИЛА». Внешне подтянут,
отличается выправкой, даже если никогда не служил. Одевается хорошо и элегантно, но не
наряжается. Одежду носит долго, и она постоянно удивляет своей свежестью. Сам неудобной
обуви не носит, но все другие должны ему в угоду одеваться только красиво, несмотря ни на что.
Эстет.
§185. Не вошедшее в LEON1
.4736. «Гений – это не тот, кто решил сложную задачу, а тот, кто сложную задачу сделал
простой». В.Э.
.4737. Прежде, чем пересказать сны, все писатели почему-то говорят, что это пошло.
.4738. Жена говорит себе и говорит.
.4739. Что лучше – одно здоровое яблоко или два отравленных?
.4740. Как мало кто в России знает русский язык: «власть предержащие», «одеть пальто»,
«облокотиться» и т.п.
.4741. Право кормить, в случае необходимости – насильственно.
.4742. Психологические моменты (не вошедшее в LEON1). Рассмотрим теперь отдельные
психологические и идеологические моменты, причастные к делу Гитлера.
Сензитивный возраст (Казахстан)
Консервативность
Ощущение угрозы
Армия для Г. то, что Целина для нас
Ненависть в ответ... раздраженный тон
Брать на себя ответственность
Коллективная ответственность
Высшие расы
Уничтожение людей
Люди – вина всему
Интуитивное мышление
Вера в чудо
Высокомерие
Суворов и нумерика
Дурак – это кто не умеет дурачиться
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§186. Итоги
1996.08.08 13:13 четверг
(pēc 1 gada, 1 mēneša, 15 dienām, 16 stundām, 3 minūtēm)
берег реки Гауя

.4743. Итак, подведем итоги, резюмируем психологический портрет Адольфа Гитлера.
.4744. Это был INFP тип по классификации Майерс-Бриггс, истероид по классической
психиатрии, меланхолик по Гиппократу, слабый тип по Павлову. Имел плохую наследственность
(неодаренность предков, их алкоголизм, браки между близкими родственниками). Это, видимо,
обостряло его «роковые» характеристики NFP до болезненных пределов (возможно, до
психопатии). В детстве и юности чувствовал себя одиноким, обделенным, ущемленным, и
старался это компенсировать какими-нибудь успехами.
.4745. Из-за глубокой Р характеристики (неорганизованности) не смог окончить школу; она
играла также роль во время ведения войны как непоследовательность стратегии, отсутствие
четкой целеустремленности.
.4746. Из-за глубокой F характеристики был крайне возбудим, чувствителен, обидчив, под
воздействием возмущения, негодования принимал неадекватные решения, даже такие, как взятие
и расстрел заложников в отместку за нападения на немцев, уничтожение европейских евреев в
отместку за то, что он был втянут в войну.
.4747. Из-за глубокой N характеристики мыслил крайне интуитивно – крупными
категориями, без деталей и точности, без скрупулезной логики, полагаясь больше на свою
интуицию, которую считал «гениальной». Это приводило к перекошенным представлениям и
ошибочным решениям.
.4748. В то же время характеристика I (довольно высокий интеллект) позволила ему занять
лидирующий пост и удержаться на нем (без этой характеристики он его потерял бы).
.4749. Однако мозг Гитлера не действовал по открыто аморальным алгоритмам (как это
делал мозг Сталина), в целом Гитлер придерживался «общечеловеческой морали» в людских
взаимоотношениях, его цели и устремления были в общем благородны, направлены не на
получение собственных выгод, только на его деятельность оказывали влияние перекошенные
интуитивным N мышлением представления, болезненная чувствительность F и возбудимость,
природная неспособность Р к четкой организации, а также на его судьбу повлиял ряд роковых
обстоятельств, – в первую очередь то, что ему объявили войну прежде, чем он успел получить
назад все, незаконно отнятое у Германии после Первой мировой войны.
§187. Технические детали (пересылки Кротову)
1996.04.08 21:45 понедельник
(pirms 3 mēnešiem, 29 dienām, 15 stundām, 28 minūtēm)

.4750. Подлежащие отправке 6 книг содержат около 5,5 МВ, а в архивированном виде
примерно 2 МВ. Будут архивированы при помощи ARJ.EXE Роберта Юнга (в Америке, наверно,
переименованного в Джанга) с параметрами
arj a egle -r -v360
.4751. Следовательно, разархивировать:
arj x egle -r -v360
.4752. Будут 6 архивов от egle.arj до egle.a05, которые будут высланы через Internet как
отдельные посылки, кодированные программой UUENCODE (следовательно, Вы должны иметь
UUDECODE).
.4753. Сообщите, устраивают ли эти условия, а также, вмещает ли Ваш почтовый ящик 2
МВ, или высылать посылки через день, чтобы Вы успевали очистить ящик. Начнем высылать
после получения Вашего ответа на наш почтовый ящик E-mail: vestnesi@sun.lza.lv.
В.Э.
§188. Relativitātes teorijas aksiomatizācija
.4754. Šis fragments tika uzmests kopā ar LASE4 ievietoto atbildi uz profesora Tamberga
recenziju, bet netika ievietots «Lasē» galvenokārt tādēļ, ka tur vairs nebija vietas {VISUS.1723}.
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1999.09.17 17:59 piektdiena
(pēc 3 gadiem, 5 mēnešiem, 8 dienām, 20 stundām, 14 minūtēm)

.4755. Tagad mums ir atlicis neizskatīts tikai viens jautājums: par Relativitātes teorijas
aksiomatizāciju. Viss tas ir viens jocīgs pārpratums – to es nekad neesmu domājis darīt. Punktā
{VISUS.1441} minēto pasākumu varbūt tiešām varētu nosaukt par aksiomatizāciju (bet arī ne īsti, jo arī
to var izdarīt neformālā ceļā, tāpat kā paša Einšteina postulāti ir neformāli). Bet tur es viennozīmīgi
pateicu: «Taču pats es nejūtos pietiekoši stiprs, lai ietu pa šo ceļu».
.4756. Tas virziens, kurā es domāju doties, ir minēts punktā {VISUS.1442}, un tas nu gan nekādi
nav aksiomatizācija. Es vienkārši gribu padomāt, kādas tieši programmas man ir jāiebūvē lellī
Džimmijā, lai viņš uztvertu telpu un laiku tāpat kā cilvēks, lai nonāktu pie Relativitātes teorijas un
saprastu to, kaut vai tikai tādā vien līmenī, cik to saprotu es. Tas ir programmēšanas, nevis
aksiomatizēšanas uzdevums, un to mēs arī izskatīsim, kad pienāks laiks.
.4757. Bet pagaidām, ja jau Jūs iesākāt runāt par fizikas aksiomatizāciju, īsumā izteikšu, ko es par
to domāju.
.4758. Skaitās, ka aksiomātisko metodi nodibināja Eiklīds ar savu ģeometrijas izklāstu
«Elementos». Tā jau to arī var uzskatīt, tikai pašam Eiklīdam tāda mērķa nebija. Viņa mērķis bija
ģeometrijas izklāsts tādā veidā, lai tam neko nevarētu padarīt sofisti.
.4759. Sofisti (ja pārtulko šo vārdu no grieķu valodas latviski, tad tas būs: «gudrinieki») bija seno
grieķu pasaulē tāda īpaša «filosofu» kategorija, kuri klaiņoja apkārt pa grieķu pilsētām un par naudu
ņēmās publiski aizstāvēt jebkuru tēzi. Samaksāsi man par to, lai pierādu, ka «tas tā ir» – pierādīšu;
maksāsi par to, lai pierādu, ka «tas tā nav» – arī pierādīšu.
.4760. Tas nemaz nav pārāk grūti: arī es pats kādreiz piedāvāju profesoram Ezergailim pēc viņa
izvēles pierādīt, ka pareiza ir Ļeņina, Hitlera vai Rietumu demokrātijas uzskatu sistēma {MUIG1.2691}.
Šāda iespēja izriet no tā, ka ikviena sistēma balstās uz zināmiem postulātiem, un pietiek pieņemt šos
postulātus, lai tālāk viss būtu loģiski un korekti. Tāpēc, lai aizstāvētu kādu sistēmu, vajag tikai savākt
kopā visu, kas liecinātu, ka ir jāpieņem tieši šīs sistēmas postulāti, un jāpasniedz viss tas klausītājiem
pēc iespējas iespaidīgākā veidā.
.4761. Kad Eiklīds (un citi senie ģeometri) izklāstīja savu mācību klausītājiem, vienmēr varēja
atrasties kāds bagātnieks, kurš «joka pēc» samaksātu dažas leptas sofistam, lai tas par uzjautrinājumu
klausītājiem apstrīd visu, ko ģeometrs stāstīs.
.4762. Lūk, cīņā ar šiem sofistiem arī dzima Eiklīda metode. Viņš izdalīja no visiem saviem
apgalvojumiem divas īpašas grupas – postulātus un aksiomas –, no kuriem tad atvasināja visu pārējo tā,
lai sofistiem nebūtu kur pieķerties. Aksiomas bija tādu apgalvojumu grupa, kurus visa grieķu sabiedrība
atzina par neapstrīdamiem («veselais ir lielāks par daļu» utt.). Ja sofists apstrīdētu šādas lietas, tad viņš –
un nevis ģeometrs! – kļūtu smieklīgs klausītāju acīs.
.4763. Postulāti, turpretī, bija tādu pieņēmumu (ne apgalvojumu) grupa, kuri acīm redzami nebija
(drīzāk otrādi: bija acīmredzams, ka tie NAV patiesi), bet kurus PIEŅĒMA, ka tie ir patiesi. Piemēram:
«ir vajadzīgs, lai ap jebkuru punktu ar jebkuru auklas garumu varētu apvilkt riņķi» (Eiklīda laikos riņķa
līnijas vilka smiltīs ar auklā iesietu irbuli). Katram grieķim bija skaidrs, ka īstenībā NAV iespējams
jebkurš auklas garums, bet pašā sākumā tas bija atrunāts, klausītāji bija piekrituši tā uzskatīt, un līdz ar
to sofists pierādījuma gaitā vairs nevarēja ķerties pie šāda argumenta.
.4764. Tātad pats Eiklīds neuzskatīja, ka ģeometrija būtu kaut kas no aksiomām un postulātiem
izrietošs. Tas, ko tagad sauc par aksiomātisko metodi, viņam bija tikai efektīvs izklāsta paņēmiens, kurš
neļāva izvirzīt iebildumus un tādējādi izjaukt stāstītāja nodomu.
.4765. Tikai 16. un 17. gadsimta racionālisti (Dekarts u.c.) sāka domāt un uzskatīt, ka teorijai
JĀBALSTĀS uz acīmredzamām lietām – aksiomām. Tā kā cīņa ar sofistiem vairs nebija aktuāla, tad
sāka aizmirsties arī starpība starp Eiklīda postulātiem un aksiomām; mūsdienās pat PSRS vadošais
ģeometrs, Maskavas universitātes profesors Pogorelovs to vairs nebija zinājis un savos «Ģeometrijas
pamatos»46 (mācību līdzeklis universitāšu matemātikas specialitātēm) raksta, ka neesot skaidrs, pēc kāda
principa Eiklīds sadalījis savus pamatpieņēmumus aksiomās un postulātos.

Погорелов А.В. «Основания геометрии». Издание третье. Допущено Министерством высшего и
среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов математических
специальностей университетов и педагогических институтов. Издательство «Наука». Главная редакция
физико-математической литературы, Москва, 1968.
46
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.4766. Taču tā pa īstam aksiomātiskā metode iesoļoja matemātikā pēc Lobačevska, Boljai un
vēlāk Rīmaņa darbiem.
.4767. Jau kopš antīkajiem laikiem tika mēģināts pierādīt Eiklīda 5. postulātu (kuru vēlāk, kad
atšķirība starp postulātiem un aksiomām bija pazaudēta, sauca arī par 11. aksiomu). Tas bija «vismazāk
acīmredzamais» postulāts no visiem, un tādēļ atgādināja teorēmu un vilināja to pierādīt, izejot no citām
aksiomām un postulātiem.
.4768. (Pašam Eiklīdam šis postulāts skan tā: «Ir vajadzīgs, lai: ja taisne, kas krīt uz divām
taisnēm, veido vienā pusē iekšējos leņķus, kas mazāki par diviem taisniem, tad šīs divas taisnes,
turpinātas neierobežoti, sastaptos tajā pusē, kur leņķi ir mazāki par diviem taisniem»; mūsdienās
iecienītāks ir cits, bet loģiski līdzvērtīgs formulējums: «caur dotu punktu, kas neatrodas uz dotas taisnes,
var novilkt vienu un tikai vienu taisni paralēli dotajai»).
.4769. Kaut gan daudzi apgalvoja, ka esot to pierādījuši, tomēr vienmēr izrādījās, ka viņi
(noklusēdami un pašiem nemanāmi) ir balstījušies uz kādu no šī postulāta ekvivalentiem. Šajos
mēģinājumos pierādīt Eiklīda 5. postulātu, kā parasti, centās lietot metodi «izejot no pretējā»: pieņemt,
ka «tas nav tā» un tad dabūt pretrunu. Bet pretrunas nebija un nebija.
.4770. Pirmais zināmais matemātiķis, kurš aptvēra, ka šis pretrunas iztrūkums varētu būt
iztulkojams kā jaunas, «neeiklīda» ģeometrijas pastāvēšana, bija Kārlis Gauss. Viņš rakstīja draugiem,
ka ģeometriju, kura satur Eiklīda 5. postulātam pretēju apgalvojumu, esot attīstījis tikpat tālu kā Eiklīda
ģeometriju, bet pretrunas neesot un tas nozīmējot citas, neparastas ģeometrijas pastāvēšanu.
.4771. Tomēr Gauss par šo jautājumu neko nepublicēja; kad parādījās Lobačevska un Boljai
darbi, viņš tiem uzmanīgi sekoja un labvēlīgi atsaucās (tikai ne presē); kad Rīmanis savai habilitācijas
lekcijai piedāvāja trīs tēmas un kā vienu no tām – par neeiklīda ģeometriju, – tad Gauss visiem par
pārsteigumu izvēlējās tieši šo tēmu, uzmanīgi noklausījās lekciju un pēc tam, ne vārda neteicis, piecēlās
un aizgāja...
.4772. Tagadējie matemātikas vēsturnieki ar nelielām variācijām dažādos toņos raksta, ka Gauss
esot baidījies no tā, ka viņu izsmies par piekrišanu neeiklīda ģeometrijas pastāvēšanai. Domāju gan, ka
lieta nebija vis tik vienkārša. Gauss bija ļoti ļoti gudrs cilvēks, un, kā man šķiet, viņš saprata, ka
aksiomas, pierādījumi un pretrunas – tā vēl nav VISA ģeometrija. Jā, pēc šīm pazīmēm Eiklīda un
neeiklīda ģeometrijas ir līdzvērtīgas, bet pastāv vēl kaut kas, kā dēļ Eiklīda ģeometrija tomēr ir «īstāka»
par citām. Kas ir šis «kaut kas», par to viņš nevarēja tikt skaidrībā, un tādēļ ieņēma neitrālu pozīciju,
nedz noliegdams neeiklīda ģeometrijas, nedz arī prasīdams to atzīšanu par līdzvērtīgām.
.4773. Tagad Vēras teorija var atbildēt uz jautājumu, KAS bija šis Gausa noslēpumainais «kaut
kas»: Eiklīda ģeometrija ir iebūvēta mums smadzenēs, bet Lobačevska un Rīmaņa ģeometrijas nav
iebūvētas. Tāpēc arī mēs telpu uztveram kā Eiklīda ģeometrijai atbilstošu.
.4774. Neeiklīda ģeometriju atklāšana atrāva vaļā vārtus: pēc šiem notikumiem uz matemātiskām
teorijām sāka raudzīties kā uz vispār no tām vai citām aksiomām izrietošu secinājumu kopām. Sāka
aksiomatizēt skaitļus (aritmētiku) un visas pārējās matemātikas nodaļas. Pēc matemātikas parauga sāka
mēģināt aksiomatizēt fiziku un citas precīzās (eksaktās) zinātnes. Tika pārskatīta arī Eiklīda aksiomātika
ģeometrijā (slavenākais ir Hilberta 1899. gadā dotais ģeometrijas pamatu izklāsts)47.
.4775. Vēras teorija (tās pamatpostulāta pieņemšana) tomēr liek revidēt šo globālo, gandrīz divus
gadsimtus ilgo matemātikas un citu eksakto zinātņu orientāciju uz aksiomām. Ja cilvēka smadzenes ir
bioloģisks kompjūters un darbojas pēc pamatvilcienos tādiem pašiem principiem kā datori ( t.i. kā citas
informācijas apstrādes sistēmas), tad aksiomas NAV un nevar būt viņu darbības pamatā.
.4776. Kompjūteri nestrādā pēc aksiomām; kompjūteri strādā pēc programmām. Lai uzzinātu,
kādi ir ģeometrijas, aritmētikas, fizikas utt. īstie pamati, ir jāmeklē nevis aksiomas (kā minimizētu
sākotnējo apgalvojumu kopa), bet gan tās (smadzeņu) programmas, ar kuru palīdzību cilvēks var radīt
un uzturēt savus priekšstatus par tām lietām, kuras sastāda attiecīgo zinātņu priekšmetu, – un jāmeklē
informācija, ar kuru šīs programmas strādā (modeļi).
.4777. Katru programmu sistēmu var uzrakstīt haotiski un juceklīgi, un katru programmu sistēmu
var novest līdz loģiskai pilnībai (labs programmētājs zinās, ko šie vārdi nozīmē), kad visi algoritmi ir
maksimāli efektīvi, funkcijas (apakšprogrammas) sakārtotas, informācija pilnīgi sistematizēta.
.4778. Slikti uzrakstīta, līdz loģiskai pilnībai nenovestu programmu sistēma var aizņemt
(kompjūterā) divas, trīs un vairāk reižu lielāku vietu nekā loģiski pilnīga sistēma. Tas pats attiecas uz šo
programmu izmantoto informāciju: nesakārtotā veidā tā aizņems daudz vairāk vietas nekā sakārtotā.
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.4779. Tādējādi programmu un informācijas sakārtošana vedīs pie prasāmā apjoma
samazināšanas. Taču šī samazināšana nevar turpināties bezgalīgi. Katrai programmu sistēmai un katram
ar noteiktu uzdevumu saistītam informācijas kopumam pastāv savs minimums, tālāk par kuru nekāda
«loģizācija» vairs nevar samazināt prasāmo apjomu. Šis minimums ir atkarīgs no paša tā uzdevuma, kas
sistēmai jāveic, no šim nolūkam nepieciešamās informācijas rakstura.
.4780. Uzdevumi, kas ir jāveic tai (cilvēka smadzeņu) sistēmai, kura rada viņam priekšstatu par
telpu, ir samērā vienkārši. Es šeit nerunāju par konkrētiem objektiem telpā, kuru var būt ļoti daudz un
kuri var būt ļoti sarežģīti. Es šeit runāju par tām programmām, kuras vispār nodrošina cilvēkam pašu
iespēju lokalizēt kādu objektu telpā. Tā kā šī sistēma ir samērā primitīva (kā mēs atceramies, tā ir bāzēta
vienkārši uz trīs neatkarīgu lineāri orientētu lielumu brīvas kombinēšanas), tad šī sistēma neprasa lielu
apjomu. Tā kā tās apjoms nav liels, tad tā var tikt aprakstīta ar nelielu daudzumu pamatapgalvojumu
(aksiomu).
.4781. Arī tā sistēma, kas nodrošina cilvēkam kopu (vai kopu pāru) klasifikāciju pēc elementu
daudzuma un pēc orientācijas taisnē vai plaknē (t.i. tā sistēma, kas nodrošina cilvēkam skaitļu sistēmas),
ir samērā vienkārša un tādēļ prasa maz vietas un nelielu aksiomu daudzumu.
.4782. Turpretī fizikas sistēmas, kā man šķiet, ir daudz daudz sarežģītākas, tādēļ to programmas
un informācija (modeļi) prasīs daudz vairāk vietas un daudz lielāku aksiomu daudzumu (ja mēģinās šos
modeļus aprakstīt aksiomātiski). Tāpēc es domāju, ka fizikas (kā arī tās atsevišķu daļu) aksiomatizācija
vispār ir praktiski neiespējama – tā prasītu tādu aksiomu daudzumu, kurš pārvērstu šo (aksiomatizēto)
fizikālo teoriju par pilnīgi neizbrienamiem džungļiem (ja kādam vispār izdotos šo pasākumu novest līdz
galam).
.4783. No šī jautājuma (ir vai nav praktiski iespējama fizikas aksiomatizācija) neatkarīgs ir
jautājums, ir vai nav vispār jācenšas aksiomatizēt teorijas. Un mana atbilde ir: nav jācenšas (ja saprot ar
aksiomatizāciju to, kas izdarīts mūsdienu matemātikā).
.4784. Eiklīda metode, kura tik ļoti apžilbināja cilvēces labākos prātus vairāk nekā divu gadu
tūkstošu laikā, neapšaubāmi ir skaista. Neapšaubāmi ikviena teorija (uzskatu sistēma) ne tikai eksaktajās
zinātnēs, bet arī ikdienas dzīvē balstās uz saviem postulātiem (es dodu priekšroku šim vārdam, salīdzinot
ar vārdu «aksioma» kaut vai tādēļ vien, ka pēc Eiklīda sākotnējā iedalījuma mūsu pamatpieņēmumi ir
tieši postulāti un nevis aksiomas). Bez šaubām, atsevišķi postulāti ir jāizdala, kad mēs gribam salīdzināt
divas sistēmas (teorijas), un alternatīvos postulātus no šīm dažādajām teorijām vajag pretstatīt vienu
otram.
.4785. Un ar to, kā man šķiet, «aksiomātiskās metodes» pielietojumam vairumā teoriju (uzskatu
sistēmu) arī ir jābeidzas. Absolūti visu sistēmas postulātu izdalīšana un pēc tam visu secinājumu
konsekventa pierādīšana, izejot no tiem, – tas viss ne tikai nav vajadzīgs, bet ir pat kaitīgs, jo padara
darbošanos ar doto teoriju neefektīvu.
.4786. Ja mēs gribam «līdz pašam dibenam» izsmelt un zināt visu par šo teoriju, tad ir jātaisa tās
datorkanonizācija. Tas nozīmē, ka mēs nevis cenšamies izdalīt teorijas pamatapgalvojumus (aksiomas)
un pēc tam izvest no tiem visus pārējos apgalvojumus, bet gan (ar simtprocentīgu precizitāti) aprakstām
kaut kādā algoritmiskā valodā (speciāli šim nolūkam izdomātā) tās smadzeņu programmas, kuras ir
atbildīgas par šīs teorijas modeļu veidošanu un par darbošanos ar tiem. Tas pat tuvināti nav tas pats, kas
aksiomatizācija.
.4787. Spilgts piemērs aksiomatizācijas bezjēdzībai ir tā saucamie «mūsdienu ģeometrijas
pamati». Man ir pārtulkoti latviski un sagatavoti publicēšanai Pogorelova «Ģeometrijas pamati»48. Tas ir
izklāsts, loģiski ekvivalents Hilberta «Ģeometrijas pamatiem»49, taču ar mazliet savādāku aksiomu
sistēmu. Tagad es nožēloju, ka toreiz paņēmu tulkošanai un ievadīšanai datorā nevis Hilberta, bet
Pogorelova «Pamatus». Tas bija pirmais latviski neeksistējošais fundamentālais teksts, ko es izvēlējos
tulkošanai un komentēšanai (tikai pēc tam nāca Fermā teorēma, Einšteina raksti u.c. teksti), tāpēc izvēles
principi vēl nebija izstrādāti. Pēc tagadējiem principiem es noteikti ņemtu «visslavenāko» tekstu – tātad
Hilberta «Pamatus» –, taču toreiz es vadījos nevis pēc «slavas», bet gan pēc teksta pieejamības
(Pogorelova grāmata bija manā personīgajā bibliotēkā, un es to varēju izmantot jebkurā brīdī, kā arī
«ķēpāt» ar savām atzīmēm, bet Hilberta man mājās nebija).
Погорелов А.В. «Основания геометрии». Издание третье. Допущено Министерством высшего и
среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов математических
специальностей университетов и педагогических институтов. Издательство «Наука». Главная редакция
физико-математической литературы, Москва, 1968.
49
Hilbert D. «Die Grundlagen der Geometrie». 1899.
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.4788. Kad minētais Pogorelova teksts būs līdzās manam komentāram, tad varbūt būs skaidrāks,
par ko es runāju, tomēr jau tagad pateikšu galveno: tas, kas tur aprakstīts Pogorelova (un tātad arī
Hilberta) grāmatā, ir blēņas, – tie NAV patiesie ģeometrijas pamati. Cilvēka ģeometriskā domāšana
NENOTIEK tādā veidā, kā tur aprakstīts. Tie ir mākslīgi radīti «džungļi», kurus dzemdējusi vēlēšanās
par katru cenu minimizēt aksiomas un tad izvest no tām visu pārējo.
.4789. Bez tam, kaut arī skaitās, ka tagad (kad Hilberts ir papildinājis Eiklīdu) ģeometrijā visi
pierādījumi esot absolūti stingri un nopamatoti, īstenībā tas NAV tā. Tas kļūs acīm redzams ikvienam,
kurš pamēģinās panākt (t.i. uzrakstīt attiecīgās programmas), lai šos pierādījumus izpildītu lellis
Džimmijs (vai jebkurš cits kompjūters). Joprojām šie pierādījumi ir pilni ar «intuīciju», kura nefigurē
aksiomās un kuru tādēļ man pašam jāiebūvē Džimmijā, lai viņš to varētu izmantot.
.4790. Taču šī «intuīcija» kura man ir jāiedod Džimmijam, lai viņš saprastu Pogorelova
pierādījumus, ir daudz sarežģītāka nekā tā «intuīcija», kura man ir jādod Džimmijam, lai viņš saprastu
Eiklīda pierādījumus. Un pie tam Pogorelova saprašanai vajadzīgā «intuīcija» ir absolūti mākslīga
(cilvēki tā nedomā, izņemot «mūsdienu ģeometrus», kuri arī domā tādā manierē tikai tajos brīžos, kad
viņi raksta savas grāmatas), kamēr Eiklīda saprašanai vajadzīgā «intuīcija» ir pilnīgi dabiska (cilvēki
tieši domā un uztver telpu tā, kā to aprakstījis Eiklīds, nevis tā, kā Hilberts un Pogorelovs).
.4791. Tātad Hilberts un Pogorelovs, dzīdamies pēc «aksiomatizācijas», ir mani ATTĀLINĀJUŠI
no īstajiem ģeometrijas pamatiem, nevis tiem tuvinājuši. Un tāpēc ir jāuzskata, ka ģeometrijas
aksiomatizācija ir bijusi NEVEIKSMĪGA.
.4792. To pašu var teikt par aritmētikas aksiomatizāciju. Un tādēļ arī fizikas aksiomatizācija
nemaz nav vajadzīga un vēlama. Aksiomatizācijas loma tagadējās eksaktajās zinātnēs vispār ir
pārspīlēta. Aksiomatizācija ir jāaizstāj ar datorkanonizāciju, vadoties no Vēras teorijas. Tas gan,
protams, ir darbs daudziem daudziem gadiem.
.4793. Tas nu būtu viss, ko es pašreizējā situācijā varu Jums atbildēt par Relativitātes teorijas
aksiomatizāciju. Bunge, kuru Jūs man ieteicāt izlasīt (50, tulk. no 51, 52, tulk. no 53, – Bunge ir gudrs
domātājs, – racionālists, tāpat kā mēs abi, – bet pilnīgi atrodas tradicionālo uzskatu varā. No tām idejām,
ko dod Vēras teorija, tur nav «ne smakas», – ne soļa uz to pusi, ne mājiena (tāpat kā visur).

Бунге М. «Интуиция и наука». Перевод с английского Е.И. Пальского. Редакция и послесловие
к.филос.наук В.Г.Виноградова. Прогресс, Москва, 1967.
51
Bunge M. «Intuition and Science». New York, 1962.
52
Бунге Марио. «Причинность. Место принципа причинности в современной науке». Перевод с
английского И.С. Шерн-Борисовой и С.Ф. Шушурина. Общая редакция и послесловие проф. Г.С.
Васецкого. Изд-во иностранной литературы, Москва, 1962.
53
Bunge Mario. «Causuality. The Place of the Causual Principle in Modern Science». Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts, 1959.
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20. Žurnāla «Upe» 20. numurs
§189. Valentīnas Skujiņas raksts
2000.07.04
(pēc 9 mēnešiem, 17 dienām)

.4794.
«Mēs neprotam pārtulkot sevi citiem»
(Amanda Aizpuriete)
.4795. LZA īstenā locekle, Dr.habil.philol. Valentīna Skujiņa – «Latvijas Vēstnesim». «LV» Ot,
2000.07.04 Nr. 247/249 (2158/2160)54
.4796. Dzīvojam laikā, kad neatkarīgas Latvijas apstākļos latviešu valodai ir sīvi jācīnās par
tiesībām pastāvēt un tikt nekropļoti lietotai valsts valodas statusā Latvijā. Pret latviešu valodas tiesībām
vēršas ne tikai ārvalstu eksperti (aizstāvot, piemēram, privāto komercstruktūru intereses), bet arī paši
latvieši, subjektīvi un tendenciozi traktējot indivīda tiesības un brīvības un to vārdā vēršoties pret
latviešu valodas gramatiku, kas, kā zināms, ir katras valodas mugurkauls. Valoda un cilvēktiesības,
indivīda un sabiedrības tiesības, juridiskās normas un valodas normas, nacionālās valodas kā savdabīgas
sistēmas tiesības pastāvēt un attīstīties un valodu saskares uzspiestās destruktīvās ietekmes – tā ir tikai
neliela daļa no pretnostatījumiem, uz ko pamatojas vēršanās pret spēkā esošajām latviešu valodas
gramatikas normām.
.4797. Minētie jautājumi, kuros tiek izteikti dažādi pretrunīgi viedokļi, cieši saistīti galvenokārt ar
divām sfērām – juridisko un valodisko: juridisko, jo pretrunu novēršanai un vienotas kārtības ieviešanai
valstī ir nepieciešams izstrādāt un pieņemt sabiedrībai saistošus un tās attīstību veicinošus normatīvos
aktus; valodisko, jo ieteiktajiem risinājumiem jāatbilst valodas sistēmas likumībām un valodas prakses
vajadzībām, kas ir valodniecības izpētes objekts. Lai vienlaikus korekti risinātu gan juridiskos, gan
valodiskos aspektus, normatīvo aktu izstrādē ir nepieciešama juristu un valodnieku sadarbība.
.4798. Normatīvo aktu, kas regulē valodas jautājumus, nevar izstrādāt un pieņemt tikai juristi, jo
juristu izglītībā netiek iekļauta valodas dziļākas izpratnes apguve. Savukārt valodnieku izstrādātu un
pieņemtu normatīvo aktu, pat ja tas pilnībā balstītos uz reālo valodas lietojumu, ieviest praksē varēs tikai
tad, ja tam būs nepieciešamais juridiskais spēks. Tā kā arī tiesas amatpersonas ir juristi, tiesiskā valstī
nebūtu pieļaujams, ka tiesneši varētu izspriest kādus valodas vai citas speciālās sfēras jautājumus,
kuriem viņi nebūtu kompetenti sagatavoti attiecīgajā juridiskās profesionālās izglītības sistēmā.
.4799. Teiktais attiecināms arī uz personvārdiem kā valodas leksiskās sistēmas sastāvdaļu, turklāt
– gan uz latviskas, gan uz citvalodu cilmes personvārdiem, ko lieto latviešu valodā.
.4800. Strīdiem un viedokļu pretišķībām, arī pretrunīgiem tiesas spriedumiem, pamatā nereti ir
tas, ka patiesais un aplamais, pamatotais un virspusējais, – viss tiek bāzts vienā maisā. Viens un tas pats
vārds, jēdziens tiek izprasts dažādi, tāpēc ir lietderīgi sākt ar dažu turpmāk nepieciešamu terminu jēgas
noskaidrošanu.
.4801. Personvārds. Normatīvā aspektā, t.i., ierakstīšanai oficiālos personas dokumentos (pasē,
dzimšanas apliecībā, laulības apliecībā, citās apliecībās), aktuālie personvārdi ir vārds jeb priekšvārds un
uzvārds, un tikai par tiem ir runa arī šajā rakstā.
.4802. Latviskošana. Kā liecina skaidrojošā latviešu literārās valodas vārdnīca, latviskot nozīmē
«tulkot latviski», bez tam – «padarīt tuvāku, atbilstošāku latviešu valodas uzbūvei, sistēmai». Citvalodu
personvārdus latviešu valodā netulko. Galotnes pievienošanu vai aizstāšanu (atbilstoši latviešu valodas
lietvārdu sistēmai) sauc nevis par citvalodas personvārda latviskošanu, bet gan par atveidi. Atveide,
nevis «latviskošana» ir arī citvalodas personvārda rakstīšana latviešu alfabēta burtiem. Par «latviskošanu» nav saucama arī citvalodas personvārda atveide pēc tā izrunas oriģinālvalodā (piem., vācu
Mentzendorff – Mencendorfs).
.4803. Personvārda maiņa tradicionāli ir personvārda aizstāšana ar citu personvārdu. Mūsdienās
par personvārda maiņu atzīstama arī personvārda tulkošana (piem., vācu Bauer – Zemnieks) vai citāda
celma maiņa (ja tā nav saistīta ar oriģinālizrunas atveidi). Par citvalodas personvārda maiņu nav
atzīstams tā pieraksts latviešu alfabēta burtiem (atbilstoši oriģinālizrunai) un gramatiskais noformējums
ar latviešu valodai atbilstošu galotni (piem., krievu Иван Иванов – Ivans Ivanovs, kur galotnes
Skujiņa Valentīna, LZA īstenā locekle, Dr.habil.philol. «Mēs neprotam pārtulkot sevi citiem» (Amanda
Aizpuriete). «Latvijas Vēstnesis», Ot, 2000.07.04 Nr.247/249 (2158/2160).
54
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pievienošana nav ne atbilstošā personvārda latviskošana («tulkošanas» nozīmē), ne «faktiska izmaiņa»,
jo pretējā gadījumā arī krievu valodā šī vārda un uzvārda locījumu formas ar dažādām galotnēm: «нет
Ивана Ивановича» – «nav Ivana Ivanoviča» vai «передать Ивану Ивановичу» – «nodot Ivanam
Ivanovičam», – būtu jāuzskata par Иван Иванович maiņu).
.4804. Šāda galotnes maiņa ir vārda formas maiņa atbilstoši valodas gramatikai. Vārda locījuma,
skaitļa vai dzimtes formas maiņa nav uzskatāma arī par vārda «grozīšanu».
.4805. Privātā dzīve. Šī termina izpratne atkarīga no apzīmētāja «privāts». Tas ir tāds, kas saistīts
ar atsevišķu cilvēku, individualitāti; tāds, kas raksturīgs atsevišķam cilvēkam individuāli; tāds, kas nav
saistīts ar cilvēka oficiālu (valsts, sabiedrisko u.tml.) darbību, stāvokli.
.4806. Tā kā personas dokumentiem ir oficiāls raksturs, kas apliecina personas saistību vai nu ar
valsti (piem., pase), vai ar sabiedrisku institūciju (piem., autovadītāja apliecība), šie dokumenti un arī
vārda un uzvārda ieraksti tajos nav attiecināmi uz «privāto dzīvi». Arī tiesas spriedumi «Latvijas
Republikas vārdā» nav «privātās dzīves» sfēra.
.4807. Minēto terminu izpratnei nevajadzētu būt citādai arī šo terminu lietojumā juridiski
saistošos normatīvos aktos.
.4808. Juridiskajai sfērai ir īpaša nozīme ceļā uz tiesisku valsti. Viens no tiesību sistēmas
pamatelementiem ir normatīvie akti, kas pēc to juridiskā spēka pakāpes izkārtojami šādā secībā:
.4809. 1) Satversme;
.4810. 2) starptautiskie līgumi (te arī, piem., Eiropas Cilvēktiesību konvencija);
.4811. 3) likumi un Ministru kabineta noteikumi ar likuma spēku;
.4812. 4) Ministru kabineta noteikumi;
.4813. 5) saistošie pašvaldību noteikumi.
.4814. Jāpiebilst, ka šajā uzskaitījumā netiek deleģēts juridiskais spēks «tiesu praksei», ko tomēr
praktizē un savā spriedumā pat min kā argumentu Rīgas Ziemeļu rajona tiesa, izspriežot jautājumu par
vācu uzvārda Mentzen rakstību latviešu valodā (sk. šīs tiesas 7.12.1999. spriedumu «Jurista vārda»
3.lpp. {.4954}).
.4815. Ko pēc aplūkojamās materiālu kopas var secināt par Satversmē un Eiropas Cilvēktiesību
konvencijā paredzētajām juridiskajām normām?
.4816. Pirmkārt, dažādi lietots konvencijas nosaukums: Ziemeļu rajona tiesas spriedumā –
«Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija», bet M. Mita intervijā (sk. «Jurista
vārda» 1.lpp. {.4904}) – «Eiropas Cilvēktiesību konvencija». Tā kā abos gadījumos runāts par 8. pantu
un aptuveni vienādu tā saturu (kas skar «privāto dzīvi»), atliek secināt, ka domāta viena un tā pati
konvencija.
.4817. Otrkārt, Ziemeļu rajona tiesas spriedumā (atsaucoties uz «sūdzības iesniedzējas norādi»)
apgalvots, ka gan Satversmes 96.pants, gan minētās konvencijas 8.pants «nosaka: katram ir tiesības uz
privāto dzīvi, kas ietver arī tiesības uz identitāti, noteiktu personas vārdu un uzvārdu». Savukārt M. Mits
intervijā min, ka «8.pantā, kurā ir nostiprinātas tiesības uz privāto dzīvi, tiesības uz vārdu nav konkrēti
ierakstītas pašā konvencijas tekstā, taču Eiropas Cilvēktiesību tiesa .. savā praksē tiesības uz privāto
dzīvi ir tulkojusi pietiekoši plaši ietverot 8.panta saturā arī tiesības uz vārdu».
.4818. Tātad: konvencijā tā nav rakstīts, bet tā šo jautājumu traktē tiesa! Tāpēc nebrīnīsimies, ka
arī Latvijas tiesas savdabīgi traktē dažu labu likumu (tai skaitā, piem., Rīgas Centra rajona tiesa savā
laikā – jautājumā par uzvārdu Mote).
.4819. Bez tam M. Mits vēl piebilst, ka gan minētajā Eiropas tiesā, gan Eiropas Cilvēktiesību
komisijā attiecīgās lietas skatītas saistībā ar vārda maiņu. Tas tātad nozīmē, ka ar vācu uzvārda Mentzen
atveidi latviešu valodā minētais konvencijas pants un arī attiecīgās starptautiskās tiesas prakse vispār
nav saistīta, kaut arī tieši to kā būtisku argumentu minējusi sūdzības iesniedzēja Mencenas kundze un uz
to savu argumentāciju spriedumā balstījusi Rīgas Ziemeļu rajona tiesa. Līdz ar to izriet secinājums, ka
uz sūdzības iesniedzējas faktiski sagrozīto argumentāciju balstītais Ziemeļu rajona tiesas spriedums ir
juridiski nekorekts. Vēl vairāk: ja tajā ir ignorētas (pārkāptas, sagrozīti traktētas vai tml.) visaugstākā
līmeņa valsts normatīvo aktu normas, tas kvalificējams pat par likumpārkāpumu, par ko, ja mūsu valsts
būtu tiesiska..., protams, būtu jāiestājas atbildībai.
.4820. Kāpēc Latvijā turpinās tiesu voluntārā prakse, gan pēc būtības, gan juridiski veicinot valstī
nekārtības arī tādās jomās, kas Latvijā līdz šim bija lielā mērā sakārtotas? Varbūt tieši tiesas ir tās,
kurām ir jābūt atbildīgām par daudzu jautājumu haotizēšanu valstī vai nu nekompetences, vai tīši
destruktīvas darbības dēļ? (Sk. arī M. Mita norādi par tiesu vislielāko atbildību.)
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.4821. Atsaucoties uz Satversmes 96.pantu un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8.pantu, tiek
minēts, ka privātās tiesības ierobežojamas, ja tas nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Šīs normas
īstenošanā personvārdu atveides jomā saskaras indivīda un sabiedrības intereses.
.4822. Par individuālā un sociālā sintēzi Latvijas tiesvedībā runāts jau 20.-30. gados (sk.prof. K.
Čakstes rakstu 1928.g., «Jurista vārda» 3.lpp. {.4935}). Indivīds, kurš dzīvo sabiedrībā, nevar atļauties
absolūtu brīvību. Ir jārespektē sabiedrības intereses.
.4823. Valoda jau savā būtībā ir sabiedriska parādība, jo tā ir sazināšanās līdzeklis, turklāt valsts
valoda – valsts līmenī. Arī personvārdi ir valodas sastāvdaļa. Oficiālā dokumentā ierakstīto personvārdu
lieto ne tikai attiecīgā vārda īpašnieks, bet jebkurš sabiedrības loceklis, kam ar to iznāk saskare. Indivīda
interešu sfēra (un tajā ne valsts, ne citi indivīdi neiejaucas) ir vārda izvēle jaunpiedzimušam vai vārda
maiņai. Kad vārds izvēlēts, tas tiek ierakstīts oficiālā dokumentā atbilstoši valodas pareizrakstības un
gramatikas normām, kas ir kopīgas visiem attiecīgās valodas lietotājiem. Uzvārdu dzimta manto no
tēviem un tēvutēviem. Arī uzvārda pierakstā ir jāievēro valodas pareizrakstības un gramatikas normas.
Valodas normu ievērošana nodrošina personvārda normālu un vispusīgu lietošanu atbilstoši sabiedrībā
pieņemtam un ilggadēji nostiprinātam valodas modelim, kas visiem attiecīgās valodas lietotājiem
pazīstams un automātiski izmantojams. Tas vienlaikus paredz personvārda aizsardzību pret nepamatotiem tā kropļojumiem vai maiņu un nodrošina juridisku darījumu (piem., mantojuma saņemšanas,
paternitātes pierādīšanas) korektu kārtošanu, vajadzības gadījumā saņemot kompetentu institūciju
izziņas.
.4824. Viss teiktais, arī personvārda aizsardzība pret nepamatotu grozīšanu vai kropļošanu,
vienlīdz attiecas gan uz latviešu, gan uz citvalodu personvārdiem. Citvalodu personvārdi latviešu valodā
netiek tulkoti vai kā citādi pārveidoti. Tie tiek uzrakstīti ar latviešu alfabēta burtiem un atbilstoši latviešu
valodas gramatikai ar attiecīgu galotni. Galotnes pievienošana vai galotnes maiņa nav personvārda
maiņa. Arī citās valodās, kurās vārdiem ir galotnes (piem., lietuviešu, igauņu, krievu valodā) vārda
galotni maina atkarībā no locījuma, skaitļa, dzimtes. Tā ir vārda gramatiskās formas maiņa, nevis vārda
kropļošana vai mainīšana.
.4825. Tiesa, vienas valodas vārda un uzvārda lietošana citā valodā tomēr ir saistīta ar dažām
atšķirībām personvārda izrunā vai rakstībā tādēļ, ka valodu rakstības sistēmas ir atšķirīgas un daudzās
valodās vārdu rakstība lielā mērā atšķiras no vārdu izrunas. Latviešu valodā pamatos vārdu izrunā tā, kā
tas uzrakstīts, turpretī angļu un franču valodā vārdu rakstība no izrunas atšķiras (piem., angļu Wright –
izrunā «rait»; franču Beaugrande – izrunā «bogrān»). Bez tam valodām ir atšķirīgi alfabēti. Pat vienas
alfabētiskās sistēmas valodās, piem., latīņalfabētiskajās valodās, alfabēti ir atšķirīgi. Pat tad, ja valodu
alfabētā ir viens un tas pats burts, to dažādās valodās mēdz izrunāt dažādi, piem., vācu valodā līdzskaņa
burtu v, izrunā kā «f» (piem., uzvārdā Vogel), burtu s vārda sākumā pirms patskaņa – kā «z» (Sophia),
bet burtu z un arī burtkopu tz kā «c» (Zeppelin, Mentzendorff).
.4826. Bez tam arī: st – kā «št», ck – kā «k», ch – kā «h» vai «k», tsch un tzsch – kā «č» (tāpēc
arī, piem., Stern – Šterns, Nietzsche – Nīče).
.4827. Latviešu un vācu valodā patskaņi mēdz būt gan gari, gan īsi, taču katrā valodā rakstos tos
atveido atšķirīgi; latviešu valodā patskaņa garumu norāda svītriņa virs patskaņa burta, bet vācu valodā –
burts h aiz patskaņa burta: Stahl Štāls, Ko»hler – Kēlers. Par patskaņa garumu vai īsumu liecina arī
līdzskaņu burtu lietojums starp patskaņiem: ja starp patskaņiem ir viens līdzskaņa burts, iepriekšējais
patskanis ir garš, ja starpā ir divi līdzskaņa burti, iepriekšējais patskanis ir īss, sal.: Schäfer – Šēfers, bet
Schäffer – Šefers (latviešu valodā vācu valodas līdzskaņu dubultojumu pēdējā piemērā neatveido, jo par
iepriekšējā patskaņa īsumu liecina jau tas, ka virs burta e nav svītriņas). Tāpat sal.: Ewa – Ēva, Grube –
Grūbe, bet Abbe – Abe, Otte – Ote, Melitta Melita.
.4828. Katra valoda ir savdabīga sistēma, tāpēc latviešu valodā nav tieši pārņemams nevienas citas
valodas modelis. To valodnieki jau daudzkārt izpētījuši un apliecinājuši gan publikācijās «Latviešu
valodas kultūras jautājumu» krājumā, gan presē un īpašos pētījumos. Ne jau sava kūtruma dēļ valodnieki
cenšas uzturēt latviešu valodā un sabiedrībā stabili iesakņojušās tradīcijas, bet gan valsts valodas
atbildīgā vienotā lietojuma labad. Valodnieki apzinās, ka pamatprincipa maiņa situāciju neglābtu,
neuzlabotu, bet radītu jaunas vēl sarežģītākas un pretrunīgākas problēmas, kā tas jau ir noticis lietuviešu
valodā. Vai tiešām no citu pieredzes neko nav iespējams mācīties? Vai katrā ziņā pašam puni jādabū un
vēlreiz jāatgriežas pie vēsturiski jau izmēģināta un noraidīta varianta? (šeit domātas tās latviešu uzvārdu
formas, kas latviešu valodā fiksētas vāciskā rakstībā – E. Bleses «Latviešu personu vārdu un uzvārdu
studijās», kas publicētas Rīgā 1929.gadā).
.4829. Valodnieku pētījumi un ieteikumi praksei publicēti ciklā «Norādījumi par citvalodu
īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā», kur atspoguļota personvārdu
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normatīvā atveide no dažādām pasaules valodām. 1998.gadā publicēts Valsts valodas centra izveidotās
Latviešu valodas ekspertu komisijas izstrādātais krājums «Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību
latviešu literārajā valodā», kur apkopotas pamatnormas gan latviešu, gan citu valodu īpašvārdu rakstībai
latviešu valodā.
.4830. Šajās publikācijās ietverta arī vācu īpašvārdu atveide un konkrēti – arī tie noteikumi, kas
aktuāli vācu uzvārda Mentzen atveidē. Proti: tā kā vācu valodā uzvārdam nav galotnes, bet latviešu
valodas gramatikas likumi uzvārdiem paredz attiecīgi vai nu vīriešu, vai sieviešu dzimtes galotni, tad
latviešu valodā šim uzvārdam vīriešu dzimtē pievienojama galotne -s, bet sieviešu dzimtē -e (kā tas bija
vairāk raksturīgs agrākam laikposmam) vai -a, tāpat kā citu vācu valodas uzvārdu atveidē: Abderhaldens
– Abderhaldene jeb Abderhaldena; Rentgens – Rentgene jeb Rentgena. Bez tam, atveidojot uzvārdu
Mentzen, jāņem vērā, ka vācu valodā tz izrunā kā c. Līdz ar to pareizā šī uzvārda atveide latviešu valodā
ir: vīriešu dzimtē Mencens (tāpat kā Mencendorfs, Lortzing – Lorcings, Hertz – Hercs), bet sieviešu
dzimtē attiecīgi ar galotni -e vai -a.
.4831. Ja uzvārdi no vienas valodas otrā tiek atveidoti atbilstoši vienotām normām, vienmēr ir
iespējams vajadzības gadījumā saņemt arī kompetentas institūcijas izziņu par viena un tā paša uzvārda
identitāti dažādu valodu rakstībā. Savukārt, ja rakstību pakļauj dažādiem subjektīviem viedokļiem, tad
katrs gadījums skatāms individuāli un juridiski nav iespējams pierādīt pat acīm redzamu patiesību.
.4832. Priekšlikums atsevišķos gadījumos vai atsevišķām personām pieļaut izņēmumus
demokrātiskā sabiedrībā nav juridiski korekts. Izņēmumi gan var būt robežgadījumos, kādi valodas
praksē tiešām mēdz būt.
.4833. Normatīvos aktos paredzētais priekšvārdu skaita ierobežojums (ne vairāk par diviem
vārdiem) ir paša vārda īpašnieka ērtību labad, jo noteikumi paredz, ka visos gadījumos jālieto abi (t.i.,
visi) vārdi, resp., priekšvārdi, kas ierakstīti personas dokumentā.
.4834. Kā apvienot dažādo valodu rakstības un izrunas atšķirības, atveidojot personvārdus un
vienlaikus pēc iespējas saglabājot to nemainīgumu šajā atveides procesā?
.4835. Teorētiski, atveidojot rakstos citvalodu personvārdus, ir iespējamas divas pieejas:
.4836. 1) rakstīt, saglabājot oriģinālrakstību, bet tad latviešu valodā tos arī izrunāsim precīzi
pēc burtiem, kādi uzrakstīti, tādējādi kropļosim citvalodu izrunu un tos nevarēs atpazīt pēc izrunas;
.4837. 2) atveidot, saglabājot oriģinālizrunu, bet tad tos nevarēs atpazīt pēc rakstības.
.4838. Tā kā citvalodas rakstības saglabāšana bez tam vēl ir saistīta arī ar dažādu valodu alfabētu
neatbilstību, latviešu valodā ir jau nostiprinājusies ilggadēja tradīcija citvalodu personvārdus atveidot
pēc izrunas. Šī tradīcija sāka veidoties jau 19.gadsimtā, un jau 20.gadsimta 20.-30.gados tā tika
nostiprināta juridiski, kad tika pieņemts arī likums par personvārdu rakstību un atveidi no citām valodām
atbilstoši vienotām pareizrakstības prasībām.
.4839. 20.gadsimta 90.gados, respektējot prakses vajadzības un dažu uzvārdu savdabīgumu, pēc
personas vēlēšanās personvārda oriģinālrakstība tiek uzrādīta arī pasē (īpašās atzīmēs), bet pamatierakstā
personas dokumentā rakstāma tāda forma, kas atbilst latviešu valodas normām. Ja starptautiskajā praksē
šos ierakstus nav pieņemts respektēt, kā arī ņemot vērā interneta un dažādu starptautisko reģistru
vajadzības, tomēr vienlaikus arī nekropļojot rakstību latviešu valodā, problēmas risinājumu var rast,
uzrādot oriģinālformu tieši blakus ierakstam latviešu valodā arī pasē, ja attiecīgā persona izsaka šādu
vēlēšanos. Dzimtsarakstu ierakstos tas jau tiekot praktizēts.
.4840. Turpretī, lai mainītu ilggadēji nostiprināto un plaši lietoto tradīciju, ir jāpiedāvā jauns
vispusīgi pārdomāts modelis. Patlaban tiesu praksē praktizētā pieeja ar valodas (un, kā izrādās, arī
juridisko) normu pārkāpšanu, kā arī atsevišķu personu subjektīvais faktu un problēmu traktējums
nopietnu nākotnes modeli nepiedāvā. Turklāt joprojām konkrētās vēlmes ir atšķirīgas un priekšlikumi ir
savstarpēji pretrunīgi:
.4841. – no vienas puses, ieteic «pārskatīt savas valodas dogmas», no otras puses, uzsver, ka
vārda un uzvārda lietošanai ir «nepieciešama stabilitāte», bet pareizrakstības noteikumi tiek mainīti;
.4842. – no vienas puses, atgādina, ka mazākumtautību tiesībās ierakstīts, ka citvalodu īpašvārdi jālieto atbilstoši to «fonētiskajam skanējumam», no otras puses, grib, lai atteiktos no oriģinālizrunas atveides un pārietu uz oriģinālrakstības pārcelšanu un attiecīgi angliskās, vāciskās, franciskās,
ķīniskās un jebkuras citas valodas izrunas apgūšanu;
.4843. – no vienas puses, uzsver, ka valodniekiem vēl jāpētī personvārdu atveide, no otras
puses, bez nepieciešamās valodas kompetences jautājumu izspriež juristi vai citi ierēdņi, ignorējot
valodnieku izpētīto un praksē balstīto un nostiprināto personvārdu atveides pamatu;
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.4844. – no vienas puses, aicinājums latviešiem mācīties citvalodu personvārdu izrunu pēc to
oriģinālrakstības, no otras puses, ... jā, diemžēl parasti «no otras puses» netiek izteikta doma, ka būtu
pamatīgāk jāapgūst arī latviešu valodas pamati.
.4845. Par latviešu valodu rūpi nejūt.
.4846. Tieši tāpēc nobeigumā gribas atkārtot vilciena «Literatūras ekspresis 2000» dalībnieces
literātes Amandas Aizpurietes š.g. 2.jūnijā radiointervijā teikto: «Mēs protam pārtulkot citus. Mēs
neprotam pārtulkot sevi citiem.»
.4847. Lai mēs sevi pārtulkotu un demonstrētu citiem, mums labi jāpazīst savas tautas un valodas
identitāte. Identitāte, kurā atsevišķas personas identitāte nenostājas pret sabiedrības un tautas identitāti.
Apgūstot citas valodas, mums labi jāapgūst arī savējā, jo tā nav nedz sliktāka, nedz nepareizāka kā citas.
§190. Jautrītes Briedes intervija
2000.07.04

.4848. Par vārdu, kāds tas ir, ...
.4849. Jautrīte Briede, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore, «Latvijas Vēstnesim».
«LV» Ot, 2000.07.04 Nr. 247/249 (2158/2160).55
.4850. – Pie kādām tiesībām varētu pieskaitīt personas tiesības uz vārdu?
.4851. – Tiesības uz vārdu ir identificējamas ar tiesībām uz identitāti, tiesībām uz privāto dzīvi.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākos savos spriedumos ir norādījusi, ka tiesības uz vārdu ir saistītas ar
personas privāto dzīvi. Tādu pašu viedokli ir paudusi arī Eiropas tiesa, kas ir izskatījusi līdzīga satura
lietas, kur konstatēts, ka tiesības uz vārdu ir saistītas ar cilvēka identitāti un ir privātās dzīves sastāvdaļa.
.4852. – Konstantīns Čakste savā laikā ir rakstījis, ka tiesības uz vārdu pieder pie civiltiesību
sfēras («Jurista vārds» K. Čakstes rakstu publicē pilnībā, sk.3.lpp. – red. {.4935})?
.4853. – Šāds viedoklis ir skaidrojams ar to, ka cilvēktiesības ir attīstījušās pēc Otrā pasaules
kara. Tiesības uz vārdu varētu tikt pieskaitītas pie civiltiesībām, jo tās ir cilvēka neatņemamās tiesības,
tāpēc tajā laikā tā varēja rakstīt.
.4854. – Jūsuprāt, tiesības uz vārdu aizsargā vārda izrunu vai tā transkripciju? Kurai no tām
būtu jādod prioritāte?
.4855. – Te ir jāvadās no lietojuma. Prioritāte, protams, ir izrunai, jo svarīgi, lai cilvēks zinātu,
kad viņu sauc. Tomēr arī rakstībai ir sava nozīme. Piemēram, Francijā manu uzvārdu raksta Briede, taču
izrunā «Brīd». Tas mani neaizvaino tik ļoti, kā tas būtu, ja mans uzvārds tiktu saķēmots (uzrakstīts tā, ka
es to nevarētu atpazīt).
.4856. Tādēļ es domāju, ka noteikt, vai prioritāte ir izrunai vai rakstībai, ir grūti.
.4857. – Kam, pēc jūsu domām, vajadzētu izvēlēties, vai uzvārdu latviskot vai ne?
.4858. – Tā kā tas ir privātās dzīves jautājums, šo izvēli varētu atstāt personas ziņā. Pašam
cilvēkam būtu jāizvēlas, vai uzvārds un vārds būtu jālatvisko vai ne. Pretējā gadījumā rodas tāda
situācija, kā tas ir Jutas Mencenas ģimenē, kur gan vīra, gan dēla, gan arī pašas Jutas uzvārds tiek
rakstīts atšķirīgi («Jurista vārds» abus spriedumus publicē pilnībā, sk. 3.lpp. – red.). Tas ir savādi, ja
vienā ģimenē nav vienota uzvārda, turklāt pret pašu gribu.
.4859. Protams, ja ģimene pati vienojas par dažādu rakstību, tad tas būtu citādi.
.4860. – Ir skaidrs, ka tiesība uz vārdu nav absolūta, taču kādi ir pieņemamie kritēriji tam, lai šī
tiesība tiktu ierobežota?
.4861. – Šis jautājums ir jāizvērtē pēc proporcionalitātes principa. Tiesības uz privāto dzīvi var
ierobežot tad, ja guvums no tā ir lielāks nekā zaudējums cilvēkam. Jāizvērtē, cik lielā mērā tas, ka vārds
netiek mainīts atbilstoši valodas prasībām, ietekmē valstiskās intereses.
.4862. Vispirms būtu jāapsver tas, cik stingri Latvijā ievēro latviešu valodas prasības citās jomās.
Piemēram, es saņēmu uzaicinājumu no Tieslietu ministrijas, ko bija parakstījis nu jau bijušais tieslietu
ministrs Valdis Birkavs, uz semināru, kurā ārzemju dalībnieku vārdi tika norādīti nelatviskotā formā.
.4863. Arī Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) nepieturas pie vārdu latviskošanas. Kā
pastāstīja Jutas Mencenas vīrs, automašīnas reģistrācijas dokumentā viņa uzvārds un vārds tika rakstīti
oriģinālā. Atbildīgais ierēdnis esot paskaidrojis, ka oriģināla vārda ierakstīšana ir iespējama, jo nesen
CSDD esot mainījusi savu nostāju šajā jautājumā.

Briede Jautrīte, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore. «Par vārdu, kāds tas ir, ...». «LV» Ot,
2000.07.04 Nr.247/249 (2158/2160).
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.4864. Ievērojot iepriekšminēto praksi, var secināt, ka vārdu nelatviskās formas lielākajā daļā
sabiedrības ir atzītas. Iespējams, ka ir daļa, kas to nepieņem, bet īpašvārdu nelatviskošanas prakse tomēr
kļūst arvien plašāka. Tādējādi šajā spriedumā nevar runāt par proporcionalitāti – cilvēka tiesību
ierobežojums, viņa vārdu pretēji viņa gribai latviskojot, ir lielāks nekā valsts un sabiedrības kopējais
guvums. Ja turpretim visur citur mēs ļoti ievērotu valodas prasības, tad varbūt latviskošana būtu
pamatota. Tādā gadījumā varētu domāt par lielāku valsts ieguvumu nekā cilvēka tiesību aizskārumu.
.4865. Mums ir jābūt reālistiem un jāskatās, kā valoda attīstās. Es esmu par latviešu valodas
ievērošanu un saglabāšanu. Arī juridiskajiem terminiem es cenšos atrast latviskos sinonīmus, bet
personas vārds tomēr ir īpašs identitātes rādītājs un to nevar latviskot.
.4866. – Vai jūs varētu sīkāk analizēt dažādu tiesu atšķirīgus secinājumus līdzīga satura lietās
(abās Mencenu lietās)?
.4867. – Pirmajā spriedumā lietā «J. Mencena pret Rīgas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu
nodaļu» tiesa deva ļoti plašu un pamatotu argumentāciju. Savukārt otrajā spriedumā «J. Mencena pret
Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi» Centra rajona tiesa uz mūsu iesniegtajiem
argumentiem nesniedza nevienu pretargumentu.
.4868. Abās lietās mēs balstījām savu sūdzību uz pretrunām starp Ministru kabineta noteikumiem
un Satversmi, kā arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, norādot, ka
piemērojama ir tā tiesību norma, kurai ir augstāks juridiskais spēks.
.4869. Diemžēl otrajā spriedumā nedz Satversme, nedz arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencija vispār nav minēta. Tas nozīmē, ka mūsu argumenti vispār nav ņemti vērā, bet ir
ievēroti tikai vienas puses argumenti. Kaut gan Satversme spriedumā nav minēta, tiesnese ir
konstatējusi, ka «valsts valodas lietošanu personas dokumentos sīkāk reglamentē speciālās tiesību
normas». No tā var secināt, ka tiesnese konstatējusi, ka Ministru kabineta noteikumi ir speciālās tiesību
normas iepretim Satversmei un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. Kaut arī
tiesnese nenorāda, pret ko šīs normas ir speciālas, tā kā mēs iesniegumā atsaucamies uz Satversmi un
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, tad var saprast, ka tiesnese uzskata:
Ministru kabineta noteikumi var atcelt Satversmē iekļautās normas (kā, starp citu, tas bija padomju
laikā).
.4870. Skumji, ka mūsu tiesās joprojām strādā tiesneši, kas nezina, ka speciālās un vispārējās
tiesību normas ir vērtējamas tikai viena normatīvā akta vai viena juridiska spēka normatīvo aktu
ietvaros, bet Satversme, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un Ministru
kabineta noteikumi ir dažāda juridiska spēka normatīvie akti.
.4871. Tiesnese ir pārkāpusi Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
6.pantu, kas saskaņā ar Cilvēktiesību tiesas šī panta interpretāciju nozīmē to, ka visiem būtiskiem
argumentiem ir jābūt atspēkotiem spriedumā. Tur nav neviena atspēkojuma.
.4872. – Vai nelatviskotā uzvārda forma šai gadījumā vispār neparādās pasē?
.4873. – Uzvārda oriģinālu norāda pases 14.lappusē. Juta Mencena stāstīja, ka viņa bija
devusies kārtot darīšanas kādā iestādē un norādījusi, ka nelatviskotais variants ir norādīts 14.lappusē.
Taču viņai atbildēts, ka šāds ieraksts nevienu neinteresē. Patiesību sakot, tā tas ir, jo identitāte ir
atspoguļota pases pirmajā lappusē. Tā ir cilvēka identitāte. Varbūt varētu rakstīt 14.lappusē nevis vārda
oriģinālo formu, bet gan tā izrunu latviešu valodā?
.4874. – Vai līdz tiesai ir nonākuši citi Mencenas lietai līdzīgi gadījumi?
.4875. – 1998.gada 8.augustā Ventspils tiesa izskatīja Adolfa Žirona sūdzību par Iekšlietu
ministrijas Pilsonības un migrācijas pārvaldes Ventspils nodaļu. Šī lieta bija saistīta ar to, ka viņa
uzvārds «Žironas» tika pārveidots uz «Žirons», kas lietuviski nozīmē pļāpa, muldoņa. Turklāt visiem
viņa radiem iepriekšējā rakstība bija tikusi saglabāta. Tiesa šo sūdzību apmierināja, taču spriedums ir
pārsūdzēts un es nezinu iznākumu.
.4876. Vēl ir bijusi Mottes lieta, kur gan strīds bija par to, vai var rakstīt divus vienādus
līdzskaņus pēc kārtas vai ne. Arī šī sūdzība tika apmierināta. Šiškina – es gan īsti to nepārzinu, bet,
manuprāt, viņa pat ir kādā no tiesām uzvarējusi, bet spriedums atkal pārsūdzēts. Šis cilvēks arī ir ļoti
stūrgalvīgs un gatavs iet līdz Cilvēktiesību tiesai.
.4877. Es pazīstu arī vairākus cilvēkus, kas ir sūdzējušies Cilvēktiesību birojā par savu tiesību
pārkāpumu sakarā ar vārdu latviskošanu, taču viņi nav griezušies tiesā ar konkrētu sūdzību.
.4878. Ir gan gadījumi, kā, piemēram, ar režisori Aiju Bleiju. Viņas uzvārds rakstījās ar «y».
Tādos vārdos, kur parādās burti, kas nav latviešu alfabētā, es varētu piekrist, ka valsts interese varētu būt
lielāka nekā indivīda tiesību aizskārums (ierobežojums būtu proporcionāls). Tā kā latviešu alfabētā nav
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burta «y», tad to kaut kā vajadzētu aizvietot ar latviešu burtiem. Lai gan uz ielām mēs redzam uzrakstu
«Twenty»...
.4879. – Vai jums ir zināma kaimiņu prakse jautājumos par vārda rakstību?
.4880. – Jā, piemēram, mana paziņa igauniete ir apprecējusies ar francūzi Laffranque. Viņas
uzvārds igauņu pasē tiek rakstīts, nemainot tā burtus atbilstoši izrunai vai igauņu alfabētam. Kaut igauņu
valoda arī ir maza valoda un vēl sarežģītāka nekā latviešu valoda, igauņi ciena personas privāto dzīvi.
.4881. Tā, piemēram, Igaunijas Valodas likuma 20.pants nosaka sekojošo: «Oficiālajai Igaunijas
pilsoņu vārdu rakstībai ir jābūt, izmantojot igauņu un latīņu alfabēta burtus. Igaunijas pilsoņu vārdu
transkripcijai citā valodā, kas lieto citu alfabētu burtus, ir jānotiek saskaņā ar nodibinātiem literāro
standartu noteikumiem.»
.4882. Savukārt ārvalstu īpašvārdu rakstības noteikumi Igaunijā nosaka, ka «visiem svešzemju
vārdiem, kuri ir rakstīti ar latīņu alfabēta burtiem, ir jābūt rakstītiem pilnīgi tāpat, kā tie ir rakstīti
ārvalsts dokumentos nominatīvā, bez jebkādām izmaiņām un ar visiem oriģinālā lietotiem papildu
burtiem un zīmēm».
.4883. Nesen presē bija vairākas publikācijas, kas pievērsās jautājumiem par citvalodu īpašvārdu
rakstību. Ir publicēta viena grāmata, kur norādīja īpašvārdus atbilstoši oriģinālrakstībai, pievienojot
galotni. «Dienā» par šo faktu kāda raksta autore valodniece izteicās, ka tas ir tas pats, ja valodnieks
mācītu, ka inženierim jābūvē lidmašīnas bez spārniem. Manuprāt, nevajadzētu jaukt tādas lietas kā
cilvēku drošība un absurda valsts iejaukšanās privātajā dzīvē.
.4884. Es esmu par valodu kā tādu, tomēr ir jāatšķir valoda no īpašvārda, kas tomēr nav viens un
tas pats.
.4885. – Vai tas, ka Komerclikums pieļauj firmas nosaukumā lietot ne tikai latviešu, bet arī
latīņu alfabēta burtus, neliecina par to, ka ledus ir sakustējies šajā jautājumā? Vai tas pats nebūtu
jāattiecina arī pret personu vārdiem?
.4886. – Tas ir ļoti labs arguments. Tas ir tas, ko es runāju tiesā, – vai tiešām Latvijas valsts
piešķir lielāku aizsardzību precei nekā cilvēkam. Vai mēs cienām preci vairāk par cilvēku?
.4887. Taču pagaidām man ir grūti pateikt, vai latīņu alfabēta burtu lietojums būtu attaisnojams.
Šobrīd es attaisnotu tādu rīcību, ka latīņu alfabēta burti tiek pārmainīti. Tomēr es neesmu stingra savās
pozīcijās. Ja mēs esam spējīgi to uzrakstīt, tad mūsu izglītība ir pietiekami augsta, lai to saprastu. Būtu
jāvērtē parastā cilvēka izglītības līmenis un tas, vai ierēdnis ir spējīgs šādu rakstību saprast un vismaz
kaut kādā veidā izrunāt. Iespējams, ka tādēļ būtu nepieciešams ierakstīt šo vārdu izrunu. Identitāti kā
tādu vajadzētu maksimāli saglabāt.
.4888. Visa prakse Latvijā rāda, ka cilvēki ir pieraduši pie svešvārdiem. Piemēram, «McDonald»
neviens neizrunā kā «mcdonald», bet gan kā «makdonald». Tā problēma nav tik liela. Problēma ir
valodniekiem.
.4889. Protams, ir cilvēki, kuri to valodu nezina, un viņiem ir problēmas, bet, ja tādu cilvēku ir
mazākums, vai tad mums labāk nevajadzētu šiem cilvēkiem palīdzēt apgūt ko vairāk, nevis uzspiest
vairākumam mazākuma viedokli.
.4890. Kad es sāku lasīt darbus angļu valodā, man bija grūti sasaistīt to vārdu rakstību, pie kādas
es biju pieradusi, ar to, kas bija oriģinālā. Tāpat arī internetā, es pieņemu, ja cilvēks meklē kādu, kura
vārdu viņš ir pieradis redzēt savādāk nekā tas ir oriģinālā, varētu rasties grūtības.
.4891. Man liekas, ka tāda Latvijas pieeja šī jautājuma risināšanai, kāda tā ir tagad, varētu būt
gadsimta sākumā. Taču tagad, kad komunikācija un saskarsme ir tik liela, tas vairs nav proporcionāli.
.4892. – Vai jūs varētu vēlreiz precizēt tos kritērijus, kas ir izvirzāmi, lai kāds vārds varētu tikt
latviskots?
.4893. – Tā robeža varētu būt tie burti, kas mūsu alfabētā nav sastopami. Arābu, ķīniešu,
krievu...
.4894. – Kādas tad, pēc jūsu domām, būtu jāizdara izmaiņas pašreizējās tiesību normās, kas
regulē vārdu rakstību?
.4895. – Es domāju, ka pilnīgi pietiktu ar Ministru kabineta noteikumu atsaukšanu. Arī jaunajā
Valsts valodas likumā ir ierakstīts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ir rakstāmi vārdi un
uzvārdi. Ministru kabinetam ir deleģētas tiesības, taču ir jāapsver, vai tas ir nepieciešams. Pilnīgi
pietiktu, ja tajā pašā likumā ierakstītu, ka īpašvārdus raksta latviešu burtiem vai pat līdzīgi kā kaimiņi
igauņi latīņu burtiem.
.4896. – Vai šāda kārtība neapgrūtinātu valsts statistiku?
.4897. – Es domāju, ka ne. Mēs nemainām to ārzemnieku uzvārdus, kas uzturas Latvijā. Ja mēs
mainītu, piemēram, Jutas Mencenas vīra Mentzen uzvārdu, tad tas būtu Mencens. Taču, tā kā viņam ir
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sava ārzemju pase, ar kuru viņš uzstājas ārzemēs un kur uzvārds saglabātos oriģinālā, varētu rasties cita
veida problēmas. Piemēram, ja uz Latviju atsūtītu kādu oficiālu pieprasījumu, lai iegūtu ziņas par šo
cilvēku, mūsu datos tāda «Mentzen» nebūtu. Būtu Mencens. Es domāju, ka tādējādi Latvija tieši rada
nevajadzīgus sarežģījumus.
.4898. – Kā, Jūsuprāt, šo lietu izskatītu Eiropas Cilvēktiesību tiesa?
.4899. – Eiropas Cilvēktiesību tiesā valstij būtu jāpierāda, ka ierobežojums tiešām ir
nepieciešams (proporcionalitāte). Taču, tā kā latviešu valodas lietošanas vispārējā prakse tomēr nav tik
stingra, kāda tā ir attiecībā uz īpašvārdiem, man šķiet, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa nospriestu par labu
Mentzen.
.4900. Tāpat tas būtu arī ar Eiropas tiesu, kur arī ir bijušas līdzīgas lietas. Piemēram, Vācijā
dzīvojošam grieķim tika tieši pārrakstīts uzvārds no grieķu uz latīņu burtiem, tomēr tiesa gāja vēl tālāk –
tā atļāva lietot tādu vārda transkripciju, kas atbilda tam, ko šī persona parasti lietoja biznesa darīšanās.
Tas norāda uz to, ka personas privātā dzīve tiek ļoti respektēta.
.4901. Mums ir jārūpējas par savas valodas saglabāšanu un attīstīšanu, cienot cilvēka privāto dzīvi
un identitāti.
.4902. LU Juridiskās fakultātes 3. kursa studente Kristīne Jarinovska – «Latvijas Vēstnesim»
§191. Mārtiņa Mita intervija
2000.07.04

.4903. ... un par vārdu kā cilvēktiesību
.4904. Mārtiņš Mits, Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūta direktora v.i., «Latvijas
Vēstnesim». «LV» Ot, 2000.07.04 Nr. 247/249 (2158/2160)56.
.4905. – Pēdējā laikā Latvijas tiesu praksē vairākkārt ir izskatītas lietas saistībā ar cilvēku
iebildumiem pret to, ka viņu nelatviešu izcelsmes vārdi un uzvārdi oficiālos dokumentos tiek latviskoti,
būtiski mainot to rakstību un izrunu. Vai cilvēktiesības aizsargā arī cilvēka tiesības uz vārdu?
.4906. – Kā atsevišķa tiesība tiesības uz vārdu starptautiskos cilvēktiesību līgumos ir
atrodamas reti. Viens no starptautiskajiem līgumiem, kur šīs tiesības ir īpaši izdalītas, ir Bērnu tiesību
konvencija. Taču tas nenozīmē, ka šī tiesība nav aizsargāta. Tiesības uz vārdu ietilpst plašāku
cilvēktiesību, tiesību uz privāto dzīvi, sastāvā.
.4907. Jāievēro, ka tiesības uz privāto dzīvi ir ļoti plašs jēdziens, kurā ietilpst dažādas privātās
dzīves izpausmes – gan tas, kā persona sevi identificē, gan tas, ar ko un kā persona vēlas socializēties,
utt. Un, protams, viena no personas privātās dzīves sastāvdaļām ir arī personas vārds, respektīvi, tas, kā
persona sevi apzinās un kā viņa grib tikt uzrunāta. Tādēļ Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (turpmāk –
ECTK) 8.pantā, kurā ir nostiprinātas tiesības uz privāto dzīvi, tiesības uz vārdu nav konkrēti ierakstītas
pašā konvencijas tekstā, taču Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk ECT) savā praksē tiesības uz privāto
dzīvi ir tulkojusi pietiekami plaši, ietverot 8. panta saturā arī tiesības uz vārdu.
.4908. – Kādas lietas konkrēti ir skatītas saistībā ar tiesībām uz vārdu?
.4909. – Gan ECT, gan arī Eiropas Cilvēktiesību komisija ir vairākkārt saskārušās ar lietām,
kas saistītas ar personas vārdiem. Taču līdz šim lietas galvenokārt ir skatītas saistībā ar vārda maiņu.
.4910. – Bet Latvijas praksē lielākie strīdi ir tieši par personas vārda rakstību dokumentos. Vai
šīs tiesības arī ir aizsargātas?
.4911. – Lai atbildētu uz šo jautājumu, varam izvēlēties par piemēru lietu par bērna uzvārda
noteikšanu (spriedumu šajā lietā sk. «Jurista vārda» 3.lpp. – red.).
.4912. Nosakot prasības pamatotību šādā lietā, vajadzētu piemērot ECTK 8.panta 2.daļā iestrādāto
testu par ECTK nostiprināto tiesību aizskāruma izvērtējumu.
.4913. Tātad, pirmkārt, ir jāizvērtē, vai tiesības ierobežojums ir noteikts likumā. Jāuzsver, ka ar
likumu ECT praksē saprot ne tikai parlamenta pieņemtos likumus, bet arī citu veidu tiesību aktus, kas ir
publiski pieejami. Tā kā vārdu rakstība dokumentos Latvijā ir reglamentēta Ministru kabineta
noteikumos, var uzskatīt, ka ierobežojumi noteikti likumā. Neiedziļinoties sīkāk šī kritērija izpētē,
pieņemsim, ka ierobežojumi atbilst pirmajam kritērijam.
.4914. Otrkārt, ir jāizvērtē, kādās interesēs vārdu pārveide ir nostiprināta. ECTK 8.pantā ir
uzskaitīti vairāki pamati, kāpēc var ierobežot tiesības uz privāto dzīvi. Manuprāt, šajā lietā
visatbilstošākais pamats ir sabiedrības intereses, respektīvi, ilgā laika posmā izveidojušos valodas
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normu, kas nosaka, kādā veidā personas vārdi tiek pārveidoti atbilstoši latviešu valodas specifikai,
saglabāšana. Tādējādi varētu konstatēt arī sabiedrības interesi, kas pamato ierobežojumu esamību.
.4915. Tālāk būtu jāizvērtē trešais kritērijs, proti, vai noteiktie ierobežojumi ir nepieciešami
demokrātiskā sabiedrībā jeb, citiem vārdiem, – vai ir ievērots samērīguma princips. No vienas puses,
persona vēlas, lai viņas bērna uzvārds būtu tāds pats kā tēva uzvārds un lai šis uzvārds arī tiktu rakstīts
tāpat kā bērna tēva uzvārds.
.4916. Jāievēro arī, kādas grūtības personai rodas, ja šī vēlme netiek realizēta. Te vispirms jāmin
problēmas nokārtot dažādas civiltiesiskas saistības ārzemēs (piemēram, saņemt mantojumu), jo ir
nepieciešams vēl atsevišķi pierādīt radniecību. Tādējādi ar šo ierobežojumu tiek apgrūtināta citu
personas tiesību realizācija. No otras puses, jāievēro arī jau minētā sabiedrības interese izveidoto
valodas tradīciju saglabāšanā.
.4917. Līdz ar to faktiski jāapsver jautājums, kas notiks, ja šī izveidotā tradīcija tiks mainīta,
kādas negatīvas sekas tas var radīt sabiedrībai, respektīvi, vai ierobežojums indivīdam iespēju rakstīt
vārdu tā, kā viņš pats to vēlas, līdz ar to ierobežojot arī viņa citu tiesību realizāciju, atsver nevēlēšanos
mainīt atsevišķus latviešu valodas pareizrakstības likumus.
.4918. Šis izvērtēšanas jautājums ir ļoti smags, kurā viedokļi dalās un dalīsies. Nav iespējams
pateikt, kas ir nozīmīgāks – sabiedrības vai indivīda interese.
.4919. Mans subjektīvais viedoklis ir, ka atsevišķas valodas pareizrakstības normas tomēr ir
zināmā mēra sastingušas un ir grūti pamatot stingru turēšanos pie tām. Piemēram, ka uzvārdā nedrīkst
būt divi līdzskaņi. Ir bijuši vairāki spriedumi, kas šīs normas pamatotību apstrīd. Tas gan norāda tikai uz
to, ka mēs atrodamies diskusiju sākumpunktā un ka ir vērts ļoti nopietni pārdomāt, cik lielā mērā
latviešu valoda cietīs no tā, ka personas uzvārds tiks rakstīts tā, kā šī persona vēlas. Turklāt, izņēmuma
gadījumos, nevis masveidā.
.4920. Ja atgriežas pie abām Mencenu lietām, tad spriedums, kurā ir atļauts bērnu saukt sava tēva
uzvārdā, ir uzskatāms par ļoti progresīvu. Tiesa ir piemērojusi tādu pašu spriešanas ceļu kā ECT un savā
argumentācijā balstījusies uz ECTK 8.pantu, uzskatot, ka sabiedrības interešu uzspiešana šajā gadījumā
nav attaisnojama.
.4921. Tajā pašā laikā man nav pārliecības par to, ka, ja šī lieta tiktu izskatīta ECT, tiesa atzītu
valsts pārkāpumu. Jāpiezīmē, ka līdzšinējā praksē ECT, vadoties no apsvēruma, ka Eiropā nepastāv
vienoti principi vārda maiņas jautājumā, atstāj valstīm diezgan plašu rīcības brīvību.
.4922. Protams, tur izskatītās lietas attiecas uz vārda maiņu, un tas ir mazliet cits aspekts.
Piemēram, pret Franciju ir skatīta lieta, kurā vecāki bija gribējuši dot savam bērnam vārdu «Marijas
ziediņš», bet valsts institūcijas bija atteikušās šādu vārdu pieņemt. Šajā gadījumā ECT secināja, ka šis
jautājums ietilpst privātās dzīves sfērā, taču vārda «Marijas ziediņš» lietojums varētu radīt dažādus
sarežģījumus (franču valodā būtu grūtības ar locījumiem no diviem vārdiem sastāvošam vārdam), tāpēc
šī prasība tika noraidīta.
.4923. Bez šaubām, līdzšinējā ECT prakse nav uzskatāma par dogmu. Tieši tagad ECT
spriedumos var novērot tendenci, ka tiek būtiski mainīta līdzšinējā tiesu prakse. Tam par svarīgu iemeslu
var minēt tieši jauno postsociālistisko valstu iesaistīšanos Eiropas Padomes darbā.
.4924. Tāpēc vēlreiz un vēlreiz jāuzsver, ka nav vienas pareizās atbildes šajā lietā. Noteikti agri
vai vēlu šāds jautājums no Latvijas nonāks ECT, un tad būs ļoti interesanti noskatīties, kādu pozīciju par
tiesību uz vārdu interpretāciju izvēlēsies ECT.
.4925. – Vai tiesības uz privāto dzīvi ir vienīgās cilvēktiesības, kas aizsargā tiesības uz vārdu?
.4926. – Noteikti jāmin arī mazākumtautību tiesības. Viens no mazākumtautību identitātes
saglabāšanas priekšnoteikumiem ir pie šīm tautībām piederošu personu vārdu saglabāšana.
Mazākumtautību tiesību standarti vēl tikai attīstās, taču jau tagad ir prasība, ka to vārdi pēc iespējas
jāraksta atbilstoši fonētiskajam skanējumam.
.4927. Ja mēs šajā kontekstā paskatāmies uz Latviju, tad mums arī šeit ir problēmas. Mēs
latviskojam gan latviešu, gan nelatviešu vārdus. Piemēram, Ivan Ivanov latviskojot kļūst par Ivanu
Ivanovu, tādējādi faktiski mainot šī cilvēka uzvārdu. Bet varbūt šī persona nemaz negrib šādu uzvārdu
maiņu, jo nez vai šis cilvēks par sevi domā kā par Ivanu Ivanovu, drīzāk gan kā par Ivan Ivanov.
Kopumā jāsecina, ka tiesības uz vārdu ir ļoti nopietna problēma. Iespējams, ka mums vajadzētu pārskatīt
savas valodas dogmas, lai ievērotu personas vēlmes saglabāt savu identitāti.
.4928. – Ja var secināt, ka tiesības uz vārdu kā cilvēktiesības ir aizsargājamas, tad kāds
mehānisms nacionālā līmenī varētu nodrošināt šo tiesību īstenojumu dzīvē?
.4929. – Teorētiski spriežot, ja pastāv pretruna starp nacionālo likumu un saistošu starptautisko
līgumu, nemaz nav nepieciešams grozījums likumā, lai piemērotu cilvēkam labvēlīgāko normu, kas ir
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ietverta starptautiskajā līgumā. Tomēr tiesiskā valstī tiesību sistēmai ir jābūt skaidrai un sakārtotai, tādēļ
maksimāli jācenšas novērst normu kolīzijas gan likumu izstrādāšanas stadijā, gan arī spēkā esošajos
tiesību aktos.
.4930. – Bet kam būtu jābūt par galveno stimulu šādām ar likumdošanu saistītām pārmaiņām?
Vai būtu jāgaida kāds ECT spriedums, pirms veikt kādas izmaiņas ar tiesībām uz vārdu saistītajos
nacionālā līmeņa aktos?
.4931. – Tas ir komplekss jautājums, jo tiesības uz vārdu nav vienīgā problēma, kas saistīta ar
valodas tiesisko regulējumu. Es šaubos, vai, grozot šos konkrētos Ministru kabineta noteikumus, tiktu
atrisināti visi sarežģījumi.
.4932. Šobrīd vislielākā atbildība ir tieši tiesām. No tām ir atkarīgs, cik lielā mērā valoda
transformēsies, piemērojoties vispārējai Eiropas apritei. Arī tas prasa lielas izmaiņas, jo Latvija līdz šim
ir bijusi diezgan nošķirta no visām globalizācijas tendencēm pasaulē. Taču skaidrs, ka turpmāk mēs
būsim spiesti pieņemt vai vismaz ievērot arī tās.
.4933. Daudzas pārmaiņas notiek tik strauji, un normatīvo aktu radītāji dažkārt nespēj paredzēt
tuvākās nākotnes izvirzītās prasības. Tieši tāpēc ārkārtīgi nozīmīgs ir normu piemērotāju darbs, kam
jāievēro reālās situācijas pārmaiņas vēl pirms izmaiņām normatīvajos aktos. Kā liecina atsevišķi pēdējā
laika tiesu spriedumi, mūsu tiesas var būt pietiekami elastīgas, lai veiktu šo uzdevumu.
.4934. LU Juridiskās fakultātes 3. kursa students Arnis Buka – «Latvijas Vēstnesim»
§192. Konstantīna Čakstes raksts
2000.07.04

.4935. Tiesība uz vārdu un likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos
.4936. Profesors Konstantīns Čakste – 1928.gadā. «LV» Ot, 2000.07.04 Nr. 247/249
(2158/2160)57. Pirmpublicējums: Žurnāls «Jurists», 1928.g., 37.–42.sleja.58 Publikācijā saglabāta
pirmpublicējuma rakstība un interpunkcija
.4937. Nav domājams tiesisks stāvoklis vai tiesiska attiecība, kur nebūtu tiesību subjekta –
personas. Persona ir centrs, ap kuru saistās tiesības un pienākumi, kādēļ nepieciešama stingra vienas
personas norobežošana no otras. Nenorobežot personu nozīmē sakausēt visu sabiedrību tikai vienā
kompaktā masā, kur atsevišķu personu, kā arī personu un sabiedrības starpā nava iespējamas nekādas
tiesiskas attiecības. (..)
.4938. Vienas personas šķirošanai no otras kalpo personas vārdi un uzvārdi. Tādu nozīmi personas
vārdiem jau piedeva romiešu juristi. Nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt (Inst.
II., 20., §29.). Personu apzīmēšanā ir ieinteresēta vispirms valsts, jo pateicoties tikai vārdam, ar kuru tiek
personificēts pilsonis vai pavalstnieks, rodas iespēja piešķirt publiskās tiesības un uzlikt pienākumus
pret valsti. Tikai pateicoties vārdam, valsts spēj izšķirt vienu savu pilsoni no otra, bet nesakust
sabiedrības acīs ar pārējiem pilsoņiem – nozīmē eksistēt, kā patstāvīga sociala daļa. Mīlestība un naids,
ko persona iegūst sabiedrībā, tiek ieausti arī viņa vārdā, uzticība, kādu bauda persona līdzpilsoņu acīs,
bauda arī viņa vārds. Persona un viņas vārds tiek pilnā vārda nozīmē identificēti. Dabīgi katra persona
citu līdzpilsoņu acīs arī grib eksistēt kā atsevišķa vienība, nest atbildību tikai par saviem darbiem un
neļaut aptraipīt sevi respektīvi – savu vārdu. Jo kulturēlāki cilvēki, jo lielāku nozīmi iegūst vārds. Vidus
laikos tikai kulturēlākos slāņos tika piešķirta vārdam nozīme. Jaunākos laikos vārds iegūst lielāko
nozīmi pie zinātniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem un sabiedriskiem darbiniekiem. Taisni mūsu
laikos pie attīstītas sabiedriskas, politiskas un saimnieciskas dzīves ir no liela svara neļaut sajaukt sevi ar
kādu citu personu. Romieši personas apzīmēšanai lietoja trīs vārdus (praenomen, nomen gentile un
cognomen). Krievi lieto arī trīs vārdus – uzvārdu (nom), vārdu (prēnom) un tēva vārdu. Parastākais
veids mūsu laikos tomēr ir divi vārdi – vārds un uzvārds. Arī mūsu jaunās pasēs vairs netiek rakstīts tēva
vārds. Uzvārds ir visas ģimenes vārds, kas norāda arī uz radnieciskām saitēm un ir personas apzīmējuma
galvenā sastāvdaļa. Kaut arī vispār tiek lietots personas apzīmēšanai tikai vārds un uzvārds, tad tomēr
pateicoties dažu uzvārdu lielam daudzumam, kā Kalniņi, Kārkliņi, Ozoli u.c., uzdevums netiek katrreiz
veikts apmierinoši, jo bieži notiek personu sajaukšana. (..) lai persona nebūtu jāapzīmē ar trim vai
četriem vārdiem, jāvēlās jo lielāku dažādību vārda un uzvārda izvēlē.
Čakste Konstantīns. «Tiesība uz vārdu un likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos». «LV» Ot,
2000.07.04 Nr. 247/249 (2158/2160).
58
Čakste Konstantīns. «Tiesība uz vārdu un likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos». Žurnāls
«Jurists», 1928.g., 37.–42.sleja.
57
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.4939. Tiesība uz vārdu piederīga personīgo tiesību (Persönlichkeitsrecht) grupai. Personīgas
tiesības līdz ar tiesību uz vārdu ilgi netika atzītas no civiltiesību doktrinas. Tagadējā tiesību zinātnē viņas
ir iekarojušas savu vietu un viņas, kā civiltiesības, atzīst franču, vācu, krievu, šveices u.c. doktrinas.
Tiesībās uz vārdu tiek ierādīta vieta jaunākos civilkodeksos – Vācu B.G.B. §12, Šveices C.G.B. §29.
Franču tiesas prakse, kaut arī iekš code civil trūkst tieša tiesību uz vārdu atzīšana, atrada par vajadzīgu
dot aizsardzību civilprocesa kārtībā, motivējot, ka tiesības uz vārda ir īpašuma tiesību veids. Mēs
redzam, ka šīs tiesības iegūst jaunākos laikos visur civiltiesisku raksturu. Mūsu civillikumi par
nošēlošanu tādu institutu nepazīst {.4950}.
.4940. Katrā civiltiesību institutā, arī pie personīgām tiesībām, mēs atrodam divu, pretējo principu
– individuelā un socialā – sintēzi. Socialais princips ir atkarība, kāda zināmā apmērā ir nepieciešama, lai
indivīds respektētu sabiedrības intereses, kuras nevar atļaut individam absolutu brīvību. Individualais
princips ir brīvība, dzīvot un veidot dzīvi tikai pēc saviem ieskatiem. Kā jau teicu, katrs civiltiesību
instituts satur abus principus un uzbūvēt kādu institutu tikai uz vienu no šiem principiem – būs
nelietderīgi. Ievērojot socialo principu tiesības atzīst vārda negrozamību, reiz iegūtais vārds un uzvārds
nevar tikt patvaļīgi grozīti ne no paša vārda nesēja, ne no kādas citas personas vai iestādes.
.4941. Šī vārda negrozamība ir nepieciešama, lai uzturētu tiesisko dzīvi kārtībā, kuru zaudējot
tiktu apdraudēta ne tikai tiesiskās dzīves dinamika, bet arī viņas statika. Respektējot individeālo
principu, likums atstāj personām tiesību izvēlēties savu bērnu vārdus, grozīt iegūtos uzvārdus pēc savas
izvēles publiskos likumos paredzētā kārtībā, ar ierobežojumu, ka netiktu aizskārtas trešās personas
intereses un izvēlētais vārds nebūtu pretrunā ar labiem tikumiem. Jāsaka, ka atstājot vārdu atsevišķu
personu izvēlei, likumdevējs dara pareizi, ja ar to tiek panākta vārdu lielā dažādība, tā veicinot šī
instituta mērķa sasniegšanu. Atstājot tiesību atsevišķos gadījumos grozīt uzvārdu, netiek apdraudēta
uzvārda stabilitāte, kuru garantē uzvārdu grozīšanas kārtība un, bez tam, – personu vēlēšanās pa lielākai
daļai ir uzglabāt tēva uzvārdu.
.4942. Bērni pēc vispārējā principa iegūst vecāku uzvārdu. Krustāmo vārdu likumi atstāj vecāko,
aizbildņu u.c. ieskatam, noraidot tikai netikumīgus vārdus. No brīža, kad vārds ir ierakstīts likumā
paredzētās grāmatās, ne pats vārda valkātājs, nedz kāda cita persona nedrīkst nekā grozīt, kā arī pielikt
kaut ko klāt. Personas iegūst ne tikai pienākumu šo vārdu lietot sevis apzīmēšanai, bet arī tiesības uz to
aizstāvēšanu. Kā personīgas tiesības, piederēdamas pie absoluto tiesību grupas, viņas tiek aizstāvētas
pret visiem un katru. Viņas tiek aizstāvētas ne tikai pret svešām personām, bet arī pret valsts iestādēm. Iz
tiesības uz vārdu izriet tiesība 1) noliegt citiem valkāt savu vārdu un prasīt zaudējuma atlīdzību, 2) lietot
noteiktu vārdu, 3) prasīt no visiem viņa ievērošanu.
.4943. Vārds bauda aizsardzību, ne tikai kā skaņa, bet arī viņa rakstība, pat saīsinājumi. Vārds var
izpildīt savu socialo funkciju, ja ar tā palīdzību mēs iegūstam noteiktību, ja ar personas apzīmējumu mēs
slikti individualizējam vienu personu. Vārds, kā skaņa ir tam nolūkam nederīgs. Izruna ir atkarīga no
valodas, izloksnes utt. Citās zemēs mēs atrodam daudz vārdu, kuru izruna nesakrīt ar to rakstību.
Pazīstamā spiega procesā apvainotā Dreyfus’a vārdu franciski izrunā Drefūs. Ja ņemam vācu vārdu
Schmidt, tad atradīsim, ka viņu raksta vairākās variacijās ar i, ie, d, dt u.t., – izruna, turpretīm, visiem ir
viena tā pate, tāpat Berholtz un daudz citu vārdu. Tikai galveno svaru liekot uz vārda rakstību, mēs
iegūstam stingru pamatu personas apzīmēšanai. Viens burts ar ko viens vārds atšķiras no līdzīgiem,
noteikti pastrīpo, ka apzīmētā persona ir no citas ģimenes. Taisni tādi «lieki» burti, radīdami lielāku
uzvārdu variāciju, palīdz visam institutam veikt viņa socialo uzdevumu. Nevar arī noliegt, ka latviešu
ausīm ļoti pretīgās galotnes ing latviešu vārdos arī palīdz pildīt vārdam viņa socialo funkciju. Tādēļ
pilnīgi jāpiekrīt vācu Kammergericht’a spriedumam no 12 IV, – 1900., ka galvēnā vērība liekama uz
vārda rakstību. Pagājušā gada 1.martā tika izsludināts likums par vārdu un uzvārdu rakstību
dokumentos. 25.jūlijā izdota instrukcija šī likuma izvešanai dzīvē. Vēlāki izdotā uzvārdu pareizrakstības
vārdnīca, kura saskaņā ar iekšlietu ministra rīkojumu, atzīta par rokas grāmatu uzvārdu pareizai
rakstībai. Visi minētie akti dzīvē izsauca daudz sarūgtinājumu, kurus var viegli konstatēt pie jauno pasu
izņemšanas.
.4944. Likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos aizskar tikai dažus jautājumus vārdu
tiesībās. Viņa pamatprincips ir socialā principa pastiprināšana, kurš izteicas priekšrakstā, ka vārdiem un
uzvārdiem jābūt ar latviešu valodas galotni (2.pants), un, ka no svešas valodas ņemts vārds un uzvārds
rakstāms kā izrunā latviešu valodā, pieliekot lokāmam vārdam un uzvārdam attiecīgu galotni (3.pants).
Ar to likums atkāpjās no principa, ka vārdu un uzvārdu rakstība tikai var noderēt par bāzi personas
noteiktai apzīmēšanai. Ja līdz šim bija, piemēram, Šmidts, Šmids, Šmits, Šmieds utt. – tad uz priekšu
visas šīs daudzās un dažādās ģimenes apzīmēs ar vienu Šmits. Sevišķi stāvoklis pasliktinātos, ka arī citas
valstis sāktu rakstīt vārdus un uzvārdus fonētiski, tad vienas personas vārds grozītos tik reizes, cik reizes
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viņš apmestos uz dzīvi dažādās valstīs. Mēs redzējām ka sabiedrības intereses prasa taisni vārda
noteiktību un negrozāmību. Pārkāptas arī personas tiesības saukties savu tēvu vārdā un uzvārdu grozīt
tikai uz pašas personas vēlēšanos.
.4945. Daudz tāļāki kā likums par uzvārdu rakstību dokumentos iet instrukcija par vārdu un
uzvārdu rakstīšanu Latvijas pasēs un uzvārdu pareizrakstības vārdnīca. Instrukcija, kuru saskaņā ar
likuma par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos 7.pantu izdod iekšlietu ministrs likuma izvešanai
dzīvē, respektē vēl mazāki personīgas tiesības un valsts intereses. Instrukcijas pirmais pants nosaka, ka
vārdi un uzvārdi rakstāmi fonētiski. Likumā tamlīdzīgu prasību atrodam tikai attiecībā uz no svešas
valodas ņemtiem vārdiem, tā tad argumento ar contrario uz no latviešu valodas jeb ne no kādas valodas
ņemtiem vārdiem, tāda prasība nav attiecināma, kādēļ šīs instrukcijas pants ir pretlikumīgs. 3.pants,
nosakot ka vārdi un uzvārdi rakstāmi saskaņā ar latviešu ortografijas noteikumiem, nodod arī vārdus un
uzvārdus lielākām vai mazākām maiņām, jo grozoties vienam otram ortografijas likumam, tiks līdzi
grozīti vārdi un uzvārdi.
.4946. Instrukcija ir pilna nenoteiktību, kuru izžķiršana ir pilnīgi atkarīga no attiecīgā policijas
ieredņa, kurš nav specialists-valodnieks. Lielu nenoteiktību veicina prasība par uzvārdu fonētisko
rakstīšanu, jo nereti ir grūti izšķirt, kas pareizs un kas nepareizs {.4951}. Instrukcijas valoda arī bieži ir
nenoteikta būtu ieteicams labāk (35.p.), nebūtu kultivējams (35.p.), vairāk ieteicams (8.p.), labāk
rakstāms (5.p.) u.t.t. Tikai drusku painteresējoties drīzi atradu, ka visos iecirkņos jaunās pasēs līdzīgus
uzvārdus neraksta ar vienādām galotnēm – māsai, kura dzīvoja citā iecirknī, tika ierakstīts uzvārds ar
galotni -ris, brālim rs. Šinīs gadījumos lietas izšķiršana ir atkarīga no ierēdņa ieskata. Tas ir stiprs
pazemojums vienam pilntiesīgam pilsonim, ka viņa tiesības, ko vācu juristi apzīmē par
höchstpersönliches Recht, nonāk pilnīgā atkarībā no ierēdņa ieskata. Liekas, ka mēs tuvojamies
Fridricha Lielā laika idealiem.
.4947. Instrukcijas II. un III. daļās ir priekšraksti par konkretu uzvārdu un vārdu rakstīšanu.
Skaidrs, ka par cik šīs instrukcijas daļa iet tāļāk, kā likums, viņa ir pretlikumīga un tādēļ nav ievērojama.
Es apstāšos tikai pie dažiem piemēriem, lai parādītu, ka šinīs daļās tiešām arī ir atrodami pretlikumīgi un
arī pretrunīgi priekšraksti. Instrukcijas 1.pants nosaka, kā vārdi un uzvārdi rakstāmi fonētiski, bet 6.pants
liek rakstīt Beldavs, Jankavs, Gramkavs u.t.t. lai gan minētos vārdus izrunā aus. 7.pants nosaka, ka ja
uzvārds ir visiem pazīstamas lietas vai īpašības vārds, tad viņš rakstāms tā, kā raksta attiecīgo vienkāršo
lietas vai īpašības vārdu. Šis priekšraksts likumā nav paredzēts, tādēļ viņš ir pretlikumīgs. 8.pants ienes
pārgrozības ne kā līdz šim vārdu galotnēs, bet jau celmā, ko pamatot ar likumu ar nav iespējams.
Nelikumīgs priekšraksts ir 32.pantā – lietuvju vārdu grozīšana: Jonas Škirmuntas – Jānis Škirmunts,
līdzīgi Voldemaras – Valdemārs. Likums nosaka, ka viņi rakstāmi fonētiski.
.4948. Nevar piekrist daudziem priekšrakstiem instrukcijas III daļā, kurā iet runa par vārdu
(prēnom) rakstību. Viņas tendence ir tāda pat, kā instrukcijai – ierobežot vārdu rakstību tikai ar
pazīstamām formām, kādu noteikumu mēs likumā atkal nevaram atrast. Piemēram, Džons vietā jāraksta
Jānis, Georgs – Jurģis u.t.t. Tā mēs nonākam jau pie vārda tulkošanas. Nav noliedzams, ka ar šiem
priekšrakstiem vārdi tiek latviskoti, bet tad jau jābūt konzekventiem un jātulko arī uzvārdus. Tikai tad
arī varētu panākt mūsu noveles mērķi «mūsu uzvārdu sistēma kļūtu ievērojami pareizāka un latviskāka»
{.4952}. Tagad mūsu reformas mērķis nav panākts, bet pate reforma aizskar daudz personu viņu
intimākā sfērā.
.4949. Taisot gala slēdzienu, jāsaka, ka minētie juridiskie akti ir solis atpakaļ mūsu likumdošanā.
Tanī netiek ievērotas sabiedrības intereses, kuras nosaka socialā principa saturu, kas prasa noteiktību un
negrozamību. Noteiktība personas apzīmēšanā iespējama pie lielākas uzvārdu variacijas, galvēno svaru
liekot uz vārda rakstību, bet nevis izrunu un vārdu maiņu pieļaujot tikai atsevišķos, izņēmuma
gadījumos. Netiek ievērots arī individuelais princips, kas prasa atstāt pašai personai tiesību izvēlēties
vārdu. Ar šo likumu tiek nonicinātas personīgās tiesības, kas personu uzskata ne tikai, kā līdzēkli zināmu
mērķu sasniegšanai, bet kas respektē viņu kā personību. Katrs likumdošanas akts, administratīvs
rīkojums ir adresēts sabiedrības locekļiem. No šo priekšrakstu satura mēs nojaužam, ar kādiem
sabiedrības locekļiem mums ir darīšana {.4953}. Ja romiešu duodecim tabularum likumam bij darīšana
ar pilsoni, ja ari Šveices jaunais civilkodeks runā uz pilntiesīgiem pilsoņiem, kuru personība tiek
respektēta no likumdevēja uz katra soļa, kaut arī socialais princips izteikts daudz stiprāki, kā mūsu
civillikumos, tad mūsu minētos likumos un instrukcijās mums ir darīšana ar pavalstniekiem, kuriem
likumdevējs un administratīvās iestādes dod tikai priekšrakstus.
.4950.
.4951.

1 O. von Zvingmann. Das Recht am Namen. Baltische Monatsschrift 1926, 12.burtn. 369 1.p.
2 Uzvārdu pareizrakstības vārdnīca IX. 1.p.
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3 Uzvārdu pareizrakstības vārdnīca VII. 1.p.
4 J.W. Hedemann. Das bürgerliche Recht und die neue Zeit, 1919. 8.1.p.

§193. Pirmās instances tiesa par Mencenu bērnu
1999.12.07
(pirms 6 mēnešiem, 28 dienām)

.4954. «LV» Ot, 2000.07.04 Nr. 247/249 (2158/2160)
Lieta Nr.2-3353/9
Rīgā 1999.gada 7.decembrī
Spriedums
.4955. Lietā «J. Mencena pret Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļu»
.4956. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese L. Grauda ar sekretāri S.
Novicku, piedaloties prokurorei G. Matvejevai, 1999.gada 7.decembrī atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu Jutas Mentcenas sūdzību par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas
lēmumu, tiesnese
konstatēja:
.4957. Tiesā ar sūdzību par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas
lēmumu griezās sūdzības iesniedzēja – J. Mentcena, norādot, ka 1998.g. stājusies laulībā ar Vācijas
Federatīvās Republikas pilsoni Ferdinand Carl Friedrich Mentzen, pēc laulības reģistrācijas pieņemot
vīra uzvārdu «Mentzen». 1998.gada 18.maijā laulībā dzimis dēls, kuru J. Mentcena vēlējusies reģistrēt
kā Ferdinand Christopher Martin Mentzen. 1998.gada 28.septembrī J. Mentcena griezusies Rīgas
pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļā ar lūgumu izsniegt dēla dzimšanas apliecību, taču viņai
atteikts izsniegt dzimšanas apliecību ar iepriekš minētajiem vārdiem un uzvārdu, pārveidojot to par
«Mencens» (iekavās ierakstot «Mentzen»), bet vārdu – par «Ferdinands Kristofers», trešo vārdu pilnīgi
atmetot. Sūdzības iesniedzēja, uzskatot, ka ir aizskartas viņas tiesības uz privāto dzīvi, griezusies ar
sūdzību LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, taču viņas sūdzība ir noraidīta, norādot,
ka nav pārkāpts likums un galvenais uzvārdu lietošanas princips.
.4958. Sūdzības iesniedzēja norāda, ka ir pārkāptas viņas tiesības uz privāto dzīvi, jo 1996.gada
14.maija MK noteikumi Nr.174 «Par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju dokumentos» ir
pretrunā Satversmes 96.p. un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.p., kas
nosaka: katram ir tiesības uz privāto dzīvi, kas ietver arī tiesības uz identitāti, noteiktu personas vārdu un
uzvārdu. Minētās tiesības ierobežojamas tikai tad, ja tas nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. J.
Mentcena norāda, ka šajā gadījumā tas, ka bērna latviskotais uzvārds krasi atšķiras no bērna tēva
uzvārda, var viņiem radīt papildu problēmas, pierādot, ka bērns tiešām ir sava tēva dēls, un tādējādi viņu
privātā dzīve ir ierobežota vairāk, nekā valsts no tā iegūst.
.4959. Tāpat nav saprotams, ko valsts iegūst, nereģistrējot bērna trešo vārdu. Sūdzības
iesniedzējas ģimenē visiem vīriešiem ir tikuši doti trīs vārdi. Tādējādi iejaukšanās privātajā dzīvē un
bērna identitātes izmainīšana nav proporcionāla valsts ieguvumam. J. Mentcena norāda, ka saskaņā ar
Civillikuma 151.p. laulībā dzimuša bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Tā kā sūdzības
iesniedzējai ar vīru ir dažādi uzvārdi, jo pēc Latvijā izdotās pases viņa ir Mentcena, bet vīra uzvārds ir
«Mentzen», bērnam viņi izvēlējušies vīra uzvārdu. Tādējādi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona
Dzimtsarakstu nodaļa ar savu rīcību ir pārkāpusi Civillikuma 151.p. noteikumus. Ar LR Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departamenta atbildi ir tikušas pārkāptas arī viņu procesuālās tiesības, jo
atbilde nesatur argumentāciju, kas apgāztu sūdzības iesniedzēju argumentus, nav arī norādīts, kur un
kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt. Sūdzības iesniedzēja lūdz tiesu uzlikt
par pienākumu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļai izdot jaunu dzimšanas apliecību
bērnam ar uzvārdu «Mentzen» un vārdiem «Ferdinand Christopher Martin».
.4960. Tiesas sēdē sūdzības iesniedzēja sūdzību uzturēja un papildināja, lūdzot tiesu uzlikt par
pienākumu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļai grozīt 1999.gada 28.septembra
sastādīto bērna dzimšanas reģistru Nr.327 un ziņās par bērnu ierakstīt uzvārdu «Mentzen» un vārdu
«Ferdinand Christopher Martin», kā arī grozīt šai pašā reģistrā ziņas par tēvu, norādot uzvārdu
«Mentzen» un vārdu «Ferdinand Carl Friedrich».
.4961. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļas intereses tiesas sēdē pārstāvēja I.
Bumbiere-Kaže, kura sūdzību neatzina.
.4962. Noklausoties klātesošo paskaidrojumus, prokurora atzinumu, pārbaudot un izvērtējot lietā
esošos pierādījumus, uzskatu, ka sūdzība ir pamatota un apmierināma.
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.4963. Satversmes 96.p., kā arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
8.p. garantētas cilvēka tiesības uz privāto dzīvi. Savukārt minētās konvencijas 8.p.2.d. noteikts, ka šīs
tiesības var tikt ierobežotas tikai tādā gadījumā, ja tas nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā.
.4964. Minētie noteikumi ir pretrunā ar MK noteikumu Nr.174 «Par vārdu un uzvārdu rakstību un
identifikāciju dokumentos» 2.pkt., kas paredz, ka citvalodu vārdi un uzvārdi latviešu valodā rakstāmi
iespējami tuvu izrunai oriģinālvalodā, kā arī vārdiem un uzvārdiem pievienojama vīriešu vai sieviešu
dzimtes galotne, un likuma «Par civilstāvokļa aktiem» 30.p., kas nosaka, ka bērnam var dot ne vairāk kā
divus vārdus.
.4965. Tā kā, konstatējot pretrunu starp dažāda juridiska spēka normatīvajiem aktiem, saskaņā ar
likuma «Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu
izsludināšanas, publicēšanas un spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību» 8.p. piemērojams normatīvais
akts, kuram ir augstāks juridiskais spēks, šajā gadījumā tiesa vadās no Satversmes 96.p. un Eiropas
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.p., kas garantē personas tiesības uz privāto
dzīvi, tai skaitā – uz noteiktu vārdu un uzvārdu.
.4966. Ņemot vērā to, ka minētās tiesības ierobežojamas tikai gadījumā, ja tas nepieciešams
demokrātiskā sabiedrībā, tas ir, ja atsevišķu tiesību piešķiršana personai varētu kaitēt sabiedrības
interesēm, uzskatu, ka šajā gadījumā jāizvērtē, ko valsts iegūst, atsakoties reģistrēt J. Mentcenas bērnu
ar vārdiem «Ferdinand Christopher Martin» un uzvārdu «Mentzen».
.4967. Tiesnese uzskata, ka apstāklis, ka bērnam tiek piešķirti trīs vārdi, tos nelatviskojot, un
uzvārds, kas ir identisks viņa tēva uzvārdam, nekādi nevar kaitēt sabiedrības interesēm. Savukārt,
atsakoties reģistrēt bērnu ar viņa vecāku izvēlētajiem trim vārdiem un latviskojot vārdus un uzvārdu, var
tikt aizskartas bērna intereses, jo var rasties šaubas par viņa radniecību ar tēvu, kura uzvārds būtiski
atšķiras no bērna uzvārda.
.4968. Bez tam arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa savos spriedumos ir norādījusi, ka «nepieciešamība
demokrātiskā sabiedrībā» tulkojama kā proporcionalitāte starp to, ko valsts iegūst un ko indivīds zaudē.
Un saskaņā ar likuma «Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu» 4.p. LR atzīst par obligātu ipso facto bez īpašas
vienošanās par to Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju visos jautājumos, kas attiecas uz šīs
konvencijas un tās protokolu interpretāciju un pielietojumu.
.4969. Ņemot vērā to, ka, atsakoties reģistrēt J. Mentcenas bērnu ar vārdiem «Ferdinand
Christopher Martin» un uzvārdu «Mentzen», nav ievērots proporcionalitātes princips starp valsts
ieguvumu un indivīda zaudējumu, ko LR, ratificējot Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvenciju un tās protokolus, ir atzinusi par saistošu, uzskatu, ka sūdzība ir pamatota un
apmierināma.
.4970. Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Satversmes 96.p., Eiropas Cilvēka tiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.p., likuma «Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un
Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību»
8.p., likuma «Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11. protokolu» 4.p., Civilprocesa likuma 8.p., 97.p., Latvijas CPK
239.7.p., tiesnese
nosprieda:
.4971. Uzlikt Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Dzimtsarakstu nodaļai par pienākumu grozīt
1999.gada 28.septembrī sastādīto Jutas Mentcenas bērna dzimšanas reģistru Nr.327 un ziņās par bērnu
ierakstīt uzvārdu «Mentzen» un vārdus «Ferdinand Christopher Martin», kā arī grozīt ziņas par bērna
tēvu, norādot uzvārdu «Mentzen» un vārdus «Ferdinand Carl Friedrich».
.4972. Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesai, iesniedzot
apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā.
Tiesnese L. Grauda
§194. Pirmās instances tiesa par Mencenas pasi
2000.03.23
(pēc 3 mēnešiem, 16 dienām)

.4973. «LV» Ot, 2000.07.04 Nr. 247/249 (2158/2160)
Lieta Nr.2-833/1
Rīgā 2000.gada 23.martā
Spriedums
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.4974. Lietā «J. Mencena pret Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi»
.4975. Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa šādā sastāvā: priekšsēdētājas tiesnese V. Siliniece ar
sekretāri I. Tupreini, piedaloties prokuroram L. Cēpurei, 2000.gada 23.martā izskatīja atklātā tiesas sēdē
Rīgā, A. Pumpura ielā 1, civillietu Jutas Mencenas sūdzībā pret LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes amatpersonu prettiesisku rīcību. Tiesas sēdē tiesa
konstatēja:
.4976. Iesniedzēja J. Mencena griezusies tiesā ar sūdzību par LR IeM Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP) amatpersonu rīcību, norādot, ka 1998.gadā stājusies laulībā ar Vācijas
Federatīvās Republikas pilsoni Ferdinand Carl Friedrich Mentzen un laulībā pieņēmusi vīra uzvārdu
Mentzen. 1999.gada augustā griezusies PMLP Rīgas rajona 1. pasu daļā ar lūgumu izsniegt pasi ar jauno
uzvārdu, taču PMLP atteikusi izsniegt pasi ar uzvārdu Mentzen, vienlaikus pārveidojot uzvārdu par
Mencena, piezīmēs angliski norādot, ka oriģinālā šis uzvārds ir Mentzen. Uzskata, ka ar minētajām
darbībām PMLP ir aizskārusi viņas tiesības uz privāto dzīvi un tiesības uz īstā uzvārda ierakstīšanu pasē.
Iesniedzēja lūdz uzlikt par pienākumu PMLP kā atbildīgajai institūcijai par pasu izsniegšanu LR atcelt
Rīgas rajona 1. pasu daļas lēmumu par pases ar uzvārdu «Mencena» izdošanu un uzdot piekritīgajai
institūcijai izdot jaunu pasi ar uzvārdu «Mentzen».
.4977. Tiesas sēdē iesniedzējas pilnvarotā persona sūdzību uzturēja, paskaidrojumos apstiprinot
sūdzībā norādītos motīvus.
.4978. Ieinteresētās personas PMLP pārstāve sūdzību neatzina, paskaidrojot, ka uzvārds
«Mencena» pasē ierakstīts saskaņā ar LR pastāvošo likumdošanu, savukārt pasē ir arī norāde, ka uzvārds
«Mencena» oriģinālvalodā ir «Mentzen», līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka iesniedzējas tiesības ir
aizskartas.
.4979. Novērtējot pušu paskaidrojumus, prokurora atzinumu, ka sūdzība ir noraidāma, lietas
materiālus, tiesa uzskata, ka sūdzība ir nepamatota un noraidāma.
.4980. Latvijā izsniedzamajos dokumentos lietojamo valodu nosaka 1989.gada 5.maija LR
Valodu likums, kura 1.p. nosaka, ka Latvijas Republikas valsts valoda ir latviešu valoda. Šā paša likuma
8.p. nosaka, ka dokumentiem, kurus iedzīvotājiem izsniedz valsts varas un valsts pārvaldes institūcijas,
kā arī valsts iestādes, uzņēmumi un organizācijas, jābūt valsts valodā.
.4981. Atbilstoši Pilsonības likuma 27.p. noteikumiem Latvijas pilsoņu personu apliecinošs
dokuments ir Latvijas Republikas pase, kuras izsniegšanas un lietošanas kārtību reglamentē Ministru
kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumi Nr.310 «Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm». Šo noteikumu 6.p. nosaka, ka personas vārdu un uzvārdu ieraksta saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības
likumiem. Ja persona vēlas, tās vārda un uzvārda oriģinālforma, pamatojoties uz to apliecinošu
dokumentu, ierakstāma ailē «īpašas atzīmes».
.4982. Valsts valodas lietošanu personas dokumentos sīkāk reglamentē speciālās tiesību normas,
kuras iekļautas Ministru kabineta 1996.gada 14.maija noteikumos Nr.174 «Noteikumi par vārdu un
uzvārdu rakstību un identifikāciju dokumentos». Šo noteikumu 1. un 2. p.p. nosaka, ka visos
dokumentos valsts valodā personas vārds un uzvārds rakstāms saskaņā ar latviešu literārās valodas
pareizrakstības normām, izmantojot tikai latviešu literārās valodas alfabēta burtus, un citvalodu vārdi un
uzvārdi neatkarīgi no to cilmes latviešu valodā rakstāmi iespējami tuvu izrunai oriģinālvalodā saskaņā ar
citvalodu īpašvārdu atveides noteikumiem.
.4983. Juta Mencena ir Latvijas pilsone, kura savu piederību Latvijas pilsoņu kopumam atjaunoja
1993.gada 3.februārī. 1993.gada 9.jūlijā izdotā pase sakarā ar uzvārda maiņu tika apmainīta Rīgas rajona
1.pasu daļā 1999.gada 25.augustā. Pase noformēta atbilstoši iepriekš minēto tiesību un normatīvo aktu
prasībām. Vācu cilmes uzvārds Mentzen pasē atveidots atbilstoši latviešu literārās valodas
pareizrakstības normām un saskaņā ar vācu valodas īpašvārdu atveides noteikumiem iespējami tuvu
izrunai vācu valodā – Mencena. To apliecina Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Valsts
valodas konsultāciju dienesta 1999.gada 21.decembra izziņa Nr.a-016447 par uzvārda Mentzen rakstību
latviešu valodā.
.4984. Pamatojoties uz minēto un vadoties no Latvijas CPL 8., 15., 92., 97.p.p., pārejas noteikumu
1.pkt., Latvijas CPK 2391-7.p.p., tiesa
nosprieda:
.4985. Jutas Mencenas sūdzību par LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonu
prettiesisku rīcību noraidīt.
.4986. Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību
Centra rajona tiesā.
Tiesnese V. Siliniece
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§195. Līgas Biksinieces raksts
2001.04.03
(pēc 1 gada, 11 dienām)

.4987.
Par personvārdu reģistrāciju Latvijā un cilvēktiesībām
.4988. Mag.iur. Līga Biksiniece, Valsts Cilvēktiesību biroja Informācijas un analīzes daļas juriste,
– «Latvijas Vēstnesim». «LV» Ot, 2001.04.03 Nr. 53 (2440)59
.4989. Par šo tematu «Latvijas Vēstnesī» (skat. «LV», Nr.247/249, 4.07.2000.) «Jurista vārdā»
(179.numurā) savus viedokļus jau izteica Dr.habil.philol. Valentīna Skujiņa {.4795}, LU Juridiskās
fakultātes lektore Jautrīte Briede {.4849} un LU Cilvēktiesību institūta direktora p.i. Mārtiņš Mits
{.4904}. Tur arī zemāko instanču tiesu spriedumi Jutas Mencenas lietā {.4954}, {.4973}.
.4990. Šodien publicējam Valsts Cilvēktiesību biroja juristes Līgas Biksinieces atziņas un
Augstākās tiesas Senāta spriedumu šajā lietā.
.4991. Personvārdu lietošana un reģistrācija ir viena no sfērām, kur valstij sava politika jāīsteno
maksimāli līdzsvaroti, ņemot vērā gan indivīda tiesības, gan etniskos un vēsturiskos aspektus, gan valsts
intereses. Personas vārdam ir ļoti būtiska nozīme cilvēka identifikācijā, tas atspoguļo personas nacionālo
un kultūras identitāti, taču neapšaubāmi ir arī saistīts ar publisko regulējumu (piemēram, valsts oficiālo
dokumentu reģistrācijas procedūru).
.4992. Pagājuši vairāki mēneši, kopš stājies spēkā Valsts valodas likums un vairāki Ministru
kabineta noteikumi, kas ir izdoti saskaņā ar šo likumu. Lai arī diskusijas par šiem normatīvajiem aktiem
ir pierimušas, tomēr sabiedrības uzmanība būtu jāpievērš būtiskai problēmai, ar ko arvien biežāk nākas
saskarties arī Valsts cilvēktiesību birojam un kur saskatāmas pretrunas ar cilvēktiesību normām, tāpēc
būtu nepieciešami labojumi indivīdu tiesību efektīvākai nodrošināšanai. Arī pretrunīgie Latvijas dažādu
instanču tiesu spriedumi Menzen {.5015} lietā, piemērojot nacionālo un starptautisko tiesību normas,
akcentē šī jautājuma problemātiku un nepieciešamību pārskatīt tiesisko regulējumu šajā jomā.
.4993. Kopš 2000.gada 1.septembra ar personvārdu oficiālo lietošanu un rakstību dokumentos
saistītos jautājumus regulē Valsts valodas likums un Ministru kabineta Vārdu un uzvārdu rakstības
identifikācijas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi), kas izdoti saskaņā ar šī likuma 19.panta 3.daļu.
Šo MK noteikumu 4.punkts paredz, ka «citvalodu vārdi un uzvārdi, lai arī kāda ir to cilme, latviešu
valodā visos dokumentos jāatveido iespējami tuvu to izrunai un saskaņā ar citvalodu vārdu atveides
noteikumiem». Atveides noteikumi kopā ar attiecīgajiem piemēriem ir apkopoti Personvārdu rakstības
kodifikatorā. Jāpiebilst, ka šie jautājumi būtiski skar gan cilvēktiesības, gan starptautiskās privāttiesības.
Turpmāk pievērsīšos atsevišķām problēmām un no tām izrietošiem cilvēktiesību jautājumiem.
.4994.
Tiesības uz privāto dzīvi
.4995. LR Satversmes 96.pants, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (turpmāk Konvencija)
8.pants nosaka, ka «ikvienam ir tiesības uz privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un korespondences
neaizskaramību».
.4996. Personas vārds un uzvārds ir viena no cilvēka privātās dzīves sastāvdaļām. Eiropas
Cilvēktiesību tiesa savos spriedumos ir norādījusi: «lai arī Konvencijas 8.pantā nav tiešas atsauces uz
personas vārdu, personvārdi ir saistīti ar personas identifikāciju, norāda piederību ģimenei, līdz ar to
personas vārds un uzvārds attiecas uz privāto un ģimenes dzīvi 8.panta izpratnē» {.5016}. Līdz ar to,
aplūkojot ar personvārdu rakstību saistītos jautājumos, jāņem vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse un
Konvencijas 8.panta interpretācija. Atsevišķos gadījumos Konvencija paredz valstij iespēju noteiktā
kārtībā un apjomā indivīda tiesības uz privāto dzīvi ierobežot. Taču, lai valsts noteiktie indivīda privātās
dzīves ierobežojumi būtu attaisnoti, saskaņā ar Konvencijas 8.panta 2.d. tiem jāatbilst šādiem
priekšnoteikumiem:
.4997. 1) tiem jābūt noteiktiem ar likumu, respektīvi, ir jābūt normatīvajam regulējumam;
.4998. 2) tiem jācenšas sasniegt vienu no likumīgiem mērķiem valsts drošības, teritoriālās
vienotības vai sabiedriskās drošības interešu nodrošināšana, nekārtību vai noziegumu nepieļaušana,
veselības, morāles, citu cilvēku tiesību un brīvību nodrošināšana;
.4999. 3) tiem ir jābūt nepieciešamiem demokrātiskā sabiedrībā;
.5000. 4) līdzekļiem ir jābūt proporcionāliem sasniedzamajam mērķim.

Biksiniece Līga, Mag.iur., Valsts Cilvēktiesību biroja Informācijas un analīzes daļas juriste. «Par
personvārdu reģistrāciju Latvijā un cilvēktiesībām». «LV» Ot, 2001.04.03 Nr. 53 (2440).
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.5001. Vārda un uzvārda pārveidošana nepārprotami skar personas privāto dzīvi, tās nacionālo un
kultūras identitāti. Vienīgais likumīgais mērķis šo tiesību ierobežojumam var būt citu personu tiesības
un brīvības jeb «likumīgās sabiedrības intereses» {.5017}. Lai konstatētu, vai ierobežojums ir pamatots,
un indivīda un sabiedrības intereses līdzsvarotu, ir jāpiemēro proporcionalitātes (samērīguma) princips,
kas paredz: ierobežojot kādas tiesības, sabiedrības iegūtajam labumam jābūt lielākam nekā indivīda
tiesību ierobežojumam. Manuprāt, šeit nav īsti skaidrs, ko sabiedrība iegūst no uzvārdu pārveidošanas
jeb latviskošanas, un šajā gadījumā indivīdam nodarītais tiesību aizskārums, pārveidojot tā vārdu,
noteikti ir lielāks nekā sabiedrības ieguvums no tā, ka personvārdi tiek latviskoti. Šis ierobežojums nav
nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā un līdz ar to nav attaisnojams.
.5002. Iespējams, valsts interesēs ir izveidot objektīvu sistēmu personvārdu transliterācijai
latviešu alfabēta rakstībā likumā noteiktos gadījumos, kā tiek praktizēts arī citās valstīs, taču vārda vai
uzvārda transformēšana, tā pārveidošana bez skaidra, pamatota mērķa «iespējami tuvu izrunai», bieži
vien iegūstot pilnīgi citādu tā nozīmi, rakstību, kādreiz arī izrunu, demokrātiskā sabiedrībā nebūtu
pieļaujama.
.5003.
Mazākumtautību tiesības
.5004. Saskaņā ar Eiropas Padomes 1994.gada 10.novembra Vispārējās mazākumtautību
aizsardzības konvencijas, ko Latvija ir parakstījusi, tātad apņēmusies ieviest šīs konvencijas standartus
savā likumdošanā un praksē, lai nākotnē to atzītu par juridiski saistošu (ratificētu), 11.1.pantu – «Puses
apņemas atzīt, ka jebkurai personai, kura pieder pie mazākumtautības, ir tiesības izmantot savu uzvārdu
(dzimtas vārdu) un vārdu mazākumtautības valodā, kā arī tiesības uz tā oficiālu atzīšanu saskaņā ar
juridisko sistēmu nosacījumiem.»
.5005. Lai arī Konvencija vēl nav ratificēta, saskaņā ar Vīnes konvencijas par starptautiskajām
līgumsaistībām 18.pantu valsts, kas parakstījusi starptautisku līgumu, uzņemas atturēties no darbības,
kas būtu pretrunā ar līguma objektu un mērķiem.
.5006.
Privāttiesības
.5007. Atšķirīga personvārdu ierakstīšana dažādos dokumentos var radīt problēmas īpašuma un
mantojuma lietās un apgrūtināt privātpersonu, liekot tai meklēt pierādījumus savai identitātei. Noteikti ir
jārēķinās arī ar starptautisko aspektu, piemēram, ja LR pilsoņa un ārvalstnieka ģimenē Latvijā piedzimst
bērns un viņam tiek izsniegts dzimšanas dokuments ar latviešu valodas pareizrakstībai atbilstošu vārda
un uzvārda ierakstu, kas var atšķirties no viņa vecāku uzvārda rakstības, tad, pārceļoties uz dzīvi citā
valstī, šai ģimenei var rasties problēmas ar saiknes pierādīšanu starp bērnu un kādu no vecākiem, kā arī
ar citu bērna personu apliecinošu dokumentu noformēšanu.
.5008.
Dzimumu līdztiesība
.5009. Iepriekšminēto MK noteikumu 3.3.punkta prasība obligāti lietot atbilstošu vārda galotni
vīriešu vai sieviešu dzimtē atbilstoši personas dzimumam, pēc biroja uzskata, nav samērīga. Vairākās
latviešu un citu tautu uzvārdu oriģinālformās vēsturiski ir saglabājusies tendence rakstīt uzvārdu abās
dzimtēs vienā formā. Birojs regulāri saņem personu iesniegumus par viņu cilvēktiesību pārkāpumiem,
šādi transformējot uzvārdus, piemēram, par igauņu izcelsmes uzvārda Tint pārveidošanu sieviešu dzimtē
(Tinte) vai par tipisku vīriešu dzimtes uzvārdu, piemēram, Akmens pārveidošanu sieviešu dzimtē
(Akmene), vai tradicionāli vairākās paaudzēs vienā formā lietotu dzimtas uzvārdu mākslīgu pārveidi,
piemēram, Bernis – Berne. Visvairāk šī uzvārdu mākslīgā maiņa ir attiecināma uz uzvārdiem sieviešu
dzimtē, ko var uzskatīt par dzimumu diskrimināciju, jo prasība, piemēram, uzvārdam Egle mainīt galotni
vīriešu dzimtē (Eglis) nepastāv.
2003.09.08
(pēc 2 gadiem, 5 mēnešiem, 5 dienām)

.5010. (Dumjā zoss! – V.E. – Tas, ka viņa te min uzvārdu «Egle», ir atbalss no 1995.gada kautiņa
Internetā, kad es tām histēriķēm un viņu aizstāvjiem kārtīgi sadevu. Tolaik Vita Vaivode cīnījās par to,
lai pasē viņa būtu Vita Vaivods. Toreiz viņi arī ar to «Egli» līda virsū, kāpēc es varot būt sieviešu dzimtē
Egle, bet viņa nevarot būt vīriešu dzimtē Vaivods; un es viņiem izskaidroju, ka latviešu valodā
PASTĀV paradigma vīriešu dzimtē ar galotnēm -e, -a; piem.: bende, bendem...; slepkava, slepkavam...;
bet NEPASTĀV paradigma sieviešu dzimtē ar galotni -is; un ar galotni -s sieviešu dzimtē paradigma
pastāv, bet tad šis uzvārds ir jāloka tā, kā, piemēram, vārds «uts»: kas ir? – uts un Vaivods; kā nav? – uts
un Vaivods, kam? – utij un Vaivodij utt.; par šīm gramatikas lietām māca latviešu valodas stundās
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apmēram 4.klasē, no kuras klasītes es to arī atceros, bet Biksiniece un visa tā kompānija nezina latviešu
valodu pat skolas 4.klases līmenī un nav spējīgi to iegaumēt pat tad, kad viņiem to esmu izstāstījis es.
Biksiniece gan piemin Egli, bet nepiemin vis latviešu valodas paradigmas! Un tikai pavisam dumja zoss
no vīriešu dzimtes uzvārda Tints taisīs sieviešu dzimtes uzvārdu Tinte; cik necik gudrāka sieviete veidos
sev uzvārdu Tinta; un tā, kura sev ir piešķīrusi uzvārdu Tinte, pilnā mērā tādu apzīmējumu arī ir
pelnījusi!).
2001.04.03
(pirms 2 gadiem, 5 mēnešiem, 5 dienām)

.5011. Gribētu vērst uzmanību, ka valstij šajā jomā nebūtu tik strikti jāiejaucas, jo nav saskatāms
sabiedrības likumīgo interešu pārkāpums šajā personas tiesību ierobežojumā. Indivīdam būtu jāatstāj
iespējas saglabāt savu uzvārdu atbilstoši dzimtas tradīcijām, ja viņš to vēlas. Konsultējoties ar
valodniekiem, noskaidrots, ka uzvārdu pārveidošana atbilstoši dzimtēm radusies Padomju laikā un nav
spēcīgas argumentācijas, kādēļ būtu strikti pie tās jāturas.
.5012.
Secinājumi
.5013. Valoda ir sfēra, kas nepārtraukti attīstās, un nenovēršami tas notiek, ietekmējoties arī no
pasaules tendencēm un globalizācijas procesiem. Pilnībā atbalstot latviešu valodas saglabāšanas,
aizsardzības un attīstības mērķi, tomēr gribētos, lai valodnieku pieeja kļūtu elastīgāka un indivīda tiesību
aspekts tiktu izvirzīts kā prioritāte, pieņemot normas saistībā ar vienu no visprivātākajām sfērām –
personvārdiem.
.5014. Vēlos uzsvērt, ka gan valsts, gan sabiedrības interesēs ir izstrādāt likumiem un
starptautiskajiem līgumiem atbilstošas tiesību normas, kas būtu juridiski pilnvērtīgas un nesagādātu
problēmas ne Valsts valodas likuma, ne noteikumu izpildē, lai nerastos pretrunas un indivīdu un etnisko
grupu tiesību pārkāpumi tā piemērošanas gaitā.
.5015.
1 Rīgas Centra rajona tiesas spriedums (23.03.2000.), Rīgas apgabaltiesas spriedums
(24.10.2000.), LR AT Senāta spriedums (31.01.2001.)
.5016.
2 Stjerna v. Finland, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums, 25.11.1994.
.5017.
3 LR Valsts valodas likuma 2.panta 2.punktā ir atsauce uz sabiedrības likumīgajām interesēm,
kad to vārdā var tikt regulēta valodas lietošana

§196. Kasācijas instances spriedums par Mencenas pasi
2001.01.31
(pirms 2 mēnešiem, 3 dienām)

.5018. «LV» Ot, 2001.04.03 Nr. 53 (2440)
Augstākās tiesas Senāts
.5019. Lieta Nr.SKC-42 Rīgā 2001.gada 31.janvārī
Spriedums
Par personas vārda un uzvārda rakstību pasē
.5020. Personas vārdu un uzvārdu pasē ieraksta saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības
likumiem. Ja persona vēlas, tās vārda un uzvārda oriģinālforma, pamatojoties uz apliecinošu dokumentu,
ierakstāma ailē «īpašas atzīmes»
.5021. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: sēdes priekšsēdētājs senators M.
Dudelis, senatori I. Šepteris un Z. Gencs, piedaloties Latvijas Republikas Ģenerālprokuratrūras
prokurorei M. Kučinskai, 2001.gada 31.janvārī izskatīja atklātā tiesas sēdē Jutas Mencenas (Mentzen)
kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2000.gada 24.oktobra spriedumu
Jutas Mencenas (Mentzen) sūdzības lietā par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes amatpersonu prettiesisku rīcību.
.5022. Noklausījies senatora Z. Genca ziņojumu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
pilnvarotās pārstāves Z. Vasilas paskaidrojumus, kura lūdz kasācijas sūdzību noraidīt, un prokurores M.
Kučinskas atzinumu, ka spriedums atstājams negrozīts, Senāts
konstatēja:
.5023. Juta Bērziņa 1998.gada 29.decembrī Vācijas Federatīvajā Republikā noslēgusi laulību ar
šīs valsts pilsoni un pieņēmusi vīra uzvārdu Mentzen. Par to izdarīts laulības ieraksts Dzimtsarakstu
nodaļā Bonnā. Rīgas rajona 1. pasu daļa 1999.gada 10.septembrī izdevusi viņai pasi, kurā ierakstīts
uzvārds Mencena. Īpašās atzīmēs norādīts, ka oriģinālā šis uzvārds ir Mentzen.
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.5024. Uzskatīdama, ka šādā veidā ir aizskartas tiesības uz privāto dzīvi un īstā uzvārda
ierakstīšanu pasē, Juta Mencena griezusies ar sūdzību Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, norādīdama, ka, ierakstot uzvārdu pasē, bija jāvadās no Eiropas
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas, kam ir augstāks juridisks spēks par Ministru
kabineta noteikumiem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Jutas Mencenas sūdzību noraidījusi,
motivējot, ka pase noformēta atbilstoši spēkā esošām tiesību normām. Nav pamata uzskatīt, ka uzvārds
sagrozīts, jo pases 14. lappusē ir ierakstīta uzvārda oriģinālforma.
.5025. Atsaukdamās uz Satversmes 96.pantu un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas 8.pantu, Juta Mencena 1999.gada 3.decembrī iesniegusi sūdzību Rīgas Centra
rajona tiesā. Viņa lūgusi atcelt lēmumu par pases ar uzvārdu Mencena izdošanu un prasījusi izdot jaunu
pasi ar uzvārdu Mentzen, norādījusi, ka saskaņā ar likuma «Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu» 4.punktu, kurā
noteikts, ka Latvijas Republika atzīst Eiropas Cilvēka tiesību tiesas jurisdikciju visos jautājumos, kas
attiecas uz konvencijas interpretāciju un pielietojumu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas interpretācija
attiecībā uz privātās dzīves ierobežošanu ir saistoša visām Latvijas Republikas iestādēm. Latviskotais
uzvārds krasi atšķiras no vīra uzvārda un tas netika ierakstīts atbilstoši viņas izvēlei. Pamatojoties uz
Civillikuma 86.pantu, viņai ir tiesības prasīt vīra uzvārda ierakstīšanu pasē. Ar Rīgas Centra rajona
tiesas 2000.gada 23.marta spriedumu sūdzība noraidīta.
.5026. Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar Jutas Mencenas apelācijas sūdzību, Rīgas
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2000.gada 24.oktobra spriedumu sūdzību noraidījusi. Civillietu
tiesas kolēģija atzinusi, ka Jutas Mencenas pasē uzvārds ierakstīts atbilstoši spēkā esošajiem likumiem
un Ministru kabineta noteikumiem. Nepamatots ir sūdzības iesniedzējas apgalvojums, ka ir pārkāptas
viņas tiesības uz privāto dzīvi, kas paredzētas Satversmes 96.pantā un Eiropas Cilvēka tiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantā. Nepamatota ir atsauce uz Valodu likuma 18.panta
2.daļas frāzes interpretāciju un 20.panta 2.daļu, jo likumdevējs ir noteicis kārtību, kādā rakstāmi citu
valodu personvārdi latviešu valodā un firmu preču zīmes marķējumu nosaukumu rakstība uz konkrēto
lietu neattiecas. Nav pārkāptas Jutas Mencenas tiesības uz vīra uzvārda ierakstīšanu pasē saskaņā ar
Civillikuma 86.pantu, jo šis pants paredz tiesības uz viena laulātā pirmslaulības uzvārda izraudzīšanos.
Valsts valodas likuma ievērošanu Latvijas Republikā pārrauga Valsts valodas centrs un saskaņā ar
likuma 14.pantu Jutai Mencenai, ja viņa uzskatīja, ka vīra uzvārda rakstība aizskar būtiskas viņas
intereses, bija tiesības griezties Valsts valodas centrā ar lūgumu atveidot personvārdu latviešu valodā
viņas intereses mazāk aizskarošā formā. Kasācijas sūdzībā Juta Mencena lūdz apgabaltiesas spriedumu
atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumu dēļ.
.5027. Kasācijas sūdzībā ir norādīts, ka tiesa ir pārkāpusi Satversmes 96.pantu, kas nosaka:
ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Šo tiesību var ierobežot tikai, lai sasniegtu kādu
Satversmes 116.pantā paredzētu leģitīmu mērķi. Latviešu valodas aizsardzība kā privātās dzīves
ierobežošanas leģitīmais mērķis nav paredzēta un līdz ar to privātā dzīve ir aizskarta nepamatoti. Tiesa
pārkāpusi likuma «Par 1950.gada 4.novembra Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu», 4.pantu un konvencijas 8.pantu. Tiesa nepareizi
piemērojusi likuma «Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem» 13.pantu, jo šajā pantā nav
paredzēts, ka likumiem jāsatur norādes uz starptautisko līgumu prioritāti, bet tas paredz, ka, ja ir
pretruna starp starptautisko līgumu un Latvijas nacionālo tiesību normu, ir jāpiemēro starptautiskā
līguma nosacījumi. Tiesa ir pārkāpusi likuma «Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un
Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību»
8.pantu, kas nosaka, kuram likumam ir augstāks juridisks spēks, un arī Civilprocesa likuma 430. un
97.panta nosacījumus, jo spriedumā nav norādes, kāpēc tiesa nav ņēmusi vērā proporcionalitātes
apsvērumus, kas bija viens no galvenajiem argumentiem sūdzībā.
.5028. Senāts uzskata, ka kasācijas sūdzībā norādītie argumenti nevar būt par pamatu sprieduma
atcelšanai, jo tie visi bija zināmi tiesai, un spriedumā tiem dots attiecīgs novērtējums atbilstoši likumam
un lietas materiāliem. Kasācijas sūdzība nesatur būtiski jaunus argumentus, kuri varētu būt par pamatu
tiesas secinājumu pārvērtēšanai.
.5029. Nepamatota ir norāde kasācijas sūdzībā, ka tiesa pārkāpusi likuma «Par 1950.gada
4.novembra Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un
11.protokolu» 4.pantu un šīs konvencijas 8.pantu. Iepriekš minētā likuma 4.pants nosaka, ka saskaņā ar
Konvencijas 46.pantu Latvijas Republika trīs gadus pēc ratifikācijas raksta deponēšanas un uz augsto
līgumslēdzēju pušu savstarpējas vienošanās pamata atzīst par obligātu ipso facto bez īpašas vienošanās
par to Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju visos jautājumos, kas attiecas uz šīs Konvencijas un tās
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Protokolu interpretāciju un lietojumu. Konvencijas 8.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz privātās un
ģimenes dzīves neaizskaramību. Ministru kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumu Nr.310 «Noteikumi
par Latvijas pilsoņu pasēm» 6.punkts nosaka, ka personas vārdu un uzvārdu ieraksta saskaņā ar latviešu
valodas pareizrakstības likumiem. Ja persona vēlas, tās vārda un uzvārda oriģinālforma, pamatojoties uz
apliecinošu dokumentu, ierakstāma ailē «īpašas atzīmes» (pases 14.lpp.). Konkrētajā gadījumā šie
noteikumi ir izpildīti, pasē ierakstīts uzvārds Mencena un īpašās atzīmēs ierakstīts uzvārds Mentzen, kas
ir oriģinālforma.
.5030. Pastāvot šādiem apstākļiem, tiesai bija pamats atzīt, ka Jutas Mencenas privātā un ģimenes
dzīve nav aizskarta. Līdz ar to nekādas pretrunas tiesību normu piemērošanā nav, tāpēc atkrīt
nepieciešamība ielaisties citu sūdzībā norādīto iemeslu apspriešanā, ar kuriem kasācijas sūdzības
iesniedzēja apstrīd sprieduma pamatotību. Pārmetums tiesai, ka tā pārkāpusi Civilprocesa likuma 430.
un 97.panta noteikumus, jo spriedumā nav norādes, kāpēc tiesa nav ņēmusi vērā proporcionalitātes
apsvērumus, kas bijis viens no galvenajiem argumentiem sūdzībā, ir kails apgalvojums, kas neatbilst
lietas materiāliem. Apelācijas sūdzība nesatur nekādus «proporcionalitātes apsvērumus» un arī kasācijas
sūdzībā nav norādīts, kādi konkrēti proporcionalitātes (samērīguma) principi nav ievēroti. Turklāt
samērīguma principa piemērošanas vai nepiemērošanas gadījumi ir identificējami pēc būtības, bet nevis
vadoties no tā, vai spriedumā ir šis termins lietots vai arī nav lietots. Ņemot vērā iepriekš minēto,
apgabaltiesas sprieduma atcelšanai nav pamata, tāpēc kasācijas sūdzība ir noraidāma.
.5031. Pamatojoties uz Latvijas Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Latvijas Republikas
Augstākās tiesas Senāts
nosprieda:
.5032. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2000.gada 24.oktobra spriedumu atstāt
negrozītu, Jutas Mencenas (Mentzen) kasācijas sūdzību noraidīt.
.5033. Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators M. Dudelis Senatori: I. Šepteris, Z. Gencs
§197. Ozoliņa priekšlikums par «ķēmīgo rakstību»
2003.08.22
(pēc 2 gadiem, 6 mēnešiem, 22 dienām)

.5034. Publicēts: «Latvijas Vēstnesis» 2003.08.22 Nr.116 (2881), rubrika: Kultūra un zinātne60.
Kopsim savu valodu arī šajos laikos
.5035. Auseklis Skaidris Ozoliņš, informātikas inženieris, – «Latvijas Vēstnesim». Veltīts Kārļa
Mīlenbaha gadam
.5036. Dzīve nemitīgi progresē. Apstāšanās līdzvērtīga atpalikšanai. Tas jāievēro arī attiecībā uz
latviešu valodu, lai tā būtu cienīga ieņemt vietu blakus citām Eiropas valodām. Sevišķi tagad, kad esam
uzaicināti stāties Eiropas Savienībā.
.5037. Latviešu valodas ortogrāfija iepriekšējā gadsimtā būtiski mainīta divas reizes. Pirms simt
gadiem Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija sāka debates par tolaik lietotās, uz gotu burtiem
bāzētās, tā sauktās vecās ortogrāfijas aizstāšanu ar ortogrāfiju, kuras pamatā ir 1884.gadā A. Vēbera
ierosinātā latīņu valodas burtu rakstība. A. Vēbera ierosinājumam piemita daži trūkumi, kas to kavēja
ieviest dzīvē. Vecās ortogrāfijas īpatnības bija: divskaņa (ie) rakstība ar «ee», fonēmas (š) – ar burtu
grupu «sch», (č) – ar «tsch», (ž) – ar «zch», patskaņu garuma apzīmēšana palaikam tika atmesta,
palaikam apzīmēta ar diakritisko garumzīmi vai arī patskanim pievienojot burtu «h».
.5038. Tālaika presē tika izvērsta plaša diskusija par ortogrāfijas izmaiņu variantiem, tā ilga
vairākus gadus. Tika publicēti pāri par 70 rakstiem, kuru autori bija gan valodnieki J. Endzelīns, K.
Mīlenbahs, gan rakstnieki Apsīšu Jēkabs, J. Lautenbahs, Līgotņu Jēkabs, Plūdons, F. Trasuns un citi.
1908.gadā prof. J. Endzelīna vadītā Ortogrāfijas komisija savā sēdē pieņēma tā saukto jauno latviešu
valodas pareizrakstību. Tā tika publicēta Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 15. rakstu krājumā
1911.gadā (P. Šmidts. Jaunās pareizrakstības lietā. 3.-10. lpp.).
.5039. Pāreja uz jauno pareizrakstību bija saistīta ar tehniskām grūtībām. Tolaik lietotais
iespiešanas paņēmiens balstījās uz tekstu salikšanu no lietiem burtiem. Šie burti tika lietoti vairākkārt,
un to nomaiņa prasīja līdzekļus. Pamazām paralēli vecajai rakstībai arvien vairāk sāka iespiest darbus

Ozoliņš Auseklis Skaidris, informātikas inženieris. «Kopsim savu valodu arī šajos laikos». «Latvijas
Vēstnesis» 2003.08.22 Nr.116 (2881).
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jaunajā rakstībā. 1935.gada 28.janvārī tika pieņemts likums par valsts valodu, kurš noteica galīgo pāreju
uz jauno rakstību, vēlākais, ar 1936.gada 15.maiju.
.5040. Otrā būtiskā latviešu valodas ortogrāfijas maiņa notika drīz pēc Latvijas Republikas
atkārtotas padomju okupācijas.
.5041. Viens no pirmajiem normatīvajiem aktiem, kuru pieņēma Latvijas PSR Ministru Padome
pēc Otrā pasaules kara, bija 1946.gada 5.jūnija lēmums par latviešu valodas pareizrakstības noteikumu
apstiprināšanu. Lēmumam pievienotajā nolikumā tika noteikts latviešu alfabēts ar 33 burtiem. Tajā
nebija mīkstinātā r un garā o, kā arī tika ierobežota patskaņu garumzīmju un līdzskaņu dubultošanas
lietošana svešvārdos.
.5042. Šis lēmums daļēji tika grozīts 1957.gada 26.decembrī, atjaunojot garos patskaņus
aizgūtajos svešvārdos un aizstājot fonēmu (h) un (x) apzīmēšanu ar vienu kopēju burtu «h», atsakoties
no burtu pāra «ch». (Te domātas fonēmas cietajam un mīkstajam h, kā piemēram vārdos horda un psihe.
– Aut.)
.5043. Latvijas PSR Augstākās Padomes 1988.gada 6.oktobra lēmums «Par latviešu valodas
statusu» un tā grozījumi ar 1992.gada 31.marta likumu neskar jautājumu par latviešu valodas normām
un to izstrādi, tai skaitā arī ortogrāfiju. Tādēļ iepriekšējās normas palika spēkā, līdz Ministru kabineta
1999.gada 23.marta noteikumi Nr.120 par kārtību, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo aktu
piemērošana, likvidēja to darbību. No tā brīža Latvijas Republikas literārās valodas alfabēts ar likumu
nav noteikts vēl līdz šai dienai.
.5044. 2000.gada 1.septembrī pieņemtais Valsts valodas likums noteica, ka latviešu literārās
valodas normas kodificē Latviešu valodas ekspertu komisija.
.5045. Komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem, kā to nosaka Ministru kabineta 2000.gada
22.augusta noteikumi Nr.287, ir ieteikuma raksturs. Valodas likums nosaka, ka Latviešu valodas
ekspertu komisijas kodificētās normas jāapstiprina Ministru kabinetam. Valodas likumā formulēts
uzdevums Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemt likumā norādītos normatīvos aktus.
Pagaidām tas vēl nav pilnībā paveikts.
.5046. Jautājumu par latviešu literārās valodas alfabēta kodificēšanu Valsts valodas centra
ekspertu komisija skatīja tikai 2002.gada 12.martā, ierosinot latviešu valodas alfabētu ar 33 burtiem.
Komisija, pretēji Valodu likuma prasībai izstrādātās normas nodot Ministru kabinetam apstiprināšanai,
nolēma, ka normas apstiprināšanai pietiek ar Ministru prezidenta rīkojumu. Ministru kabineta lēmums
par latviešu valodas alfabētu nav pieņemts vēl līdz šim.
.5047. Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.154 par dokumentu izstrādāšanu un
noformēšanu jautājums par dokumentos lietojamo latviešu valodu palicis neatrisināts. Noteikts, ka
«dokuments jāraksta skaidri salasāmā rakstā literārā valodā, ievērojot valsts valodas pareizrakstības
normas un terminoloģiju». Atsauces uz konkrētiem normatīviem dokumentiem nav uzrādītas.
.5048. Nedaudz par valodas īpatnībām. Valodu veido skaņu sistēma, kuras raksturīgās sastāvdaļas
tiek sauktas par fonēmām. Fonēmu kopumi veido vārdus, kurus sakopojot tiek radīti teikumi. Tātad
blakus valodas mutvārdu formai pastāv arī otrs izpausmes veids – valodas rakstu forma, kas fonēmas
atspoguļo vizuāli tveramās zīmēs. Tomēr ir jāatceras, ka valodas runas forma ir primāra, rakstu forma –
sekundāra. Valodas runas formas attīstās pēc vieniem, bet rakstības formas – pēc citiem likumiem.
Valodas attīstību regulē iekšējie likumi, rakstība ir ārēji regulējama, un tās attīstību un virzību nosaka
atsevišķi cilvēki. Šo valodas specifiku uzsvērusi ievērojamā zinātniece A. Laua (Latviešu literārās
valodas fonētika. R., Zvaigzne, 1997, 160 lpp.).
.5049. Kopš K. Šenona klasiskās publikācijas par informāciju (C.E. Shannon. A Mathematical
Theory of Communication. Bell System Technical Journal 1948. Vol.27. Nr.3, p.379–432; Nr.4, p.623–
958) informātika kā patstāvīga zinātne par valodas rakstu formām ir nodalījusies no fonētikas. Valodas
jautājumos, lai nenokļūtu pretrunās, stingri jānošķir robeža starp abu šo zinātņu kompetenci un tās
risināmām problēmām.
.5050. Var formulēt valodnieku kompetenci fonētikas jautājumos – sakārtot fonēmas grupās,
nosakot, kuras no tām apzīmējamas informācijas nesējiem, kuru apzīmēšana nav nepieciešama. Kā
fonēmas attēlot atsevišķos informācijas nesējos, tā jau ir informātikas inženieru kompetence. Vienas
speciālistu grupas nepārdomāta iejaukšanās otras grupas kompetencē rada tikai kļūdas.
.5051. Pēc valodnieces A. Lauas (op.cit.) vērtējuma, pašreiz latviešu valodā ir šādas fonēmas,
kuras nepieciešams apzīmēt:
.5052. – ar vienu angļu alfabēta (Runājot par latviešu valodas rakstību, pieņemt, ka tā tiek
attēlota ar latīņu alfabētu, nav precīzi, jo tajā trūkst burtu «k» un «y». Tādēļ pieturamies pie apzīmējuma
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«angļu valodas alfabēts», kurā ir visi nepieciešamie burti. – Aut.) grafēmu: (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),
(i), (j), (k), (l), (m), (n), (p), (r), (s), (t), (u), (v) un (z);
.5053. – fonēmas, kuru apzīmējumi neietilpst angļu alfabētā un to apzīmēšanai nepieciešama
diakritiska zīme jeb grafēmu pāris: (ā), (č), (dz), (dž), (ē), (ģ), (ī), (ķ), (ļ), (ņ), (š), (ū) un (ž);
.5054. – fonēmu pāris – diftongs (ou);
.5055. – ar dubultgrafēmām – garos līdzskaņus (k~), (ķ~), (l~), (ļ~), (m~), (n~), (ņ~) un (r~).
.5056. Ieteikts fonēmas (o), (o-) un fonēmu pāri (ou) apzīmēt ar vienu kopēju grafēmu. Arī abas
fonēmas (h) un (x) – cieto un mīksto «h» apzīmēt ar vienu kopēju grafēmu.
.5057. Ieteikts atteikties no fonēmu (e), (ē) (platais «e»), (r,), (ng) un (ņg) apzīmēšanas
informatīvajā pierakstā.
.5058. Pastāv vēl dažas citas valodnieku rekomendācijas fonēmu rakstībai, piemēram, norāde
fonēmu (c) pārvērst grafēmā «c» vai grafēmu pāros «ts» jeb «ds» pēc tā sauktajiem pareizrakstības
likumiem, un citas prasības. Par to šoreiz nerunāsim.
.5059. Nosakot fonēmas, kuras nepieciešams fiksēt informatīvajā valodas pierakstā, beidzas
filologu kompetence. Tas, kā iepriekšminētās fonēmas pārvērst grafēmās, ir informātikas inženieru ziņā.
Iespēju ir daudz. Gan zināmais angļu alfabēts, gan Morzes alfabēts, gan J. Rozes izstrādātais
stenogrāfijas ātrraksts, kuru lietoja pirms magnetofona ieviešanas, pastāv vēl raksts neredzīgajiem un citi
grafēmu attēlošanas veidi.
.5060. Fonēmu ortogrāfiskās transkripcijas veida izvēli nosaka vairāki faktori, to starpā:
.5061. – ērtība valodas fonēmas pārvērst grafēmās;
.5062. – ērtība pierakstītās grafēmas uzglabāt un pavairot informācijas nesējā;
.5063. – ērtība pierakstīto nolasīt, respektīvi, pārvērst atpakaļ fonēmās;
.5064. – iespēja pierakstīto lasīt arī latviešu valodas nepratējam.
.5065. Pašreiz valodnieki ieteikuši latviešu valodas pierakstu ar 33 grafēmām. Salīdzinājumā ar
jau 19.gadsimtā pasaulē standartizēto 26 grafēmu alfabētu, kurš izplatījās līdz ar rakstāmmašīnas
izgudrošanu, deklarētajā pierakstā ir par 7 grafēmām vairāk.
.5066. Ievadot informāciju datorā, grafēmām ar diakritiskām zīmēm jālieto speciāls taustiņš. Tas
sagādā neērtības. Ir izgudroti vairāki diakritisko zīmju ievadīšanas veidi. Tas informācijas uzglabāšanu
vēl vairāk sarežģī, jo dažādie ievades veidi pa lielākai daļai nav savietojami. Lai tekstus, kas ievadīti ar
vienu paņēmienu, pārveidotu uz citu, nepieciešamas speciālas programmas. Jau pašlaik ir grūtības ar
jaunākām programmām lasīt pirms 10 gadiem disketēs vai diskos ierakstītos tekstus. Grūtības ir arī ar
interneta ierakstu pareizu izvadi.
.5067. Ne visām informācijas uzglabāšanas iekārtām ir iespējas diakritisko zīmju ievadei. Tas
apgrūtina latviešu valodas tekstus lietot ārpus Latvijas, kur datorprogrammu nodrošinājumā nav šīs
iespējas. Rezultātā vai nu minētās 7 grafēmas tiek izvadītas bez diakritiskās zīmes, vai, sliktākajā
gadījumā, izvadiekārta attēlo nesaprotamas literas.
.5068. Profesore Ina Druviete dažām mūsdienu latviešu valodas problēmām veltījusi grāmatu
«Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā» (R., Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas
institūts. 1998, 193 lpp.). Par nožēlu no autores redzesloka izslīdējusi šodienas aktuālā problēma par
valodnieku un informācijas speciālistu sadarbību, par robežu deklarēšanu, kuras valodu šķir no
informātikas. Problēmas kļūst sevišķi aktuālas, Latvijai pretendējot uz uzņemšanu Eiropas Savienībā.
.5069. Televīzijas skatītāji būs pamanījuši, ka Latvijas televīzijas 3. un 5.kanāla raidījumos
parādās teksti dīvainā latviešu valodā. Tam par iemeslu ir diakritisko zīmju trūkums informācijas
uzglabāšanas iekārtās. Lai šo ļaunumu mazinātu, tiek lietotas dažādas metodes. Diakritiskās zīmes tiek
aizstātas gan ar patskaņu dubultošanu, gan burtu j vai h pievienošanu līdzskaņiem, gan dažādu pieturas
zīmju lietošanu pirms vai pēc burta vai diakritikās zīmes vispār netiek ņemtas vērā. Šo trūkumu izskaust
grūti, par šādu valodas kropļošanu vainīgos sodīt nevar, jo, kā tika norādīts iepriekš, Latvijā nav saistošu
normatīvo dokumentu latviešu valodas teksta pierakstiem.
.5070. Lai mazinātu grūtības latviešu valodas pierakstam starptautiskajā 26 burtu angļu alfabētā,
ierosinām variantu, kas dots tabulā. Šajā pieraksta veidā ir īpatnības:
.5071. – fonēmu pierakstos – gariem patskaņiem un gariem līdzskaņiem, kur to prasa
valodnieki, jāizmanto grafēmu dubultojumi;
.5072. – fonēmu (ņ), (ļ), (ģ) un (ķ) grafēmās mīkstināšanai izmantot burtu «j»;
.5073. – fonēmu (š), (ž), (č) un (dž) grafēmas mīkstināšanai izmantot burtu «h».
.5074. Iespēju aizstāt diakritiskās grafēmas ar vienkāršām jau atrisinājuši vācu informātikas
speciālisti. Burtu «B», «a»«, «o»« un «u»« vietā atļauts lietot dubultburtus «ss», «ae», «oe» un «ue».
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.5075. Šā raksta nolūks ir rosināt atklātu diskusiju par minēto latviešu valodas samilzušās
problēmas risinājumu, lai pēc pietiekamas apspriešanas izdotu atbilstošus Ministru kabineta noteikumus.
.5076. Fonēma Esošais pieraksts Ierosinātais pieraksts
(ā) ā aa
(č) č ch
(dž) dž dzh jeb dj
(ē) ē ee
(ģ) ģ gj
(ī) ī ii
(ķ) ķ kj
(ķ~) ķķ kkj
(ļ) ļ lj
(ļ~) ļļ llj
(ņ) ņ nj
(ņ~) ņņ nnj (uo], (o), (o»») o o (oo)
(š) š sh
(ū) ū uu
(y) - y*
(ž) ž zh
.5077. * Mūsuprāt, jāsaglabā latgaliešu dialekta tekstu pierakstu iespējas, kuros lieto cieto (y).
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