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DDD: Ģimenē un skolā bēr-
niem vajadzētu apgūt spēju at-
šķirt labo no ļaunā, pareizo no 
nepareizā, derīgo no nederīgā 
un glīto no neglītā. Vai, jūsuprāt, 
skolas bērniem palīdz apgūt šīs 
spējas, vai gluži pretēji – sabojā 
dabisko skaistuma izjūtu?  

Andrejs Mūrnieks: Nu, tik 
kategoriski nekad nevar pateikt – 
jā vai nē! Es domāju, ka vairumā 
gadījumu tomēr palīdz. Ir taču 
vēl daudz skolotāju, kuri māca, 
piemēram, latviešu klasisko lite-
ratūru, tautas mūziku. Starp citu, 
muzikālā izglītība ir samērā labā 
līmenī arī vispārizglītojošās sko-
lās. Manuprāt, skolās bērniem 
pārāk maz piedāvā zināšanas par 
pasaules procesiem. Arī vēsturi 

andrejs mūrnieks:
vajadzētu neizvarot dižgaru veikumu!

Spēja atšķirt labo no ļaunā, pareizo no nepareizā, skaisto no neglītā piemīt saprātīgam cilvēkam, bet 
trūkst zemākajiem instinktiem un egoistisku kaislību plosītām būtnēm. Liberastu mērķis ir vardarbīgi ie-
gūt varu pār cilvēku sirdīm un prātiem, lai bērnos neveidotos, bet pieaugušajiem tiktu atņemta šī spēja, 
kas ir evolūcijas pamatā. Par patiesas kultūras “uzspridzināšanu”, par skolas uzdevumiem un spējām tos 
īstenot uz sarunu aicinājām pedagogu un mūziķi Andreju Mūrnieku

Saruna ar LU vadībzinātņu doktoru Andreju Mūrnieku

diemžēl māca nepietiekoši labi – 
joprojām saglabājusies padomju 
laika ekonomiskā determinisma 
pieeja. Tiek apgalvots, ka vēsturē 
galvenais ir ekonomiskie procesi 
vai politiskie notikumi, taču tas 
tā ir tikai daļēji. Vēsturi virza 
idejas un cilvēki. Un par personī-
bām, turklāt izcilām, skolēniem 
māca vismazāk. 

Bez pienācīgās vērības tiek at-
stātas vairākas gan Latvijas, gan 

pasaules vēsturē nozīmīgas per-
sonības. Piemēram, vai vēstures 
grāmatās atradīsim kaut ko par 
pēdējā laikā popularitāti iegu-
vušo Franci Trasunu? Cik daudz 
par viņu māca skolās – tikpat kā 
neko! Cik daudz māca par pa-
saules lielajiem ģēnijiem, arī po-
litiķiem, kuriem bijusi pozitīva 
ietekme uz valstu un civilizāci-
jas attīstību? 

ATTīSTībAS PAmATĀ – 
gARA DIžENUmS

‘ 
Mēs uztraucaMies par Mūsdienu 
autoru tiesībāM, bet vajadzētu 
izrādīt cieņu un neizvarot arī 
pagātnes dižgaru veikuMu, 
pieMēraM, ar nebaudāMāM 
operu režijāM.

Aleksis Nirenborgs

“Mēs paši esam vainīgi, ka pie mums Krievijā ir 
demogrāfiskā katastrofa.”

Jurijs Krupnovs

Negatīva migrācija turpinās, 
pieaug ķīniešu un musulmaņu 
ielaušanās, un dzimstības lī-
menis kļūst zemāks un zemāks. 
Mātes Krievijas demogrāfiskā 
nākotne biedē Kremli, un par 
risinājumu tiek uzskatīts savu ie-
dzīvotāju atgriešanās… 

“Atgriezieties mājās!” – tā 
Kremlis plāno vērsties pie mil-
joniem cilvēku… Krievijas Ār-
lietu ministrija ir publicējusi 
pieteikumu krievu emigrantu, 
kas dzīvo ASV, Vācijā, Latvijā, 

Lietuvā, Moldovā un Armēnijā, 
kā arī Izraēlā, noskaņojuma un 
sociāli ekonomiskās situācijas 
pētījumam. Mērķis ir izmantot 
pētījuma rezultātus, lai izveido-
tu operatīvu plānu emigrantu  
pārliecināšanai atgriezties Mātes 
Krievijas klēpī.

146 miljonu iedzīvotāju valstī 
šis plāns ne visiem patīk. Emig-
rantu sakari ar Krievijas Federā-
ciju, tās kultūru un mantojumu 
nešķiet pietiekami daudziem 
krieviem, kas uzskata aizbrau-

cējus par nodevējiem vai vismaz 
par gļēvuļiem, kuri izbijušies no 
smagajām ekonomiskajām prob-
lēmām, kas skārušas valsti kopš 
Padomju Savienības sabrukuma.

Bet šķiet, ka Kremlim nav 
citas izvēles. Eksperti brīdina 
par zemu dzimstības līmeni un 
augstu mirstību. Saskaņā ar de-
mogrāfiskajiem pētījumiem, ja 
tuvākajā nākotnē nenotiks kar-
dinālas izmaiņas, tad līdz 2030. 
gadam Krievija nonāks pavisam 
uz bezdibeņa malas. Saskaņā ar 
šīm prognozēm, 14 gadu laikā 
Krievijas iedzīvotāju skaits sa-
mazināsies par astoņiem miljo-
niem, un tas ir tikai sākums.

Demogrāfijas, migrācijas un 
reģionālās attīstības institūta va-
dītājs Jurijs Krupnovs to atzina  
intervijā laikrakstam “Izvestija”: 
“Jaundzimušo skaits, salīdzinot 
ar 2012. gadu, līdz 2025. gadam 
būs samazinājies vismaz par 40 
%. Dzimstības koeficients ne-
pārsniegs 1,8 bērnus uz sievieti. 
Tā rezultātā ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaits pazemināsies 
par 10 miljoniem cilvēku. Tas ir, 
tikai šī iemesla dēļ gandrīz par 
10 % samazināsies IKP.” Salīdzi-
nājumam – Izraēlā dzimstības 
līmenis ir viens no augstākajiem 
Rietumu valstīs: 3,7 bērni uz sie-
vieti.

Rezultātā Krievija saskaras ar 
praktiski neiespējamu uzde-
vumu. “Lai krievu skaits nesa-
mazinātos, bet par pieaugumu 
nevar pat runāt, 20 gadu laikā 
ir nepieciešams septiņkārtīgi 
palielināt daudzbērnu ģimeņu 
skaitu – no 7 % uz 50 %. Dau-
dzi teiks, ka tas nav iespējams, 
ka tas nav nopietni. Jā, mums 
priekšā ir fundamentāls vēstu-
risks izaicinājums – vēl nepie-
redzēts uzdevums vēsturē. Bet 
nāksies paveikt neiespējamo.” 
teica Krupnovs. 

 

PUTINS TEIKS KRIEVIEm: 
“ATgRIEZIETIES mĀJĀS!”

Turpinājums 2. lpp.
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(Šādi tika nosaukts viens no 
Bulgakova “Meistars un Margari-
ta” tulkojumiem ivritā.)

Cenšanās palielināt dzimstību 
un panākt etnisko krievu atgrie-
šanos Mātes Krievijas robežās ir 
saistīta arī ar bailēm par ekono-
misko stabilitāti, kas cietīs de-
mogrāfiskā sasaluma dēļ. Taču 
vispirms tā ir saistīta ar varas ies-
tāžu un parasto pilsoņu bailēm 
no imigrantu, pirmkārt, no mu-
sulmaņu, ieplūšanas, kas draud 
izmainīt Krievijas sabiedrības un 
valsts raksturu.

Pēc neoficiāliem datiem, mu-
sulmaņu iedzīvotāju skaits Mas-
kavā pārsniedz divus miljonus, 
kas veido sesto daļu no kopējā 
Krievijas galvaspilsētas iedzīvo-
tāju kopskaita – 12,5 miljoniem 
cilvēku. Pēc dažiem, papildus 
oficiāli reģistrētajiem, aprēķi-
niem, Maskavā ir arī četri līdz 
seši miljoni nelegālo imigrantu, 
kas nodarbojas ar nekvalificētu 
darbu. Vairākums ir no bijušajām 
PSRS musulmaņu republikām.

Demogrāfiskās tendences Mas-
kavā ir saņēmušas oficiālu apstip-
rinājumu 2015. gada septembrī, 
kad galvaspilsētā tika atvērta Ei-
ropas lielākā mošeja. Kā Krievi-
jas prezidenta Vladimira Putina 
goda viesi šajā ceremonijā pieda-
lījās Turcijas prezidents Redžeps 
Tajjips Erdogans (drīz pēc tam 
Turcijas aviācija notrieca Krievi-
jas lidmašīnu, un attiecībās starp 
abām valstīm radās krīze) un Pa-
lestīnas līderis Mahmūds Abāss.

Daudzi Maskavas pamatiedzī-
votāji uzskata, ka pilsētā ir izvei-
dojusies “valsts valstī”. Pēc drošī-
bas spēku domām, tas ir auglīgs 
pamats, lai izplatītos teroristu 
šūniņas, kas uzbruks Krievijas 
iedzīvotājiem. Bažas ievērojami 
palielinājās pēc Krievijas inter-
vences Sīrijā. Nesen tika arestēts 
publiskā terorisma attaisnošanā 
apsūdzētais kādas Maskavas mo-
šejas imāms Mahmuds Veļitovs, 
kurš drošības spēkus nosauca 
par “gļēvuļiem”. 

Protams, Maskavā vienlaikus 
ir parādījušās radikālas nacio-
nālistiskas kustības, kas izplata 
propagandu pret musulmaņiem. 
Viņi aicina arī uz fiziskiem uz-
brukumiem citu reliģijas seko-
tājiem. Daudziem ir skaidrs, ka 
demogrāfiskā situācija pilsētā ir 
bumba, un tā uzsprāgs Kremlim 
sejā. Tas ir tikai laika jautājums.

Tālu tālu no Maskavas – Krievi-
jas Tālajos Austrumos – Kremlis 
zaudē citu demogrāfisko kauju. 
Fronte stiepjas desmitiem tūksto-
šus kilometrus no Maskavas neat-

tīstītajā, mazapdzīvotajā valsts re-
ģionā. Šajā tukšumā pēdējo gadu 
laikā sarodas arvien vairāk Ķīnas 
fermeru. Viņi šķērso robežu, ie-
gūst zemi un sāk to apstrādāt.

Starp citu, viens no rajoniem, 
kur notiek Ķīnas ekspansija, ir 
ebreju autonomais reģions, kuru 
1930. gados Josifs Staļins dibināja 
padomju ebreju nometināšanai. 
Šodien ebreji veido mazāk nekā 
vienu procentu no reģiona iedzī-
votāju skaita un ķīniešu skaits ne-
pārtraukti pieaug. Oficiālie statis-
tikas dati par šo tēmu nav tikuši 
publicēti šī temata sprādzienbīs-
tamības un datu apkopošanas 
grūtību dēļ. Bet saskaņā ar dažām 
aplēsēm vairāki miljoni ķīniešu 
jau ir šķērsojuši robežu. Viņi pa-
līdz attīstīt reģionu, taču nacio-
nālistu kustības Krievijā baidās, 
ka Ķīna sagribēs anektēt  teritori-
jas, kurās dzīvo Ķīnas pilsoņi.

Priekšstatu par antiķīnisko no-
skaņojumu var gūt no deputāta, 
nacionālista Vladimira Žirinovs-
ka vārdiem, kurš asi kritizē vienu 
no Tālo Austrumu apgabalu gu-
bernatoriem, kas iznomājis zemi 
Ķīnas investoriem. Viņš paziņoja, 
ka ķīnieši sagrābj zemi, izkropļo 
tirgu, izplata savus lētos produk-
tus un iznīcina krievu lauksaim-
niekus. Pēc viņa vārdiem, ķīnieši 
kļūst par Tālo Austrumu meis-

“atgriezieties 
mĀjĀs!”

PUTINS TEIKS KRIEVIEm: 
“ATgRIEZIETIES mĀJĀS!”
Turpinājums no 1. lpp.

tariem un Krievijas pilsoņiem ir 
ļoti grūti to pieņemt. Žirinovskis 
sacīja, ka vēsture māca, ka ķīnie-
ši aiz sevis atstāj izdegušu zemi 
un viņiem nevar uzticēties.

Ja tas vēl nav pietiekami, tad 
pēc Krimas pussalas krīzes Krie-
vija ir saskārusies ar  izglītoto slā-
ņu, kas sevi sauc par liberāļiem, 
emigrācijas un aizbraukšanas 
palielināšanos. Šie cilvēki baidās, 
ka valsts kārpās atpakaļ aukstā 
kara laikos, kas bija raksturīgi 
PSRS attiecībām ar rietumvals-
tīm. Pēc oficiālās versijas, šī pa-
rādība ir nenozīmīga, taču ne-
oficiāla informācija liecina, ka 
pēc pagrieziena Ukrainā, Krimas 
aneksijas un Ukrainas pilsoņu 
kara sākuma Krieviju ir pametuši 
350 000 cilvēku, galvenokārt, lie-
lo pilsētu, kā Maskava un Sankt-
pēterburga, iedzīvotāji. Ja dati 
ir pareizi, tad tie ir visaugstākie 
emigrācijas tempi Krievijā 15 
gadu laikā. Starp citu, apmēram 
15 tūkstoši krievu pilsoņu no šī 
skaita ir devušies uz Izraēlu, kur 
krievvalodīgie izraēlieši sauc vi-
ņus par “Putina repatriantiem”.

“Mēs paši esam vainīgi, ka  pie 
mums Krievijā ir demogrāfiskā 
katastrofa,” rezumēja Jurijs Krup-
novs. Viņš uzstājās arī ar kritiku, 
kas adresēta plānotajai emig-
rantu atgriešanās programmai: 
“Ja liksim uzsvaru uz migrāciju 
un neorganizēsim demogrāfisko 
revolūciju, tad gadsimta beigās 
mūsu paliks, labākajā gadījumā, 
puse. Tādēļ nepieciešams kulti-
vēt lielu ģimeni daudzās paau-
dzēs kā vienīgo līdzekli, lai izvai-
rītos no  katastrofas. Un kolosālu 
piemaksu, priekšrocību plūsmu 
vajag novirzīt ģimenēm ar čet-
riem bērniem.” 

Avots:
http://inosmi.ru/

politic/20160830/237668724.html

Tulkoja Steidzīte Freiberga

‘ 
cenšanās palielināt dziMstību 
un panākt etnisko krievu 
atgriešanos Mātes krievijas 
robežās ir saistīta ar varas 
iestāžu un parasto pilsoņu 
bailēM no iMigrantu, pirMkārt, 
no MusulMaņu, ieplūšanas, 
kas draud izMainīt krievijas 
sabiedrības un valsts raksturu.

SĀTANS mASKAVĀ

TēJA UN RīSI

No 1. oktobra abonē “DDD” 
2018. gadam: 

visās Latvijas pasta nodaļās •	
(Preses izdevuma indekss: 1164)
internetā: •	 www.abone.pasts.lv 
pa tālr.: 67008001; 27008001•	
“DDD” redakcijā (tālr.: 67140680; •	
e-pasts: ddd@fronte.lv)

Abonēšanas maksa (eiro):
12 mēnešiem 16,40

11 mēnešiem 15,15
10 mēnešiem 13,80
9 mēnešiem 12,45
8 mēnešiem 11,10
7 mēnešiem 9,75
6 mēnešiem 8,40
5 mēnešiem 7,10
4 mēnešiem 5,70
3 mēnešiem 4,30
2 mēnešiem 2,90

1 mēnesim 1,45

Abonē arī ārzemēs! 

Eiropas valstīs un Krievijā – •	 40 eiro;
Austrālijā, Amerikas, Āfrikas, Āzijas valstīs – •	 50 eiro

Abonementu ir iespējams noformēt “DDD” redakcijā 
klātienē (Rīgā, Lubānas ielā 6 – 4) vai elektroniski, sūtot 

pieprasījumu uz e-pastu: ddd@fronte.lv, 
vai zvanot pa tālr.: +371 67140680.

AboNē  
SEV UN CITIEm!

mAINīTIES UZ AUgŠU
Jau manā zemē ienāk rudens elpa,
Un bērzos sabiris ir vēlais zelts.
Iet projām vasara un mainās telpa – 
Uz Daili vien – nekas nav bijis velts.

Nāks jauna atmoda, būs jauni rīti,
Un virzība uz augšu turpinās.
Šī gaita neapstājas ne uz brīdi –
Viss pārvēršas, uz jaunu izmainās.

Bet mana tauta nemainās uz augšu,
Tā tumsonīgu melu gūstā smok.
Un nodarot sev kaitējumu gaužu,  
Aiz gļēvuma sev pati kapu rok.

Nav mūsu varturiem pat sirdsapziņas –
Pret savu tautu genocīdu vērš.
No cilvēcības, goda nav tiem miņas – 
Par sadzīvi ar kolonistiem melš.

Tie kolonisti, ko mēs integrējam,
Ir neviens cits kā naidnieks ārējais.
Ja piekto kolonnu šo lolot spējam –
Nav tautai nākotnes – vien tukšums baiss.

Jel mosties, mana tauta, augšā celies! 
Vai tiešām vēlies zaudēt nākotni?!
Ar drosmi Patiesības starā smelies,
Un Jaunā ausmā skati Sākotni!

Steidzīte



DDD /    32017. gada 27. oktobris–9. novembris

melu tēva mērķis – kļūt par “dievu”
Saruna ar žurnālistu Sandri Toču

Turpinājums no 
iepriekšējā numura

DDD: Manuprāt, būtu jāpie-
min kāds fakts tavā biogrāfijā, 
kas man neliekas simpātisks. Kā-
pēc tu piekriti kļūt par sabiedris-
ko attiecību padomnieku jeb pre-
ses sekretāru Nilam Ušakovam?

Sandris Točs: Saprotu, ka jūsu 
laikraksts aizstāv stingru latviešu 
tiesību aizsardzības līniju. Bet 
man šajā jautājumā no jums ļoti 
atšķiras viedoklis. Mūsu sabied-
rību daudz vairāk apdraud, pie-
mēram, antivērtības, kas grauj 
ģimeni, vai tīši veicinātā latviešu 
izbraukšana un pēc tam imigran-
tu ievešana, nevis, kā jūs sakāt, 
piektā kolonna, kas tagad jau 
vairumā  ir cilvēki, kas šeit Lat-
vijā ir dzimuši un auguši. Lai gan 
piekrītu, ka liela valsts blakus un 
šīs valsts ļaužu lielas masas dzī-
vošana Latvijā ir zināms drauds.

DDD: Nils Ušakovs balsoja par 
krievu valodu kā otru valsts valo-
du, viņš neslēpj savu antilatvis-
kumu, aizstāv ārējā ienaidnieka 
intereses Latvijā, turklāt “Saska-

ņas” jauniešu organizācija Eiropā 
ir LGTB kustības dalībniece... un 
tu veselu pusgadu biji viņam pa-
domnieks. Kas tevi, latvieti, pa-
mudināja strādāt pie tāda naid-
pilna grāvēja? 

S.T.: Jā, gribu teikt, ka esmu 
vīlies. 

DDD: Bet uz ko tad tu cerēji? Va-
lodas referendums notika, pirms 
kļuvi par Ušakova padomnieku. 

S.T.: Negribu analizēt, kāpēc 
ap “Saskaņu” sagrupējies šis krie-
viskais pilsoņu elektorāts – tur ir 
ļoti dažādi cilvēki. Manā skatī-
jumā, “Saskaņa” ir tas pats, kas 
“Vienotība” – tā ir krievu vieno-
tība. Latvieši ir nobijušies – kas 
būs, ja “Saskaņa” nāks pie varas! 
Nekas nebūs – “Saskaņa” ir tāds 
pats grupējums kā “Vienotība”.

DDD: Liberasti? Un krievvalo-
dīgie liberasti bija tevi noalgoju-
ši?

S.T.: Melu sabiedrībā tas ir 
normāli, ka partija nav tāda, kā 
izskatās no malas. Mani nebija 
noalgojuši, kā tu saki liberasti, jo 
viņi nepasniedz sevi kā liberasti. 
Es biju algots Rīgas domes darbi-
nieks. Taču, manā skatījumā, tā 
galīgi nav norma, ka partija totā-
li izliekas par kaut ko citu, nekā 
ir. Daudzi uzskata, ka “Saskaņa”, 
kāda tā patlaban ir, ir prokrie-
viska partija. Bet tie ir vieni no 
lielākajiem maldiem – “Saskaņa” 
savā būtībā ir proamerikāniska 
partija, kā visas Saeimā pārstāvē-
tās partijas.

DDD: Trampiska?
S.T.: Nu, nē – ne trampiska. 
DDD: Tātad kreisi liberāla, 

turklāt vēl lielkrievu šovinistiska?
S.T.: “Saskaņa” zvejo balsis. Arī 

“Vienotības” pārstāvji diezgan 
aktīvi piedalās visādos latviskos 
pasākumos. Bet ko viņi tur dara? 
Zvejo latviešu balsis! Lūk, arī 
“Saskaņa” ar latviešus kaitino-
šiem pasākumiem, izdabājot vi-
dusmēra krievu vēlētājam, zvejo 
balsis. 

DDD: Protams, jo “Saskaņa” ir 
ārējā ienaidnieka rokas un kājas.

Sandris Točs: Uzskatu, ka ap-
zinīgiem, pozitīvi domājošiem 
krievu pilsoņu partijas līderiem 
vajadzētu audzināt savus vēlētā-
jus. Viņiem būtu jāsaka: “Esam 
krievi, Latvijas pilsoņi, šī ir Lat-
vija, un šeit ir jārunā visiem lat-
viešu valodā, un nevienam pret 
to nav jābūt iebildumiem. Tātad 
aizej, iemācies latviešu valodu 
un tikai tad stājies mūsu parti-

jā, jo tu taču rādi priekšzīmi!” 
Bet tā vietā visa Latvijas politika 
tiek būvēta uz naidu, uz nepa-
tikšanām. Kāpēc tad, tavuprāt, 
liberasti, kā tu viņus sauc, ir pie 
varas? Lielā mērā to veicina tie-
ši šī sašķeltā sabiedrība latviešos 
un krievos. Ja ir tāda domāšana 
“tas nekas, ka zaglis, ja vien mū-
sējais”, tad šī situācija zagļiem ir 
izdevīga.

Kā vislielākās briesmas tiek 
iztēlotas “Saskaņas” nākšana pie 
varas. Protams, to izdarīt ir vieg-
li, jo tie taču ir citā valodā runā-
joši cilvēki. Taču, no “Vienotības” 
īstenotās lielās politikas viedokļa 
raugoties, tām nevajadzētu būt 
briesmām... 

DDD: Es varu piekrist, ka “Vie-
notība” ar “Saskaņu” ir kā cimds 
ar roku. Viena bez otras nevar 
dzīvot. Taču šis duets ir iespē-
jams, tikai pateicoties neveiktajai 
dekolonizācijai. Un tieši liberasti 
ir tie, kas jauc latviešiem galvas, 
stāstot, ka ir jāsadzīvo ar oku-
pācijas paliekām. “Saskaņa” ar 
savām psiholoģiskajām metodēm 
var sazvejot krievvalodīgo balsis 
tāpēc, ka pārstāv šos naturalizē-
tos okupantus. Parasti latvieši 
sāk nervozēt pirms vēlēšanām, 
šausminoties, ka “Saskaņa” nāks 
pie varas... vienlaikus neko ne-
darot, lai tādas “Saskaņas” pa-
stāvēšana Latvijā vispār nebūtu 
iespējama. Ja tiktu veikta dekolo-
nizācija, mums nebūtu jānervozē 
un jāpukojas par Nila Ušakova 

bezkaunību. 
S.T.: Es gan ieteiktu padomāt. 

Latvijā jau tā ir maz iedzīvotāju, 
bet vieta tukša nepaliks. Ja aiz-
brauks šeit dzīvojošie krievi, ku-
rus, kaut ar grūtībām, bet varbūt 
varam kaut kā integrēt, iebrauks 
citi.

DDD: Šī ir parasta, standarta 
biedēšana. Mums nav jālaiž citi 
iekšā, bet jāaicina aizbraukušie 
latvieši mājās un jādzemdē bērni. 
Kādu brīdi – vienu paaudzi – Lat-
vijā var būt arī mazāk iedzīvotā-
ju, tomēr nekas slikts nenotiks. 
Piemēram, Igaunija ir tikai ne-
daudz mazāka par Latviju, bet 
tur dzīvo krietni mazāk iedzīvo-
tāju – un tīri labi tiek galā. Lai 
latviešu tauta izdzīvotu, ir jānāk 
lielām pārmaiņām. Ja tā nenotiks 
– viss arī aizies pa burbuli...

S.T.: Es negribētu šo negatīvā-
ko variantu.

DDD: Bet, vai tu saskati kādu 
politisku spēku ārpus šīs sistē-
mas, kurš spētu iegūt politisku 
varu un nostādīt Latviju uz kons-
truktīviem, tradicionāliem un da-
biskiem pamatiem? 

S.T.: Diemžēl ārpus sistēmas 
es tādu spēku neredzu – neredzu 
to ne ārpus sistēmas, ne sistēmā. 
Tas ir visnepatīkamākais. Mans 
uzskats ir tāds, ka ar šo piekto 
kolonnu, kas šeit ir dzīvojusi 60 
gadus, mēs kaut kā varam vie-
noties, bet ar tiem, kas pārveido 
šo pasauli par tādu, kurā cilvēki 
nebūs vajadzīgi, – ar tiem mēs 
nekad nevienosimies. Šajā laikā, 
kad ir apdraudētas pamatvērtī-
bas, latviešiem ir jāvienojas ar 
krieviem, manuprāt.

DDD: Ar prātīgi domājošiem 
krieviem?

S.T.: Jā, jā. Ar tādiem, kuri sa-
prot, ka arī viņiem ir vajadzīga šī 
vienošanās.

DDD: Būtu jau labi, bet kur un 
cik tādu ir?... 

S.T.: Pašreizējā posmā Krievi-
ja varētu nākt pretī Latvijai par 
daudzām tādām lietām, par ku-
rām nekad agrāk pat nedomā-
tu, ja mēs vienotos uz noteiktu 
vērtību pamata. Lai izmainītos 
sistēma, ir jānāk lielām pārmai-
ņām. Tāpat – ne no kā – tā ne-
mainīsies. Šī zagļu vara Latvijā 
ir pārāk izdevīga pasaules pār-
veidotājiem. Šejienes “varenie” 
domā, ka viņiem ies cauri šāda 
vienošanās: “Mēs ievērosim vi-
sas jūsu prasības, visas šīs ho-
moseksuālisma lietas, feministu 
dīvainības, mēs neapšaubīsim 
jūsu ierādītos lielos politiskos 
virzienus, bet tikai ļaujiet mums 
zagt!” Tas ir tas mūsu politiskās 
elites “kopējais kompromiss”. Un 
tas patiesībā arī ir gājis cauri 25 
gadus. Politiskās partijas savā 
starpā var konkurēt kā skaistu-
ma konkursā, bet konceptuāli 
tās ir līdzīgas, bez būtiskām at-
šķirībām politikā, ko tās īstenos, 
kad vadīs valdību. ZZS būtībā ta-
gad dara to pašu, ko “Vienotība”, 
un, ja “Saskaņa” nāktu pie varas, 
tā arī turpinātu to pašu. Tāpēc 
esmu pārliecināts, ka sistēmas 
ietvaros nekas nemainīsies. 

DDD: Tad jau vēlēšanas ir tuk-
šas cerības? 

S.T.: Mēs jau to redzam – ne-
kas jau nav mainījies. Latvijā ir 
viena un tā pati politika. Partiju 
nosaukumi ir mainījušies, per-
sonālijas ir mainījušās – un tas 
arī viss. Jā, viņu draugiem, at-
balstītājiem tas ir svarīgi, kas ir 

pie varas, bet tautai nav nekādas 
starpības, vai pie varas ir “Latvi-
jas ceļš” vai “Vienotība”, vai kāds 
cits...

DDD: Es gan domāju, ka mai-
nīsies – ja tautas apziņa mainī-
sies. Un šeit liela loma ir žurnā-
listiem.

S.T.: Manuprāt, tev ir pilnīgi 
skaidrs, ka žurnālists, kurš uz-
skata, ka, piemēram, “praidam” 
nav jānotiek, sabiedriskajā tele-
vīzijā nestrādā. Bet, ja viņš tur 
strādā, viņam neļauj taisīt ziņu 
sižetus “Panorāmā”. Augstākais – 
varbūt viņš var kādos sporta vai 
dārzkopības raidījumos piedalī-
ties. Žurnālista darba augļi jau ir 
skaidri redzami – ir zināms, kā 
viņš ir izteicies iepriekš, un tas 
tiek ņemts vērā, pieņemot darbā.

DDD: Kur tad tu redzi risinā-
jumu?

Sandris Točs: Cilvēka domā-
šanas atbrīvošanā. Ja cilvēks brīvi 
pauž savu viedokli bez nodevām 
uzspiestajiem meliem, viņš ie-
dvesmo arī citus cilvēkus brīvi 
domāt un rīkoties. Un tad šī to-
talitārā varza zaudēs varu pār 
cilvēku prātiem. Tieši tāpēc šim 
sistēmas grupējumam tik svarīgi 
ir uzturēt melus kā vērtību. Tikai 
ar meliem niecīgais mazākums 
var valdīt pār vairākumu.

DDD: Man izskatās, ka šie 
meli tiek izkopti ļoti rafinēti – tie 
nav taisnvirziena sitieni pa pieri. 
Vispirms tiek sagrozīti termini...

S.T.: ...jā, jo atklāti meli, klaja 
nepatiesība ir mazbīstami tāpēc, 
ka tie ir acīmredzami. Bībelē ir 
teikts, ka Dievs ir Patiesība. Tā-
tad cilvēks saprot, ka patiesība – 
tā ir laba; bet nepatiesība – slik-
ta. Tāpēc, ieraugot klajus melus, 
cilvēks nostājas patiesības pusē. 
Bet, ja viņš neredz un nespēj 
atšķirt melus no patiesības, tad 
viņš nevar arī nostāties patiesī-
bas pusē. Un polittehnologi iet 
vēl tālāk, iestāstot cilvēkiem, ka 

meli ir patiesība.
DDD: Tas jau ir Melu tēva mēr-

ķis – kļūt par “dievu”.
S.T.: Jā, un tad cilvēki domā, 

ka meli ir patiesība.
DDD: Un ar visu to entuzias-

mu, kas būtu jāliek lietā patie-
sības aizstāvēšanai, viņi metas 
cīņā par melu piepildīšanu.

S.T.: Nu ja. Un tas ir superma-
zākuma varas instruments. 

DDD: Tā ir apziņu apstrāde. 
Šķiet, nesagatavotu cilvēku no-
pirkt, lai viņš melotu, ir grūti. To-
ties, ja viņam prāts jau ir sagro-
zīts, ja viņš melus uztver par pa-
tiesību, tad viss ir ļoti vienkārši?

S.T.: Jā, jo nekāda vara nevar 
piespiest cilvēku domāt, mīlēt 
kaut kādā noteiktā veidā. Sa-
graut un izmainīt pamatvērtības 
nav iespējams ar fiziskiem va-
ras līdzekļiem – ir nepieciešami 
meli, apziņu apmānīšana, izprat-
nes sagrozīšana. 

DDD: Pakāpeniski – soli pa so-
lītim? 

S.T.: Tikai pakāpeniski tas var 
kļūt iespējams. Piemēram, kāds 
var būt tik milzīgs oligarhs, ka 
viņa vārdu pat neviens nezina; 
viņš pat nav Soross, kuru visi 
zina, bet daudz lielāks, ietek-
mīgāks oligarhs. Viņa varas ins-
trumenti tad ir milzīgi, iespējas 
gigantiskas.  Bet vienalga viņš 
nevar fiziski piespiest visu sa-
biedrību, visu cilvēci uz kaut ko 
absolūti nepieņemamu! To var 
panākt tikai ar ļoti viltīgu, mērķ-
tiecīgu manipulāciju.

Gan Staļins, gan Hitlers uzska-
tīja, ka cilvēki ir kaut kas līdzīgs 
dzīvniekiem. Viens domāja, ka 
cilvēki cēlušies no pērtiķiem. 
Otram bija koncepcija par zem-
cilvēkiem un pārcilvēkiem. Arī 
tagad valdošajiem grupējumiem 
ir koncepcija par “vērtīgajiem” 
un “nevērtīgajiem” cilvēkiem, 
koncepcija par “zelta miljardu”. 
“Vērtīgie” ir tie, kas pieņem viņu 
jaunās “vērtības”, un kuriem ir 
nākotne, bet “nevērtīgajiem”, 
kas tās nepieņem, nākotnes nav. 
Daudzi viņu apzinātie līdzskrē-
jēji cer, ka ietilps šajā “zelta mil-
jardā”. 

‘ 
cilvēkieM ir radīta brīvības 
ilūzija – tu vari brīvi izvēlēties, 
ko nopirkt lielveikalā, par kuru 
no sistēMas partijāM nobalsot 
vēlēšanās, kādu seksuālo 
perversiju piekopt, lai gūtu 
lielāku baudu... ja vīrietis uzvelk 
sev sieviešu apakšveļu, tiek 
uzskatīts, ka tā, lūk, ir brīvība.

VīLIES “SASKAŅĀ”

“SASKAŅAS” UN 
“VIENoTībAS” 
TANDēmS

RISINĀJUmS – 
DomĀŠANAS 
ATbRīVoŠANA
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andrejs mūrnieks:
vajadzētu neizvarot

dūksnājā. Lai katra viduvējība 
varētu teikt: “Tik traks kā Rainis 
jau nu es neesmu.”

DDD: Iespējams, tas tiek da-
rīts tādēļ, lai varētu bez sirdsap-
ziņas pārmetumiem netiekties uz 
Raiņa diženumu, kurš uzsvēra, 
ka dzejniekam jābūt vismaz soli 
priekšā visai pārējai sabiedrībai. 
Vienkāršāk padarīt viņu smiek-
līgu, lai mūsdienu dzejnieki, lite-
rāti, mūziķi un mākslinieki spētu 
attaisnot savu netalantīgumu. 

A.M.: Es negribētu absoluti-
zēt. Es domāju, ka arī mūsdienās 
ir talantīgi dzejnieki, mākslinie-
ki un mūziķi. Parasti modernā 
mūzika mani neuzrunā, bet reiz 
aizgāju uz Andra Dzenīša operu 
“Dullais Dauka”, kas ir diezgan 

sarežģīta, bet tajā bija kaut kāds 
garīguma nervs, kas ļoti uzrunā-
ja. Ērika Ešenvalda mūzika un 
Riharda Dubras garīgās mūzikas 
skaņdarbi, domāju, ir pasaules 
līmenī. 

DDD: Izskatās, ka sabiedrībai 
tomēr talants vairs neliekas tik 
svarīgs, būtiskāk šķiet – kā tu sevi 
pārdosi, kā iepakosi. Nav svarīgi, 
ka tā saucamā māksla var sain-
dēt cilvēku dvēseles, galvenais, lai 
to var pārdot.  

A.M.: Jā, tas gan. Tas izriet no 
valdošās masu kultūras kontek-
sta. Ja runājam par opermūziku, 
vēl viena lieta. Mēs uztraucamies 
par mūsdienu autoru tiesībām, 

bet vajadzētu izrādīt cieņu un 
neizvarot arī pagātnes dižgaru 
veikumu, piemēram, ar nebau-
dāmām operu režijām. Protams, 
var būt arī modernas režijas, ar 
mūsdienīgu skatījumu tuvinot 
autora idejas mūsu pasaules rea-
litātēm, bet nedrīkst necienīgi 
izturēties pret operas radītāju. 

Savulaik man patika Alvja Her-
maņa pirmais veikums uz operas 
skatuves, Jāņa Mediņa “Uguns un 
nakts”, kas tiem laikiem – deviņ-
desmitajos gados – bija moderna 
režija, bet tā bija sabiedriski ak-
tuāla un lika padomāt par tā lai-
ka problēmām. Taču režisoram 
ir jāsaprot, ko viņš var atļauties, 

lai neizkropļotu cildenu mākslas 
darbu, kas bieži vien notiek, do-
mājot tikai par vēlmi izrādīt savu 
varēšanu un iegūt skandalozu 
popularitāti. Tas ir nepieļaujami, 
ja režisors, lai eksponētu sevi, 
apzināti grauj skaņdarba autora 
ieceri un skatītājam, klausītājam 
liek izjust pretējas emocijas tām, 
ko patiesībā vajadzēja operai ra-
dīt.  

DDD: Man ļoti patīk oper-
mūzika, bet neeju uz operu tieši 
pretīgo režiju dēļ. Arī vokālais 
pedagogs Edgars Kramiņš inter-
vijā mūsu laikrakstam atzina, ka 
mūsdienu režijas operu padara 
nebaudāmu.

A.M.: Jā, tā ir. Un tajā pašā 
laikā ir arī labas režijas. Nesen 
Londonā skatījos Riharda Štrau-
sa “Rožu kavalieri” – ļoti krāšņa 
izrāde ar skaistu scenogrāfiju un 
tomēr ar moderniem akcentiem. 
Darbības pārcelšana tuvāk mūs-
dienām bija gaumes robežās, un 
priekšnesums radīja katarsi, pie-
liekot klāt dažas rozīnītes, kas ir 
iespējams ar mūsdienu režijas 
paņēmieniem. 

DDD: Sarunas sākumā jūs 
atzināt, ka vēstures mācīšanas 
metodika varētu būt labāka. Nav 
noslēpums, ka tautu spēcīgu 
dara tieši vēsturiskā atmiņa. Ir 
nevis jāaizmirst, bet jāsaliedējas 
ap pagātnes sāpīgajām vēstures 
lapaspusēm.  Manuprāt, patiesa 
vēstures izpratne liktu nevis sa-
mierināties ar piedzīvoto netais-
nību, bet gluži pretēji – novērst 
vēstures netaisnības radītās sekas 
un iemācīties nepieļaut līdzīgas 
kļūdas nākotnē. Latviešiem nav 
jāskatās tālā pagātnē, jo padom-
ju okupācijas radītās netaisnība 
joprojām nav likvidēta. Latvieši 
joprojām dzīvo kopā ar ārējo ie-
naidnieku, izdabā viņa kaprīzēm 
un bez pašcieņas cenšas šos 
krievvalodīgos integrēt. Kā liels 
sasniegums ir izglītības minis-
tra Šadurska paziņojums, ka pēc 

trim gadiem visās vidusskolās 
Latvijā mācības notiks tikai lat-
viešu valodā. Ir pagājuši 26 gadi 
kopš neatkarības atjaunošanas, 
bet Latvijā joprojām valsts mak-
sā par krievu skolu uzturēšanu. 
Vai tas nav pazemojoši?! 

Andrejs Mūrnieks: Labāk 
vēlu nekā nekad.

DDD: Bet, vai jau nav par 
vēlu? Lielas daļas latviešu ap-
ziņa jau tik ļoti ir degradēta, ka 
viņi nespēj adekvāti uztver situā-
ciju, viņi nesaprot, ka šie “mūsu 
krievvalodīgie” patiesībā ir ārējie 
ienaidnieki. 

A.M.: Es domāju, ka ne visi 
viņi ir ienaidnieki. Man ir iespē-

Andrejs Mūrnieks: Cik daudz 
māca par Robēru Šūmanu, cik 
par Mahātmu Gandiju, Kalkutas 
Terēzu, Asīzes Francisku, Luiju 
Pastēru, Albertu Šveiceru, Marti-
nu Luteru Kingu, Blēzu Paskālu 
un citiem cilvēkiem, kas bija ne 
tikai sava aroda meistari, bet – 
arī izcili cilvēcības, humānisma 
paraugi?! Toties māca par slepka-
vām, neliešiem, noziedzniekiem: 
par Hitleru, Staļinu, Mao Dze-
dunu – tie ir vārdi, kurus skolēns 
atceras no vēstures grāmatām.

DDD: Ja arī māca par cilvēces 
dižgariem, tad uzsverot, ka viņi 
jau bija tikai cilvēki ar dažādām 
cilvēciskām vājībām, novirzēm 
un noslieci uz dīvainībām. Tikko 
bija Raiņa gads. Ja es neko nebū-

tu zinājusi par šo latviešu dižga-
ru, tad no medijos izskanējušā 
saprastu, ka nekāds dižais gars 
jau viņš nebija – jocīgs īpatnis ar 
visādām neparastām, reizēm pat 
murgainām nosliecēm.  Jautā-
jums – ar kādu mērķi, jūsuprāt, 
tas tiek darīts?

A.M.: Jā, šis ir labs jautājums. 
Mūsdienās visu grib reducēt uz 
materiālo un augstāka līmeņa 
parādības izskaidrot ar zemā-
kām. Fizikā varbūt šāda metode 
iederas, bet ne sociālajās zinībās 
un vēsturē. 

Andrejs Mūrnieks: Nav iespē-
jams visu izskaidrot vai nu tikai 
ar ekonomiskiem apstākļiem, 
vai ar iedzimtību, vai ar psiholo-
ģiskām traumām bērnībā, vai ar 
kaut kādu novirzi, vai ar slimī-
bu, kas bijusi dižiem cilvēkiem. 
It kā neviļus veidojas priekšstats 
– nu, kā tad, skaidrs, tie ģēniji ir 
slimi cilvēki vai tādi kā dīvaiņi. 
Tiek mēģināts atrast pēc iespē-
jas nekrietnākas lapaspuses šo 
cilvēku dzīvēs. Protams, godīgi 
analizējot, arī vājībām nevar pa-
iet garām, bet vai tas ir galvenais, 
vai tas viņus ir padarījis par ģēni-
jiem? Ir jāpievērš uzmanība viņu 
idejām! 

Rainim bija domas vēriens, 
augsti ideāli, varbūt arī dažas 
idejas bija kļūdainas. Savas mil-
zīgās enerģijas un radīto vareno 
mākslas tēlu dēļ viņš ir kļuvis 
par Raini – latvietības simbolu. 
Iespējams, viņš ir paslīdējis, spe-
rot kādu sānsoli, bet svarīgākais 
ir viņa veikums. Taču mūsdienās 
Raini mēģina novilkt mūsu lī-
menī, pat zemāk, iegrūžot tenku 

Es neko neesmu izgudrojis 
vai izdomājis. Es neesmu iz-
gudrojis valodu, kurā rakstu, 
neesmu izdomājis alfabētu. 
Un arī nevienu dārzeņu šķir-
ni es neesmu radījis.

Es no citu radītā veidoju 
kādu kompozīciju. Tādu, kā 
uzskatu par nepieciešamu, 
pareizu un kas atbilst manam 
lietu izpratnes līmenim. Es 
runāju un rakstu par to, ko 
zinu. Bet gadījumos, kad ne-
esmu pārliecināts, saku, ka tā 
varētu būt, vai – manuprāt, ir 
tā...

Dažādas runas un aicinā-
jumus par tautas, partiju, sabiedrisko organizāciju vienotību, ne-
pieciešamību apvienoties klausos, lasu un dzirdu jau kopš astoņ-
desmito gadu beigām. Runu, rakstu un aicinājumu, kā arī apgal-
vojumu un skaidrojumu, cik tas mums ir nepieciešams, ir daudz 
– un dažreiz kāds arī ar kādu apvienojas vai noslēdz īslaicīgas vie-
nošanās par kopdarbību kāda mērķa sasniegšanai. Piemēram, lai 
iegūtu vairāk balsu vēlēšanās. Bet apvienošanās notiek reti, un vēl 
retāk šīs apvienošanās rezultāts ir ilgāks par gadu. 

Ir diezgan daudz laulību, kurās divi apvienojas, – un to sauc 
par ģimeni. Viņiem pat izsniedz atbilstošu dokumentu, ka tie ir 
apvienojušies vienā ģimenē, viņi sola un pat zvēr Dieva priekšā, 
ka turpmāk būs kopā un rīkosies tā, lai otram ir labāk. Bet tik-
pat bieži, cik vienojas, sola un zvēr, cilvēki solījumus un zvērestus 
lauž, un sākas viss no gala. Atkal meklē, ar ko apvienoties, solīt un 
zvērēt... Gadās, ka viņš un viņa šķiras, lai turpmāko dzīvi pavadītu 
neapgrūtinātā brīvībā, un valsts ar likumiem to veicina un palīdz. 
Būt vientuļai mātei finansiāli ir pat izdevīgāk nekā būt ģimenē...

Līdz šim rakstīto un apgalvoto Ā. Hitlers ir ļoti trāpīgi raksturo-
jis un definējis. Precīzi necitēšu, jo tik labi viņa rakstīto nepārzinu, 
bet tas skanēja aptuveni tā – ja apvienos septiņus klibos, rezultātā 
pat viens sprinteris nesanāks. Būs tikai septiņu klibo apvienība.

Zinām taču, ka klibot var ne tikai ar kāju vai roku. Arī ar galvu, 
sirdi un prātu var klibot! Un mēs klibojam katrs pa savam. Tad 
kāpēc jāaicina klibot kopā, ja no tā sprinteri nerodas? Kam tas ir 
vajadzīgs? Uzdrošinos apgalvot, ka bieži no tā iegūst tieši mūsu 
pretinieki, jo reāla apvienošanās jau nekad nenotiek. Vienmēr tā 
ir tikai apvienošānās šķietamība, kur iekšējās pretrunas un inte-
rešu konflikti paliek. Ar laiku šī iekšājā spriedze pieaug, līdz iz-
jūk pati apvienošanās rezultātā veidotā kopība. Pat laulībā, Svētie 
Raksti saka, sievai ir jāklausa vīrs un jābūt tā palīdzei. Katrā uzņē-
mumā ir vadītājs. Un arī valstī ir vadītājs. Arī ģimenē ir līdzīgi. Lai 
kas tāds funkcionētu, ir vajadzīga vadība un ir vajadzīgi izpildītāji. 
Visi nevar būt vadītāji, un visi nevar būt izpildītāji. Ja ir pārpras-
tā demokrātija, kur visi sevi uzskata par priekšniekiem, tad katrs 
dara, ko iedomājas – un kopīgi veidotais nodibinājums izjūk, pat 
nesācis darboties. Nav iespējama normāla kuģošana, ja uz klāja ir 
divi vai vairāki kapteiņi.

Iztēlosimies līdzību. Kādā stacijā uz vairākiem peroniem stāv 
vairāki vilcieni. Katrs no tiem ir kāda partija, apvienība vai savie-
nība. Un katra vilciena vadītājs aicina citos vilcienos sēdošos nākt 
un braukt viņa vilcienā. To viņš sauc par apvienošanos. Apvieno-
šanās rezultātā visi šajā vilcienā sakāpušie, protams, brauks turp, 
uz kurieni dosies vilciens. Tikai – vai visus apmierinās vilciena va-
dītāja rīcība, izraudzītais braukšanas maršruts un taktika iecerē-
tā galamērķa sasniegšanai? Kāds to aptvers agrāk un kāds vēlāk. 
Kādus tas apmierinās, citiem agrāk vai vēlāk radīsies iebildumi un 
pretenzijas. Un tad sāksies stopkrāna raustīšana, ar vēlmi izkāpt 
un pat dezertēšana – lēkšana ārā no braucošā vilciena. 

Manuprāt, prātīgāk būtu vilcienu vadītājiem vai katra vilciena 
pasažieriem sanākt stacijas uzgaidāmajā telpā vai stacijas lauku-
mā un vienoties, uz kurieni braukt. Vienoties par gala staciju, tas 
ir, par mērķi, kāpēc jābrauc. Un katrs, iekāpis savā vilcienā, pa vi-
ņam pieņemamo maršrutu turp arī dotos un, sasnieguši mērķi, tas 
ir, gala staciju, tur izkāptu.

Ja kādam no vilcieniem ceļā rakstos tehniska vai cita kļūme, pā-
rējie tomēr galamērķi sasniegtu, bet, ja visi sakāps vienā vilcienā, 
var izrādīties, ka kāds brauciena laikā būs nepareizi pārslēdzis 
sliežu pārmijas un Eiropas demokrātijas virzienā braucošais vil-
ciens var nonākt Maskavā...

VILCIENS

Leonards Inkins

‘ 
ja ir pārprastā deMokrātija, 
kur visi sevi uzskata par 
priekšniekieM, tad katrs dara, 
ko iedoMājas – un kopīgi 
veidotais nodibinājuMs 
izjūk, pat nesācis darboties. 
nav iespējaMa norMāla 
kuģošana, ja uz klāja ir divi vai 
vairāki kapteiņi.

‘ 
taču Mūsdienās raini Mēģina 
novilkt Mūsu līMenī, pat zeMāk, 
iegrūžot tenku dūksnājā. lai 
katra viduvējība varētu teikt: 
“tik traks kā rainis jau nu es 
neesMu.”

Skats no Nacionālā teātra izrādes “Raiņa sapņi”. Režisors: 
Kirils Serebreņņikovs. 

VAI TALANTS ŠķIET 
būTISKS?

LATVIEŠA bAILES No 
PATIESībAS
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andrejs mūrnieks:
vajadzētu neizvarot dižgaru veikumu!

jas strādāt ar studentiem, kas 
nāk no visām aprindām. Novēro-
ju, ka tieši daži cittautieši (krievi, 
ukraiņi), labi zinot latviešu valo-
du, ir pat ļoti patriotiski, iestājas 
par Latviju un ir ārkārtīgi darbī-
gi. Bet tradicionālais latvietis ar 
savu viensētnieka mentalitāti ir 
diezgan pasīvs. Cittautieša, kurš 
ir labi integrēts, mentalitāte, ma-
nuprāt, dod labu pienesumu. 

Galvenā kļūda, es domāju, ir 
ne tik daudz valodā, cik vēstures 
interpretācijā. Te nu gadiem ilgi 
izglītības inspektori nav pietie-
kami sekojuši līdzi krievvalo-
dīgajām skolām – kā tur māca 
vēsturi. Tur ir šī atslēga. Mēs 
nevaram tam krievam noņemt 
viņa valodu, viņš tik un tā runās 
krieviski, bet viņam var pasniegt 
normālu, labu vēsturi, tai skaitā 
Krieviju atmaskojošu. Profesors 
Andrejs Zubovs ir tikko izdevis 
labu grāmatu “Krievijas 20. gs. 
vēsture”. Par to viņu Krievijā lamā 
pilnīgi visi, jo monarhistiem slik-
ti liekas uzrakstīta pirmā daļa 
līdz 1917. gadam, bet komunis-
ti ir šausmās par to, kas rakstīts 
par laika periodu pēc revolūcijas. 
Taču būtībā viņš ir godīgi aprak-
stījis Krievijas objektīvo vēsturi.

DDD: To es saprotu. Runa nav 
par šiem krievvalodīgajiem, bet 
par mums, latviešiem, kas nevē-
las, baidās saskatīt realitāti, ne-
atpazīst, tēlaini izsakoties, par 
avīm pārģērbtos vilkus. Lojalitāti 
nosaka ne jau valodas zināšana, 
bet gan nostāšanās latviešu tau-
tas pusē, aizstāvot tās intereses 
un pašaizliedzīgs darbs taisnīgu-
ma atjaunošanā. Vai esat pārlie-
cināts, ka visi “lojālie” krievvalo-
dīgie Krievijas militāra uzbruku-
ma gadījumā cīnīsies Latvijas un 
latviešu pusē?  

A.M.: Visticamāk, ka nē. 
DDD: Bet kā tad mēs varam 

viņus saukt par lojāliem, ja viņi 
ir gatavi šaut uz mums? Neesmu 
par karu, par kaut kādām vardar-
bībām, tomēr man liekas, ka mēs 
izturamies pārāk vieglprātīgi pret 
šo jautājumu. Augsti izglītoti un 
kulturāli cilvēki nesaprot pašas 
elementārākas lietas. Paskatā-
mies uz jūsu minēto Mahātmu 
Gandiju – kāds bija viņa uzde-
vums? Viņš atbrīvoja indiešus no 
angļu kolonizatoriem. Mums arī 
vajag tādu Gandiju, kurš latvie-
šus atbrīvotu no padomju koloni-
zatoriem. Un tas bija intelektuāls 
darbs. Mēs nešaujam un kolo-
nistu galvas Doma laukumā uz 
mietiem nespraužam, bet mums, 
latviešiem, ir jāizmainās, lai ra-
dītu Latvijā tādus apstākļus, ka 
šeit paliktu tikai tie, kas ir gatavi 
asimilēties. 

A.M.: Jākļūst apzinīgākiem, 
atbildīgākiem. Bet Gandijs jau 
savu tautu pārveidoja uz nevar-
darbības ideoloģijas pamata. Bet, 
protams, ar savu patriotismu, 
garīgumu, uz indiešu garīgās 
kultūras pamata – viņš faktiski 
izveidoja no 300 ciltīm, tautām, 
reliģijām daudzmaz vienotu In-
dijas nāciju.

DDD: Vienojošais bija Indijas 
atbrīvošanās no angļu koloniza-
toriem. Starp citu, Gandijam pie-
der vārdi: “Ja nebūtu citas izvēles 
kā starp gļēvulību un varmācību, 
es ieteiktu varmācību. Es izkopju 
klusu vīrišķību – mirt bez nonā-
vēšanas. Bet, ja kādam nav dros-

mes, tad es labāk gribu, lai viņš 
izkopj sevī mākslu nonāvēt un 
tikt nonāvētam nekā apkaunojoši 
bēgt no briesmām.”

A.M.: Gandijs dzīvoja sarežģītā 
laikā, tomēr viņam izdevās tau-
tas revolūciju savaldīt, viņš stājās 
pret savu tautu, kad tā bija paņē-

musi ieročus un bija gatava rīko-
ties vardarbīgi. Viņš ir vairākkārt 
pieteicis bada streikus, protestē-
jot nevis pret angļiem, bet – pret 
indiešiem, kuri neievēroja nevar-
darbības (ahimsas) principu.

DDD: Tauta parādīja gatavību, 
spēku un vēlēšanos – Gandijs šo 
enerģiju ievirzīja pareizā gultnē, 
lai tiktu atgūta brīvība. Mūsējie 
pat ieročus neņem, neredz, ka 
ienaidnieks tepat pa mūsu sētu 
maršē...

Andrejs Mūrnieks: Ir vēl viena 
lieta ar to pretim stāvēšanu. Vie-
nā portālā izlasīju kādas psiholo-
ģes pārdomas – kāpēc latviešiem 
literatūrā māca tik daudz par tā-
diem līdzcietīgiem, pazemīgiem 
varoņiem kā Skalbes Kaķītis, 
Blaumaņa Kristīne, kas rūpējas 
par alkoholiķi Edgaru, Cibiņš 
u.tml. Te ir jautājums – kurā brī-
dī latvietis kļuva vardarbīgs. Nu, 
labi – cīnītājs par savu lietu, bet 
kurā brīdī tā cīnīšanās kļuva par 
pašmērķi. Mēs zinām, ka krietns 
latviešu pulks palika cīnīties par 
svešu lietu Krievijā. Iespējams, ja 
latvieši tur nebūtu iejaukušies, 
tad Krievijas liktenis būtu cits. 
Pilnīgi iespējams, ka lielinieki 
tur nebūtu noturējušies. 

DDD: Latvieši kāvās Krievijā, 
jo Ļeņins viņiem bija apsolījis 
Latvijas valsti. Ļeņins deva vārdu 
un to turēja, parakstot 1920. gada 
Miera līgumu. Tas, ka pēc tam šis 
līgums tika vardarbīgi lauzts, ir 
cits jautājums. Bet to, ko Ļeņins 
strēlniekiem apsolīja, viņš izpil-
dīja.

A.M.: Bet igauņi un lietuvieši 
tā nedarīja. Es domāju, ka tautu 
likteņos ir zināms taisnīgums. 
Lietuvā un Igaunijā mūsdienās 
nav tādas situācijas kā Latvijā, 
jo viņi nejaucās Krievijas lietās. 
Latvieši bija Krievijā un nostā-
jās faktiski sātana – komunis-
tu – pusē. Arī mans vectēvs tur 
piedalījās. Nožēloju, ka vectēvu 
iesaistīja sarkanajos strēlniekos. 
Viņu, protams, paņēma no ielas, 
viņš neko nesaprata un galu galā 
aizmuka no tās armijas, bet ne 
par to ir runa. Lietuviešiem un 
igauņiem nav tādas problēmas 
kā mums mūsdienās ar nepilso-
ņiem. 

DDD: Pieņemsim – pieļāvām 
kļūdu un par to arī samaksājām.

A.M.: Tieši tā, samaksājām.
DDD: Bet jautājums – cik tad 

ilgi maksāsim un sevi šaustīsim: 
mana vaina, mana vaina? Kā 
iesim uz priekšu – vai uz taisnī-
guma principiem? Okupācija bei-

dzās, bet pēc jebkuras okupācijas 
notiek dekolonizācija – okupanti 
aiziet. Pie mums tā nav noticis, 
latvieši joprojām nedzen prom 
okupantus un kolonistus. Lat-
vieši brūk virsū latviešiem, bet ar 
ārējiem ienaidniekiem brāļojas. 
Kā varēja notikt tāds valodas re-
ferendums?! Cik gadus pēc neat-
karības atjaunošanas tas viss – 
kur tā lojalitāte izpaužas? 

A.M.: Tas acīmredzot ir nepa-
reizas politikas rezultāts, ja tik 
ilgi pēc neatkarības atjaunošanas 
vēl bija jābūt tādam referendu-
mam. Bet, paldies Dievam, viss 
daudzmaz tika nolikts savās vie-
tās. 

DDD: Nekas netika nolikts – 
divvalodība tikai nostiprinājās un 
vēl paplašinājās.

A.M.: Bet Krievijā notiek mas-
veida ideoloģiskā kampaņa par 
to cilvēku dvēselēm, kuri dzīvo 
ārpus Krievijas. Varbūt mēs par 
maz cīnāmies ar to informāci-
ju, kas nāk no Krievijas, un šajā 
gadījumā par maz izmantojam 
pašu krievu gudru un valdoša-
jam režīmam opozicionāru vie-
dokli, kas var būt lojāls Latvijai. 
Meklēt sabiedrotos var arī tajā 
pašā Krievijā. 

Neaizmirsīsim, ka Latvijas ne-
atkarība jau nebija iespējama, 
būsim godīgi, bez viena veca al-
koholiķa lēmuma un Krievijas 
revolūcijas pret padomju totali-
tāro režīmu. Nekādā citā veidā 
mēs šo neatkarību nebūtu iegu-
vuši – ne ar ASV, ne ar kādu ār-
zemju ieroču palīdzību pie PSRS 
monolītās sistēmas Latvijā tas 
nebūtu iespējams. Neatkarību 
mēs ieguvām tikai tādēļ, ka arī 
Krievijā bija opozīcija tam režī-
mam, kas toreiz valdīja. Mēs to 
labi izmantojām, un, domāju, 
tas bija pareizi. Vai mēs vēlāk 
rīkojāmies pareizi, tas ir cits jau-
tājums.

DDD: Un šajā sakarā mēs ie-
kritām, kā jau jūs savā rakstā 
“Kultūra – kas tā tāda?!” atspo-
guļojāt, no vienas galējības otrā, 
paņemot ne to vērtīgāko, ko va-
rējām paņemt no Rietumu civi-
lizācijas, no Rietumu “kultūras”. 
Paņēmām bez jebkādas īpašās 
piepūles pirmo, kas skrēja pretī. 

A.M.: Tieši tā. 

Turpmāk vēl…

Intervēja Liene Apine

10. septembrī Jēkabpilī tika atzīmēta Jēkabpils Tautas nama 80 
gadu jubileja.

Jēkabpils Aizsargu nams bija viens no pirmās Latvijas brīv-
valsts celtajiem un vecākajiem aizsargu namiem. Šādi speciāli 
būvēti nami bijuši arī Madonā, Vandzenē, Valkā, Maltā un Talsu 
novadā, visā Latvijā. Jēkabpils aizsargu namu varmācīgi piesavinā-
jās PSRS okupācijas vara 1940. gadā. Tāds pats liktenis piemeklēja 
arī citus okupantu sevišķi nīstās Latvijas Aizsargu organizācijas 
namus.

Jēkabpils Aizsargu nama celtne, kas atrodas Vecpilsētas lauku-
mā, ir saglabājusies līdz mūsdienām – pašlaik tajā atrodas Jēkab-
pils Tautas nams.

Nams pildīja organizācijas aktivitāšu vietas un patvēruma funk-
cijas, kā arī bijis nacionālās kultūras idejas uzturēšanas un kopša-
nas centrs.

Sākotnēji, lai nosargātu jauno neatkarīgo Latviju, tiek dibināti 
aizsargi kā pašaizsardzības vienības. Liepājā, 1919. gada 20. mar-
tā Ministru prezidents Kārlis Ulmanis un finanšu ministrs izdod 
noteikumus, kuri paredz, ka katrā pagastā dibināma aizsargu no-
daļa. 

Vēlākos gados aizsargu nodaļas pārveidojās karaspēkam līdzīgās 
vienībās, un organizācijai bija centralizēta vadība. Aizsargi bija 
pakļauti iekšlietu un kara ministram. Valstī izveidojās 19 aizsargu 
pulki, no kuriem viens bija Jēkabpilī – 4. aizsargu pulks, kura ko-
mandieris bija Mārtiņš Kadašs. Pulka aktivitātes ieņēma ļoti nozī-
mīgu vietu pilsētas dzīvē. 

1927. gadā tiek nodibināts pulka klubs bijušā sieviešu klostera 
ēkā – vienstāva mūra celtnē, kuru pulks īrē no Pokrova draudzes. 
Vēlāk šis nams tiek iegūts savā īpašumā. 1936. gadā šī ēka tiek pa-
matīgi pārbūvēta un nosaukta par Aizsargu namu. Bijušajam klos-
tera namam klāt tiek piebūvēta divstāvu ēka ar plašām sarīkoju-
ma telpām un modernu skatuvi. Aizsargu nams ticis uzbūvēts par  
tautas ziedojumiem ar mērķi kopt nacionālo ideju un kultūru.

Pēc pārbūves un nama atklāšanas šeit notiek daudzi kultūras 
pasākumi – priekšlasījumi un kursi, teātra izrādes, orķestru un 
koru priekšnesumi. Aizsargu namā darbojies savs aizsargu pūtēju 
orķestris un teātris. Bieži Aizsargu namā viesojušies profesionāli 
mākslinieki, arī no Latvijas Nacionālās operas. 

1940. gada 8. jūlijā ar okupācijas varas Latvijas Tautas valdības 
(Kirhenšteina) lēmumu Aizsargu organizācija visā valstī tiek lik-
vidēta un Jēkabpils Aizsargu nams beidz eksistēt. Tā vietā ēkā iz-
vietojas Jēkabpils kultūras nams, kas 1948. gadā tiek pārdēvēts par 
Oškalna kultūras namu, bet kopš 1990. gada tur ir Tautas nams. 

10. septembra pasākuma laikā īsu ieskatu sabiedrībai mazzinā-
majā Latvijas Aizsargu organizācijas vēsturē sniedza vēsturnieks, 
Latvijas Kara muzeja speciālists Ainārs Lociks. Tikmēr pie nama 
notika fotogrāfiju izstāde, kas organizēta par godu Eiropas kultū-
ras mantojuma dienām un šī gada 4. novembrī gaidāmajai konfe-
rencei “Jēkabpils Aizsargu namam – 80”. Izstāde sniedza ieskatu 
un kliedēja stereotipus par aizsargu organizāciju un šī nama dar-
bības kultūrvēsturisko nozīmi Jēkabpilī, tās apkārtnē – un Latvijas 
valstī. 

A. Lociks uzsvēra, ka Jēkabpils Tautas nams sākotnēji bija celts 
kā Aizsargu nams par vietējo iedzīvotāju (lielākoties aizsargu) 
ziedojumiem, pēc arhitekta Makša Luca projekta. 1936. gadā vēl 
nepabeigtais Aizsargu nams 18. novembrī tika atklāts, tajā sāka or-
ganizēt pasākumus, un 1937. gada 8. augustā tika svinīgi iesvētīts. 
2017. gadā aprit 80 gadi kopš šī notikuma.

Lekcijas turpinājumā A.Lociks paziņoja, ka aizsargu organizāci-
ja brīvvalsts laikā darbojusies nelegāli un no 1939. gada “apsargā-
jusi PSRS kara bāzes no vietējiem iedzīvotājiem”, un tās trūkums 
esot bijusi divvaldība. 

ZILI bALoNI UN 
ES KARogS...
Jānis Strūģis

Latvijas Aizsargu organizācijas priekšnieks

JēKAbPILS AIZSARgU NAmS

AINĀRA LoCIKA LEKCIJA

Turpinājums 8. lpp.

‘ 
galvenā kļūda, es doMāju, ir ne 
tik daudz valodā, cik vēstures 
interpretācijā. te nu gadieM 
ilgi izglītības inspektori nav 
pietiekaMi sekojuši līdzi 
krievvalodīgajāM skolāM – 
kā tur Māca vēsturi. tur ir šī 
atslēga.

PAR PRETIm 
STĀVēŠANU
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Pasaulē sākusies vērtību paradigmas maiņa. Nacionālā ideja at-
kal tiek likta pirmajā vietā un uzskatīta par galveno, paceļot to pāri 
“progresīvajai” ideoloģijai. Tā precīzāk izgaismo un leģitimē, nerau-
goties uz sistēmisko ignorēšanu, noklusēšanu un kompromitēšanu. 
Eiropas Savienībā labējo partiju nacionālais virziens pa-
stiprinās, iedvesmo, sola “atgūt savu valsti”, mēģina gāzt li-
berāļus, atmaskot melus par liberālisma politkorektumu. 
Attīstības fundamentālie likumi pasauli atvaira no mākslīgām 
liberālisma dogmām, kas, neievērojot cilvēku dabu, sludina 
izmocītu apvienošanu. Šodien pasauli nepielūdzami valdzina 
dabiskas cilvēciskas attiecības, kas izpaužas atklātībā un nejūt va-
jadzību pēc ideoloģiska diktāta.

Ļaudis aizvien pamatīgāk pārliecinās, ka viņu un bērnu nākotne 
ir nenoteikta, nestabila un apdraudēta. Priekšā gandrīz nav ma-
nāms jelkāds gaismas stars. Tāpēc nepieciešams stingrs pamats, 
nepieciešams uzticēties un paļauties citam uz citu, nevis patē-
rētāju idillē cīnīties par vietu zem saules, kas izraisa konfliktus, 
opozīciju, karus, melus, vispārēju uzmanīšanu, izspiegošanu, sa-
biedrības noslāņošanos, parādu važas un ir nejēdzīgs, bezgalīgs 
skrējiens vāveres ritenī.

Eiropā savstarpējo sakaru sistēma ir birokrātiski sagrozīta un li-
berāli demoralizēta, un no apvienošanas nav iespējams kopīgi gūt 
kādu labumu. Tā vietā, lai izveidotu īsteni dzīvotspējīgu tautu un 
cilvēku aliansi, Eiropa aprobežojas ar finansēm. Rezultātā Eiropas 
kontinentam sociāli ekonomiskā nasta ir kļuvusi par smagu. ES 
nav nekāda savienība, ne kopējo interešu vienotība, ne apzināta 
pievēršanās kopībai un pretmīlestībai, savstarpībai, bet gan ne-
vienlīdzīga, netaisnīga resursu sadale, jo lauvas tiesu likumsaka-
rīgi iegūst stiprākie.

Ekonomiskā eirointegrācija bez rūpīgas, lietišķas sociālās vien-
prātības ir lemta izgāzties. Rietumu propaganda spējīga skalot 
smadzenes, bet tā izjuks “dvēselēs”, cilvēku esībā. Šengenas zona, 
kopējā valūta, Eiropas Parlaments – teorētiski tās visas ir labas 
idejas, it kā saskan ar globālām dabiskām tendencēm, stiprākiem 
cilvēku sakariem. Tomēr tās neapvieno sirdis, un tāpēc, kaut arī 
ļoti civilizētā cīņā, visi deģenerējas.

Nākotnē Eiropā jāpārkārto finanšu ekonomiskā struktūra. ES 
vajadzīga jauna apvienošana: labāk sabalansēta, taisnīgāka, 
stabilāka, bet galvenais – patiesa, nevis farizejiska. Īstenai ap-
vienošanai vajadzīga daudz augstāka platforma nekā finanses un 
ekonomika. Mūsdienās kādreizējās idejas neglābjami ir novecoju-
šas, pašreizējā globalizācijas etapā tās sagādā kaitējumu.

Mums ir vajadzīga zinātne, kas pētī cilvēku savstarpējos saka-
rus, kas dziļi iekļūst globālajā un cilvēku dabā. Zinātne, kas ar fak-
tiem un precīzām prognozēm pierādījusi to, cik mēs esam atkarīgi 
cits no cita kopējā vienotā sistēmā, un kā pareizi veidot dzīvi tajā 
– ieskaitot tirgus, bet ar tiem neaprobežojoties. Patlaban savstar-
pējās atkarības mezgli ir savilkti jo cieši – līdz sāpēm: “savienības 
uz mūžu” smagums irst pašu vainas dēļ, savstarpēja sapratne šķiet 
nesasniedzama, un, galvenais, nav stabilitātes. Brīvības diktatū-
rā liberālisms deģenerējas.

Mūsdienu krīzes risinājums ir meklējams ne jau tradicionālos 
ekonomiskos un politiskos instrumentos, bet gan pareizi veido-
tās cilvēku attiecībās un jaunā sociālā līdzsvarā, kas personī-
bu un sabiedrību paceltu vienotības stadijā.

Turpinājums no Nr. 18(392)
  

Lai jūs spētu saskatīt tās kar-
dinālās atšķirības, faktiski pret-
polus, es mēģināšu konspektīvi 
salīdzināt esošo BIZNESA para-
digmu un jauno – manis izstrā-
dāto TAUTAS SAIMNIEKA para-
digmu. 

Tautsaimniecība 
versus Bizness

Jēdziens “paradigma” nozī-
mē – konceptuāla pamatsistēma 
un pamatmodelis uztverei, do-
māšanai, pasaules redzējumam, 
uzvedībai, lietu un problēmu ri-
sināšanai. Tā nav vienkārši kon-
cepcija vai doktrīna, bet to veido 
teorētisko pamatatziņu kopums, 
daudzu sistēmisko koncepciju 
un doktrīnu teorētiska sistēma 
un pielietojuma modelis. Mai-
noties paradigmai, mainās viss 
pasauluzskats un tā atspoguļo-
jums jūsu domāšanā, lēmumu 
pieņemšanā un uzvedībā. 

Paradigmu maiņa ir unikāls un 
vēsturiski nozīmīgs notikums, 
kad notiek vērtību pārorientāci-
ja par 180 grādiem, mainās mērs 
un lietu kvalitāte. Piemēram, 
jauno, manis piedāvāto Kultū-
ras paradigmu var izteikt vienā 
teikumā – pāreja no “skatītāju 
kultūras”, kuru diktē ierēdņi un 
kultūrtrēģeri, uz pašorganizē-
tu Paškultūru. Vai cits piemērs 
(arī manis piedāvātā paradig-
mas maiņa izglītības sistēmā) 
– no skološanas un zombēšanas 
paradigmas uz Pašnoteiktu un 
Pašorientētu izglītības sistēmu. 
Šo manis piedāvāto tautsaimnie-
cības paradigmu varētu nosaukt 
par Pašaktivizētu jeb Pašieros-
mes saimniecisko paradigmu, at-
bilstoši Dieva dotajiem talantiem 
un katra cilvēka Darmai. 

Tautas Saimnieka paradigma ir 
vērsta uz to, ka Latvijai ir jāpār-
veidojas par pašnoteiktu, pašpie-
tiekamu un maksimāli pašno-
drošinātu Tautas valsti ar Taut-
valdību – Tautas pašpārvaldītu 
valsti (tikai ne par demokrātisku 
republiku). 

Jaunā paradigma prasa pār-
eju uz pilnīgi jaunu domāšanu, 
zombēšanas izbeigšanu un dzī-
ves dekomercializāciju. Ārkārtīgi 
svarīgi ir saprast, ka masu patē-
riņa kultūras veidošanā ļoti liela 
loma ir reklāmai. Jāsaprot, ka 
reklāma tautas kopīpašuma in-
formācijas līdzekļos, kā jebkura 

jaunĀ tautas 
saimniekošanas paradigma

Dr. Valdis Šteins 

Triju zvaigžņu ordeņa 
komandieris

garīgā vardarbība, ir aizliedzama. 
Reklāma savā dziļākā būtībā ir 
vardarbība pret prātu un apziņu. 
Bērnu izmantošana reklāmai jau 
ir krimināla lieta un aizliedzama 
jebkuros masu manipulācijas lī-
dzekļos. 

Reklāma par lietām ir jānošķir 
no zināšanām par lietām – tas 
nav viens un tas pats. Tieši tāpat 
ir jānošķir informācija par lie-
tām, parādībām un notikumiem 
no reklāmas. Labs piemērs ir 
žurnālistika un ideoloģiskā pro-
paganda, to jau mēs katrs pro-
tam atšķirt. 

Tautas kopbudžets ir jāveido 
tieši tāpat kā ģimenes budžets 
– cik nopelnīsim, ko varam at-
ļauties un ko nevaram atļauties. 
Savstarpēji ciemsētas vai pagas-
ta kopienā jāvienojas: mums ir, 
teiksim, tik un tik naudas, ko 

mēs esam ar mieru izdot konkrē-
tām vajadzībām, bet tik un tik 
naudas varam tērēt valsts aparā-
tam. Piemēram, jāvienojas, vai, 
atrodoties Eiropas Savienības 
impērijas sastāvā, mēs varam 
atļauties uzturēt un vai mums 
pašreiz tur ir vajadzīgas vēstnie-
cības, varbūt labāk izveidot kon-
sulātus tajās valstīs, uz kurām ir 
deportējušies tautieši. Vai mums 
pašlaik ir vajadzīga preziden-
ta institūcija? Būsim bagāti – ja 
gribēsim, ievēlēsim sev arī karali 
uz četriem vai astoņiem gadiem. 
Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes laikā tādas prezidenta 
institūcijas nebija – un vai sliktāk 
dzīvojām arī bez tās? Visu nosa-
ka maka biezums, bet tā pilnību 
rada tikai Darbs, nevis nodokļi. 
Lai būtu nauda, ir jāstrādā, nevis 
kāds jāapliek ar mesliem.   

Vēlreiz – valsts aparātam ne-
drīkst dot pārvaldīt Tautas ko-
pīgo naudu – budžetu. Tautai 
no pašas pārvaldītās kopnaudas 
jāapmaksā tikai Valsts aparāta 
konkrētie pakalpojumi. Ja kāds 
ierēdnis netiek galā ar saviem 
darbiem, lai iet bekot pa meža 
taku ar vilka pasi. 

Autentiskā jeb pašpietiekamā 
kultūra versus “Lielveikala 
ratiņu” kultūra (masu 
patēriņa kultūra)

Šodienas biznesa paradigma ir 
radījusi masu patērētāju sabied-
rību un tai atbilstošu preču ražo-
šanu un pakalpojumu sniegšanu. 
Mēs faktiski dzīvojam pēc indus-
triālistu-monopolistu speciāli 
izstrādāta lielprojekta, esam no-
vesti “Lielveikala ratiņu kultūrā” 
jeb masu patēriņa kultūrā, jeb 
varam teikt arī – bezkultūrā un 
tikumiskā pagrimumā.

Neatņemama masu kultūras 
sastāvdaļa ir jau pieminētā pre-
ču, pakalpojumu uzbāzīgā rek-
lāma, kas faktiski “iesmērē” kādu 
neejošu preci vai pakalpojumu. 
Tā ir neīstā deficīta un atkarības 

radīšana. Industriālisti par galve-
no upuri šai kultūrai ir izvēlēju-
šies bērnus. Domāšana vienkārša 
un plakana: vecāki bērniem ne-
atteiks, jārada tikai attiecīga rek-
lāma, un upurjēri būs nobrieduši 
pirkumam. Gan bērniem, gan 
pieaugušajiem vajag tikai radīt 
“mākslīgo nepieciešamību”, kaut 
gan tā prece nemaz tik nepiecie-
šama nav vai jau līdzīga ir mājās 
vai darbā, bet ar masu manipu-
lācijas līdzekļu palīdzību notiek 
manipulācija ar pircēja domāša-
nu. Tas pats sakāms par bēdīgi 
slaveno modes industriju – tā 
ir tik rafinēta krāpšanās, ka pat 
grūti ar vēl ko citu to salīdzināt. 

Ko mēs varam likt pretī “patē-
riņa kultūrai”? Esmu to nosaucis 
par Autentisko saimniecisko 
paškultūru, kurai pamatā ir 
jūsu patiesā oriģinālā, jums pie-

derošā un piemītošā autentiskā 
nepieciešamība – ar to es saprotu 
to nepieciešamo, kas ikdienā ir 
vajadzīgs konkrēti jums un jūsu 
patības uzturēšanai. Jūs pats esat 
mērs, ar kuru lietu nepiecieša-
mība tiek izvērtēta, izvērtējot, 
vai tā jums vispār ir vajadzīga un 
nekādā gadījumā neskatoties, 
vai tā ir vai nav kādam citam. Šī 
konceptuālā pārslēgšanās radīs 
milzu nepieciešamību pēc mo-
derniem amatniekiem – amata 
meistariem šī jēdziena visplašā-
kajā nozīmē. Tas ir kā uzbūvēt 
sev piemērotu automobili, nevis 
nopirkt žiguli, uzbūvēt māju, 
kādu tev pašam vajag, tavai liel-
ģimenei, nevis kādu sērijveida kā 
“vidējam latvietim”. Tas ir tieši 
tāpat, kā slimnīcā nevar būt vi-
dējās temperatūras slimniekam. 

Garīgās vērtības versus 
Materiālās vērtības

Es demagoģiski neaicināšu pa-
griezt otru vaigu, kad pa vienu 
sit, un staigāt ar pliku dibenu. Ne 
par to šis jautājums, bet gan par 
prioritātēm dzīvē. Šodienas dzī-
ve ir mērķtiecīgi komercializēta, 
visur valda biznesa (ekonomiskie 
motīvi) un materiālās vērtības 
– nevis prāta, bet mantas pieau-
guma progress kā kritērijs – un 
visu nosaka saražoto produktu 
daudzums un saturs, eksports un 
imports.

Pretī liekam – garīgās un ti-
kumiskās vērtības. Mums jāveido 
tāda situācija, ka garīgās vērtī-
bas apziņā prevalē jeb pārsniedz 
materiālās. Protams, ir jābūt 
materiālai pietiekamībai, bet 
vēl traģiskāk, ja prāta pietrūkst, 
emociju pietrūkst. Tikai nevaja-
dzētu jaukt askētisko pieticību ar 
pietiekamību. Lietas un procesi 
ir jāpārzina – jāsaprot, ka Pro-
cess ir tikpat svarīgs kā Rezul-
tāts. Nav tik svarīgi, ko jūs darāt, 
bet kā jūs to darāt un ka darāt to 
apzināti.

Turpmāk vēl…

KAD VADZIS PILNS,
TAS LūST

Ilgi esam cerējuši,
Labus laikus gaidījuši.
Tad, kad ūdens mutē smeļas,
Mums pret tumsu jāsaceļas.

Mūsu valsts ir draudu priekšā:
Zirnekļi ir stropā iekšā.
Vajag viņus izkvēpināt,
Neļaut saimi iznīcināt.

Pazaudējis godaprātu,
Dažs grib grābt un grābt bez sāta.
Neļausim mēs valsti gremdēt,
Viņu alkatību remdēt.

Kad ir vāja tiesu vara,
Valsti zaudēt var bez kara.
Nebūs NATO palīdzības,
Glābt var pašu pretestība. 

Nevar vērot, stāvēt malā,
Kad ir jācieš ziemas salā.
Varai jāpasaka asi:
Gribam saimnieki būt paši.  

Onufrijs Gailums

TAUTSAImNIECībAS 
PARADIgmA PRET 
ŠoDIENAS bIZNESA 
PARADIgmU 

‘ 
reklāMa par lietāM ir jānošķir 
no zināšanāM par lietāM – tas 
nav viens un tas pats. tieši tāpat 
ir jānošķir inforMācija par 
lietāM, parādībāM un 
notikuMieM no reklāMas.

LIbERĀLISmS DEģENERēJAS
Klaudija Tiltiņa

Žurnālistu savienības biedre, brīva žurnāliste
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HēDoNISmA 
NoZīmE

Vadims Sluckis
Psihologs, pedagogs, 
rakstnieks

Turpinājums no 
iepriekšējā numura

Neapturamā cenšanās kļūt aiz-
vien bagātākiem, palielinot tikai 
materiālo labklājību – tās arī ir 
tukšuma un bezjēdzīgas dzīves 
sekas. Šādi cilvēks, garīgi sevi 
sagrāvis, cenšas kompensēt savas 
esības bezmērķīgo tukšumu. 

Tagad mēs varam nosaukt mo-
dernajiem cilvēkiem neapjaustas 
hēdonisma īpatnības.

1. Tā sauktajās “attīstītajās” val-
stīs dzīvojošo cilvēku vairākumu, 
kas apspiež savas garīgās vajadzī-
bas, hēdonisms noved pie hro-
niskas frustrācijas. Puse no ASV 
iedzīvotājiem cieš no depresijas 
un neirozēm. Pārtikusī Šveice ir 
pasaules līdere jauniešu pašnāvī-
bu jomā.

2. Hēdonisms sagrauj cilvēku: 
ļaužu masas kļūst infantilas un 
niecību pilnas, bezpalīdzīgas, 
nepatstāvīgas, nespējīgas dzīvē 
iztikt ar saviem spēkiem.

3. Darbs atsvešinās no cilvēka 
(par to rakstīja pat Markss – tā 
ir galvenā viņa pārdomu tēma), 
kļūst viņam bezjēdzīgs. Tā sau-
camajās “labklājības” valstīs gan-
drīz visi cilvēki darba stundas 
uztver kā laiku, kas tiek izsvīt-
rots no viņu dzīves. Viņi strādā 
tikai tāpēc, lai uzturētu savu ek-
sistenci. 

4. Hēdonisma ietekmē cilvēki 
pilnīgi pārtrauc iespaidot so-
ciālos procesus. Elite kontrolē 
sabiedrību ar psiholoģisku ma-
nipulāciju un ekonomiskām me-
todēm, bez brutālas vardarbības, 
taču nebrīvības pakāpe šajā gadī-
jumā tikai pieaug.

5. Ar “attīstību” cilvēki ir sā-
kuši saprast attīstītas mašīnas, 
nedaudzas lietišķās zinātnes, 
ražošanas, finanšu, sociālos un 
ekonomikas institūtus. Mašīnas 
attīstās, naudas kļūst vairāk – un 
cilvēki degradējas. To uzskata 
par “progresu”. 

6. Tiek iznīcinātas visas rado-
šās profesijas. Īstā māksla jau 
vairs nav vajadzīga hēdonisma 
apsēstajai sabiedrībai. Vajadzīgs 
tikai tas, ko var pārdot. Bet “pēr-
kamā māksla” nav māksla. Visa 
māksla tiek falsificēta, lai ērti un 
izdevīgi būtu pārdot bezvērtīgus 
surogātus, kas tiek pasludināti 
par šedevriem.

7. Kopumā viss patiesais tiek 
aizstāts ar viltojumiem. Pat 
ēdiens. Atceros, kā es brīnījos, 
pirmo reizi nogaršojot biezputru, 
kas pagatavota uz atklātas uguns 
(uz malkas plīts). Biju pārsteigts, 
kad ciematā mani uzcienāja ar 
mājas biezpienu. 

To, ko tagad cilvēki ēd, nevar 
pat saukt par samazgām: tas ir 
sliktāks par samazgām. Un tā ir 
it visā – visās dzīves jomās. Piln-
vērtīgu komunikāciju aizstāj so-
ciālie tīkli un skaips. Grāmatas 
aizstāj televīzija un internets. 
Viss kļūst sekls un sabrūk.

8. Cilvēciskās saites tiek sarau-

tas, ģimenes kļūst sīkas un ne-
mitīgi sairst. Cilvēki ir bezgalīgi 
vientuļi.

Normālam cilvēkam ir rakstu-
rīgi: 

– sevis ierobežošana – cenša-
nās pakļaut savu dzīvi Augstam 
Mērķim un gatavība tādēļ samie-
rināties ar daudziem zaudēju-
miem un grūtībām;

– alkas nevis patērēt, bet at-
dot;

– nepieciešamība pēc Kalpo-
juma (Dievam, Lietai vai cilvē-
kiem);

– gatavība veikt bīstamus un 
sarežģītus darbus;

– attieksme pret dzīves mate-
riālo pusi kā pret līdzekli, nevis 
mērķi.

Šāda attieksme pret dzīvi cilvē-
kam ir dabiska.

Hēdonisms ir kaut kas māks-
līgs.

***
Bezprātīgā patērētāju sabiedrī-

ba ir izauklējusi hēdonismu, lai 
sasniegtu savus specifiskos mēr-
ķus.

Hēdonisti tiecas pirkt-pirkt-
pirkt – līdz bezgalībai. Ir viena 
jahta – vajag pirkt otru, dārgāku, 
greznāku. Ir viena automašīna – 
vajadzīga cita, dārgāka. Ir māja 
– nu, uzcelšu vēl vienu, lielāku. 

Aug patēriņš – aug ražošana. 
Aug peļņa.

Bez neierobežota patēriņa šī 
sabiedrība nevar pastāvēt. Tāpēc 
ir nepieciešams cilvēkus novest 
līdz saprāta zudumam, atņemt 
viņu dzīvēm jebkādu jēgu, lai 
viņi kompensētu iekšējo tukšu-
mu ar bezjēdzīgu un bezgalīgu 
patēriņu.

Cilvēks ar savām garīgajām 
vajadzībām – alkām atrast sevi, 
savu misiju, veikt mīļoto darbu 
un kontaktēties ar mīļotiem cil-
vēkiem, augt un attīstīties, būt 
neatkarīgam un pieaugušam – 
tiek upurēts.

Tieši garīgi miris cilvēks – tas 
ir personības normatīvais tips 
mūsdienu sabiedrībā. 

***
Protams, ir bijuši arī briesmī-

gāki laiki par šiem. Mēra epidē-
mijas, drausmīgi kari, cilvēku 
masveida iznīcināšana. Daudz 
kas slikts piedzīvots pagātnē. 

Pašreizējais laiks ir salīdzinoši 
veģetējošs. Bet tik niecīga cilvēce 
vēl nekad nav bijusi. Vēl nekad 
cilvēku dzīve nav bijusi tik pār-
tikusi. Bet arī tik tukša un bez-
jēdzīga tā vēl nekad nav bijusi. 
Parasts, primitīvs cilvēks dzīvoja 
daudz garīgāku dzīvi nekā mūs-
dienu “biroja planktons”. 

Noziegums pret cilvēci, kuru 
katru dienu veic Patērētāju Sa-
biedrības barveži, nav visasiņai-
nākais. Bet pēc savām sekām ir 
visbriesmīgākais. 

***
Es nezinu, vai cilvēki kādreiz 

pamodīsies? Vai sagribēs cilvē-
cisku dzīvi?

Bet, ja tas tomēr notiks, Patē-
rētāju Sabiedrība tiks uztverta kā 
murgains sapnis – prāta sapnis, 
kas dzemdē briesmoņus.

Hēdonisms – tas ir neprāts. Bet 
ārprātīgais tāpēc ir ārprātīgs, ka 
ir pārliecināts par savu racionali-
tāti. Viņš sapratīs, ka ir bijis traks 
tikai tad, kad izveseļosies... 

 
Tulkoja Vita Ņikitina

https://rusmonitor.com/
smysl-gedonizma.html

pārkrievošanās
sliedēs

Promaskaviskie agresori nemitīgi apgalvo, ka Latvija ir neizde-
vusies valsts. Diemžēl vismaz vienā ziņā viņiem ir pamats tā teikt. 
Raugoties no etniskā viedokļa, Latvija Eiropas Savienībā ir kā baltā 
vārna. Nevienā citā zemē taču nepastāv relatīvi tik liela putiniski 
noskaņota krievvalodīgo kopiena. 

Lai valsts spētu normāli attīstīties, pamatnācijas īpatsvars tajā 
nedrīkst būt zemāks par 80 procentiem. Eiropas zemēs šis īpat-
svars vidēji sasniedz 92%, bet Polijā un Ungārijā – pat 97 procen-
tus. 

Savulaik okupanti latviešu patstāvību iemina dubļos. Iesūtīto 
“misionāru” skaits republikā praktiski sasniedza pamatiedzīvotāju 
daudzumu. Un latvieši kļuva par kalpiem savā zemē. Atjaunojoties 
valsts varai, plaši izskanēja sauklis “Veidosim latvisku Latviju!”. 
Vajadzēja steidzīgi ķerties pie okupācijas seku likvidēšanas. Taču 
mūsu varneši šajā jomā neko nedarīja, jo baidījās no Maskavas un 
Briseles uzkliedzieniem. Rezultātā latviešu īpatsvars pārdesmit 
gados spēja palielināties tikai par  9 procentiem.

Tagad arī šis nelielais progress ir pārvērsts par regresu. Nācijas 
nostiprināšanās process ir apstādināts. Atkal viss ieiet pārkrievoša-
nās sliedēs. Atkal ik gadu Latvijā tiek ļauts iebraukt 6 tūkstošiem 
krievu. Te atgādināsim, ka 1990. gadā, lai “nomierinātu” latviešus, 
PSRS prezidents Gorbačovs Latvijā iesūtīja 7877 armijniekus un 
čekistus. Jā, toreiz iesūtīja, bet tagad krievus uzņemam labprātīgi.

Šo paradoksālo situāciju radīja šleserveidīgie politiķi, kas par 
naudu ir gatavi pārdot Tēvzemi. Naudīgie krievi kāri izpērk vēr-
tīgākos Rīgas un Jūrmalas īpašumus, vēl vairāk noplicinot latvisko 
vidi. 

Rīgā latviešu īpatsvars nekādi nespēj pārkāpt 46 procentu 
slieksni. Arī Jūrmalā krieviem drīzi būs pārsvars.

Latvijas politiķus, šķiet, neuztrauc fakts, ka valstī mīt ceturtdaļ-
miljons cilvēku (13procenti no iedzīvotāju kopskaita), kas dzimuši 
ārvalstīs. Atgādināsim, pat tādā migrantu zemē kā ASV, citās val-
stīs dzimušo iedzīvotāju skaits nepārsniedz 10 procenti. 

Etniskā krīze ir sašķēlusi Latvijas sabiedrību divās daļās. Nāci-
ja vēlas iet vienu ceļu, kolonisti – otru. Katrs grupējums dzīvo ar 
savu atšķirīgo ideoloģiju. Latvieši nekad neies svinēt 9. maija die-
nu pie Pārdaugavas monstra, un krievi nekad ar labu nepieminēs 
16. martu pie Brīvības pieminekļa. 

Turpinot pārkrievošanas politiku, jau pēc pārdesmit gadiem 
Latvijā atjaunosies okupācijas laika etniskās proporcijas – krievu 
būs tikpat, cik latviešu. Tas izskatīsies pēc Krievijas uzvaras ideo-
loģiskajā karā.

Impēristi varēs citēt Bībelē teikto: “Un tas suns atgriezās pie sa-
viem vēmekļiem.”

Sandris Točs: Viņi neiedomājas, ka pie augsta tehnikas attīstī-
bas līmeņa, miljards varbūt nemaz nebūs vajadzīgs – kamdēļ tik 
daudz kalpu, ja ir roboti un nano?

Es domāju, ka nav nejaušība, ka vispirms tika popularizēts dar-
vinisms un tā saucamā “psihoanalīze”, bet pēc tam nāca – mas-
veida cilvēku slaktiņi, genocīds. Genocīda pamatā ir uzskats, ka 
tie, kurus iznīcina, kaut kādā veidā ir mazvērtīgāki. Psihoanalīze 
tāpat kā darvinisms, manā skatījumā, ir īpašas varas metodes, lai 
izmainītu ļoti būtiskas pamatlietas, uz kurām balstās visa cilvēce. 
Ja mēs esam cēlušies no dzīvniekiem, tad sanāk, ka esam tikai at-
tīstīti dzīvnieki. Ja cilvēku iznīcināt vai nogalināt ir amorāli, kā to 
visi uzskata, tad dzīvnieku, kā zināms, var arī apēst... 

Psiholoģijā ir ļoti daudz dažādu novirzienu. Bet kāpēc tik ne-
normālu popularitāti popkultūrā savulaik ieņēma tieši psihoanalī-
ze, freidisms? Tāpēc, ka būtībā psihoanalīze cilvēku skata kā dzīv-
nieku, kura funkcionēšanu nosaka tikai instinkti. Tiek jūsmots 
par bezapziņu, par neapzināto, stāstīts, cik cilvēks ir atkarīgs no 
zemapziņas un ar zemapziņu mēs jau neko nevarot padarīt.

Tā ir manipulācija. Tu paliec par tādu kā dzīvnieku – trusīti vai 
vistu, cīnoties ar savu zemapziņu, kamēr pie globālās varas esošie 
manipulatori visu izrēķina un virza tevi. Rezultātā šajā viltus brī-
vības laikmetā ir izaugusi cilvēku paaudze, kas uzskata, ka brīvība 
ir laba, bet nesaprot, kas tā brīvība īsti ir. Cilvēkiem ir radīta brīvī-
bas ilūzija – tu vari brīvi izvēlēties, ko nopirkt lielveikalā, par kuru 
no sistēmas partijām nobalsot vēlēšanās, kādu seksuālo perversi-
ju piekopt, lai gūtu lielāku baudu... Ja vīrietis uzvelk sev sieviešu 
apakšveļu, tiek uzskatīts, ka tā, lūk, ir brīvība.

DDD: Patiesībā cilvēki ir nonākuši savu instinktu, kaislību un 
muļķības verdzībā.

S.T.: Tā ir. Imants Kalniņš kādā intervijā trāpīgi pateica, ka mūs-
dienu brīvība ir darīt jebko, tikai vienu lietu – nemaksāt bankai 
procentus – tu nedrīksti... 

Intervēja Līga Muzikante

melu tēva mērķis – 
kļūt par “dievu”
Turpinājums no 3. lpp.

Vilhelms Ļuta
Žurnālists

HēDoNISmS – 
TĀ IR VISDZIĻĀKĀ 
CILVēKA PAToLoģIJA

‘ 
tieši garīgi Miris cilvēks – tas 
ir personības norMatīvais tips 
Mūsdienu sabiedrībā.
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Man, šīs publikācijas auto-
ram, jāpiebilst, ka 1939.–1940.
gadā aizsargi tiešām stāvēja pos-
teņos pie PSRS kara bāzēm, bet 
viņu uzdevums bija cits – vērot, 
ko ieved un ko izved no šīm bā-
zēm. Tālāk lekcijā minēta aizsar-
gu piedalīšanās Ulmaņa “pučā”. 
Sen zināms, ka aizsargu darbība 
“pučā” bija stipri minimāla, tikai 
kopā ar policijas darbiniekiem. 
K.Ulmaņa galvenais atbalsts 
bija policija un Latvijas armija. 
Aizsargi bija galvenie sarkano 
bandītu apkarotāji Brīvības kara 
laikā un vēl ilgi pēc tam, par ko 
liecina garais kritušo un apbalvo-
to saraksts šajās cīņās. 

PSRS iestādēm 1940. gadā aiz-
sargi nodeva vecos un bojātos 
ieročus. Lietojamos noglabāja, 
un tie lieti noderēja 1941. gadā 
partizānu cīņās. Arī pēc Otrā 
pasaules kara lielāko daļu no na-
cionālajiem partizāniem veidoja 
aizsargi. Tāpat lekcijā ne ar vienu 
vārdu netika pieminēti aizsargu 
sportisti, Eiropas, pasaules un 
olimpiskie medaļnieki, kā arī ie-
guldījums latviskas dzīves ziņas 
un patriotiskajā audzināšanā.

Toties A. Lociks paziņoja, ka 
1994. gadā atjaunotajai Latvijas 
Aizsargu organizācijai nav ne-
kāda sakara ar Latvijas brīvvalsts 
organizāciju. Kaut gan pastāv 
1994. gada Latvijas Republikas 
Tiesas lēmums, kurš šādu pār-
mantojamību atzīst ar spriedu-
mu, un organizācija ir tikusi ie-
rakstīta LR Uzņēmumu reģistrā. 

Aizsargi bija paramilitāra or-
ganizācija Latvijas Republikā 
1919.–1940. gadā, kas policijas 
vadībā gādāja par miera, drošī-
bas un kārtības uzturēšanu savā 
apkārtnē. Dibināta 1919. gada 
20. martā ar iekšlietu ministra 
M.Valtera rīkojumu Nr. 838 “No-
teikumi par aizsargu nodaļām 
pagastos”. To daļēji (vidēji 1/3 no 
budžeta) finansēja valsts. Dibi-
nāšanas un darbības pirmsāku-
mos aizsargi bija administratīvās 
varas palīgspēks: uzdevums bija 
palīdzības sniegšana policijai 
noziegumu apkarošanā, patruļ-
dienesta pildīšana uz satiksmes 
ceļiem, šaubīgu personu aiztu-
rēšana un to nogādāšana uz po-
liciju personības noskaidrošanai, 
kārtības un drošības uzturēšana 
savu pagastu robežās. Savu die-
nesta pienākumu pildīšanas laikā 
aizsargi tika pielīdzināti policijas 
dienesta personām. Aizsargu zī-
motne bija zeltīta ozola lapa un 
nacionālo krāsu lenta.

Organizācijas augstākā lēmē-
jinstitūcija bija Latvijas aizsargu 
kongress. 1923. gada 26. augustā 
Latvijas aizsargu kongresa ap-
stiprinātais aizsargu Satversmes 
projekts noteica, ka caur savu 
padomi aizsargi policejiskā un 
kulturāli nacionālā ziņā ir padoti 
Iekšlietu ministrijai, bet militā-
rajā ziņā – Kara ministrijai. Pie 
Iekšlietu ministrijas pastāvēja 
Aizsargu nodaļu padome, kas 
komplektēta no organizācijas 
lielāko vienību priekšniekiem. 

1921. gadā aizsargi kļuva par 
sabiedrisku organizāciju, ku-
ras vadību īstenoja Aizsargu 
valde. Līdz 1936. gadam nebija 
pieņemts likums, kas noteiktu 
Aizsargu organizācijas juridisko 
statusu. Organizācijas darbību 
regulēja Iekšlietu ministrijas ins-
trukcijas. Aizsargu organizācijas 

juridisko pamatu veidoja:
• Noteikumi par aizsargu no-

daļām pagastos (1919);
• Likums par Aizsargu organi-

zāciju (1936);
• Sabiedrisko lietu ministrijas 

iekārtas pirmās daļas 3. punkts 
par Aizsargu organizācijas statu-
su (1937);

• Noteikumi par Aizsargu or-
ganizācijas iekārtu un aizsargu 
pienākumiem, tiesībām un ap-
mācībām (1938);

• Tieslietu ministra 1937. gada 
raksts sabiedrisko lietu minis-
tram par Aizsargu organizācijas 
juridisko statusu.

Sākotnēji dienestam aizsargos 
bija pakļauti visi 18–60 gadus 
veci vīrieši, kas dzīvoja saimnie-
cībās ārpus pilsētām. Ja nebija 
brīvprātīgo, aizsargus obligātā 
kārtā ievēlēja pagasta saimnieku 
sapulcē. Tika formēti pēc terito-
riālā principa. Apriņķis veidoja 
pulka teritoriju, pagasts – noda-
ļas teritoriju. Kopumā bija 19 te-
ritoriālie aizsargu pulki un 2 spe-
cializētie (dzelzceļa un aviācijas) 
pulki (aizsargu pulki būtībā bija 
administratīvi, nevis kaujas for-
mējumi): 1. Talsu aizsargu pulks, 
2. Ventspils aizsargu pulks, 3. Lu-
dzas aizsargu pulks, 4. Jēkabpils 
aizsargu pulks, 5. Rīgas aizsargu 
pulks, 6. Aizputes aizsargu pulks, 
7. Valkas aizsargu pulks, 8. Val-
mieras aizsargu pulks, 9. Mado-
nas aizsargu pulks, 10. Cēsu aiz-
sargu pulks, 11. Tukuma aizsargu 
pulks, 13. Bauskas aizsargu pulks, 
14. Kuldīgas aizsargu pulks, 15. 
Liepājas aizsargu pulks, 16. Jelga-
vas aizsargu pulks, 17.Rēzeknes 
aizsargu pulks, 18. Daugavpils 
aizsargu pulks, 19. Abrenes aiz-
sargu pulks, Dzelzceļu aizsargu 
pulks, Aizsargu aviācijas pulks. 

Pulkus sīkāk sadalīja rotās, 
eskadronos un riteņbraucēju 
komandās. Katrs pulks darbojās 
viena apriņķa robežās, un pulka 
komandieris bija apriņķa polici-
jas priekšnieks. Arī daudzas citas 
pulka amatpersonas bija algoti 
policijas darbinieki. 1923. gadā 
tika apstiprināts pilns formas tēr-
ps. 1925. gadā tika izveidots aiz-
sargu priekšnieka amats un Aiz-
sargu štābs. Aktīvās armijas virs-
nieki bija aizsargu priekšnieks, 
aizsargu štāba priekšnieks un 
apmācību vadītājs. Tā kā pulku 
komandieri faktiski bija policijas 
darbinieki, tad tika izveidoti pul-
ku priekšnieku palīgu amati, ku-
ros arī iecēla aktīvās armijas virs-
niekus. Lielākā daļa bataljonu un 
rotu komandieru bija tajā vietā 
dzīvojošie atvaļinātie virsnieki. 
Militāri operatīvo vadību veidoja 

150 armijas virsnieki ar profesio-
nālo izglītību, kuri bija pieko-
mandēti Aizsargu organizācijai. 
1921. gada jūlijā organizāciju re-
organizēja: dienests vairs nebi-
ja obligāts, bet gan brīvprātīgs, 
aktīvo aizsargu skaitu ierobežoja 
līdz 50 personām katrā pagastā. 
Bruņoti bija ar vieglajiem strēl-
nieku ieročiem: Ross-Enfield 
M.14 britu šautenēm, ložmetē-
jiem. 1930. gadā Jelgavas pulks 
iegādājās britu tanketi Carden 
Loyd Mark VI. Aizsargu aviācijas 
rīcībā bija 31 lidmašīna (no tām 4 
vietējā ražojuma VEF I-12).

1920. gados Aizsargu organi-
zācija bija apolitiska – valsts po-
litiskajā dzīvē nepiedalījās. Kā 
lielākā masu organizācija ārpus 
pilsētām aktīvi organizēja sporta 
un kultūras dzīvi laukos. Kā sub-
organizācija tika izveidota orga-
nizācija sievietēm (aizsardzes) 
un 16–21 gadu veciem jauniešiem 
(jaunsargi). 30. gadu sākumā tās 
vadība nonāca Latviešu zemnie-
ku savienības ietekmē, politizē-
jās, iesaistoties valsts politiskajā 
dzīvē un sākot atbalstīt tikai šīs 
partijas politisko platformu un 
vēlāk kļuva par vienu no t.s. Ul-
maņa režīma balstiem. 

1936. gadā par augstāko aizsar-
gu vadoni tika pasludināts valsts 
un ministru prezidents K. Ulma-
nis. 1937. gadā Aizsargu organi-
zācija tika pakļauta sabiedrisko 
lietu ministram. 1940. gada 1. 
janvārī Aizsargu organizācijā bija 
31 874 aizsargi, 14 810 aizsardzes 
un 14 000 jaunsargu. Organizā-
cija tika likvidēta 23. jūnijā, kad 
Latviju bija okupējis PSRS ka-
raspēks. Oficiālā versija bija, ka 
jaunajos apstākļos aizsargi esot 
zaudējuši nozīmi un nepiecie-
šams “visas militārās organizā-
cijas sakļaut ar Latvijas armiju”. 
Aizsargus, kas pēc vecuma bija 
derīgi karadienestam, ieskaitīja 
armijas rezervē, bet pārējos – 
zemessargos. Visa organizācijas 
manta un ieroči formāli pārgāja 
Sabiedrisko lietu un Kara minis-
triju rīcībā. 

Aizsargu atbruņošana sākās 
1940. gada 25. jūnijā, kad ar sa-
biedrisko lietu ministra Blaua 
un aizsargu priekšnieka ģenerāļa 
Praula rīkojumu trīs dienu laikā 
aizsargiem pienācās nodot iero-
čus, jo ar valsts aizsardzību turp-
māk nodarbošoties “Latvijas ar-
mija ciešā sadraudzībā ar mums 
draudzīgās Padomju Savienības 
karaspēku”. Gandrīz visa bijusī 
organizācijas vadība 1940.–1941. 
gados (daži 1946. gadā un vēlāk) 
tika arestēti un nošauti vai kopā 
ar ģimenēm deportēti.

ZILI bALoNI UN ES KARogS...

Āra fotogrāfiju un 80 gadu jubilejas atklāšana pie Jēkabpils 
aizsargu nama ieejas. Pie nama nav ieraugāms ne Latvijas, 
ne Jēkabpils pilsētas karogs. Redzams ES fonda, kurš daļēji 
finansēja šo pasākumu, karogs un dekorācija ar ziliem 
baloniņiem, kas nav raksturīgi latviešu pasākumos... 

bET KAS PATIESībĀ 
bIJA AIZSARgI?

Grāmata ir par to, kā iemācīt jebkuru – cilvēku vai dzīvnie-
ku, jaunu vai vecu, sevi vai citus cilvēkus – darīt to, ko drīkst 
un vajag darīt. Kā atradināt kaķi no lekšanas uz virtuves galda 
un kā piespiest sevi vai vīramāti nepukoties. Kā ietekmēt bēr-
nu, priekšnieku, draugu un mājdzīvnieku izturēšanos. Kā ie-
mācīties labi darboties ar datoru vai dejot un kā uzlabot ma-
temātiskās spējas un atmiņu. To visu var panākt, izmantojot 
pastiprinājuma principus.

Šie principi ir īsti likumi, kas ne ar ko neatšķiras no fizikas 
likumiem. Tie apraksta visas apmācības situācijas gluži tāpat, 
kā pasaules gravitācijas likums apraksta ābola krišanu. Un, 
kad vien mēģinām mainīt uzvedību – savu vai cita cilvēka –, 
mēs vienmēr izmantojam šos likumus, pat ja paši to neapzi-
nāmies.

Parasti šos likumus izmantojam nepareizi: mēs draudam, 
strīdamies, piespiežam, liedzam kaut ko. Mēs uzklūpam ap-
kārtējiem, kad situācija neveidojas tā, kā mums gribētos, un 
palaižam garām iespēju uzslavēt par pareizu rīcību. Esam 
rupji un nepacietīgi saskarsmē ar saviem bērniem, cits ar citu 
un pat paši ar sevi. Bet šī rupjība un nepacietība rada mūsos 
vainas apziņu. Mēs nojaušam gan, ka, izmantojot citas me-
todes, vēlamo mērķi varētu sasniegt daudz ātrāk un bez ne-
patikšanām. Taču mēs par šīm metodēm neko nezinām. Mēs 
gluži vienkārši nepārvaldām tās metodes, ko lieto mūsdienu 
dresētāji, kuri lieliski apzinās pozitīvā pastiprinājuma spēku.

Lai kāds būtu dresūras uzdevums – likt četrgadīgam bēr-
nam uzvesties pieklājīgi, padarīt rāmāku draisku kucēnu, sa-
liedēt komandu vai iemācīties no galvas dzejoli –, izmantojot 
pozitīvo pastiprinājumu, jūs to panāksit ātrāk, labāk un pat 
saistošāk.

JAUNA gRĀmATA

Karena Priora
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