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PRIEKŠVĀRDS
Cik grūti iesākt!
Gadu no gada rodas „Ausainais” – arī šoreiz tas pats, bet atkal jau citā rokrakstā.
Mēs šodien esam Ausainie.
Mēs visi kļūstam par māksliniekiem, kuri mācās un no kuriem mācās.
Tie, kuri klausās. Tie, kurus klausās. Tie, kuri meklē. Mēs un jūs, Ausainie, esam
savādi cilvēki, kuri dažkārt līdzinās cits citam, bet dažreiz nelīdzinās nemaz un satiek
sevī klausītāju, lasītāju, meklētāju, Raini un zīmuļu asinātāju.
Mēs šodien esam Ausainie.
Tie, kuri raksta grūti iesākamo, vēl grūtāk pabeidzamo, bet mēs paceļam sevi aiz
ausīm, un jūs saspicējat savas ausis – tikai tā rodas Ausainais.
Cik grūti pabeigt!
Emīlija Morica
Šī gada literārās gadagrāmatas radošā grupa bija 11.a un 11.c klases skolēni:
Deivids Balodis, Paula Krista Cābule, Kristiāna Glinka, Frančeska Tīna Kursīte,
Emīlija Morica, Keita Naumova, Anda Puzarele, Evelīna Stiene, Katrīna Laura
Vaganova, Valters Vagotiņš-Vagulis, Una Zelmene. Rediģēšanas darbus veica
skolotāja Jolanta Babrāne un Signe Ābola.
Pirmajā nodaļā apkopotas Latvijas Literatūras gada balvai nominēto grāmatu
recenzijas, 11. un 12. klašu skolēnu domraksti un Ditas Kantores ZPD kulturoloģijā.
2015. gads bija Raiņa un Aspazijas jubilejas gads, tādēļ otrajā nodaļā lasāmi
skolēnu jaunrades darbi ar Raiņa dzejas motīviem.
Pamatskolas skolēni aizrautīgi sekojuši līdzi RFL absolventes Luīzes Pastores
daiļradei, un ir tapuši daudzi interesanti radošie darbi sērijā „Mākslas detektīvi”.
Trešajā nodaļā arī plašs pasaku un neticamu notikumu klāsts.
Nodaļa „Vārdu spēles” sākas ar atskatu uz iepriekšējā gada literārās
gadagrāmatas atvēršanas pasākumu, kurā tapa pirmie asni šī gada grāmatai.
Pēdējā nodaļā savus jaunrades darbus plašākam lasītāju lokam uzticēja
Frančeska Kursīte, Emīlija Morica un Valters Muzikants.
Grāmatai košumu piešķir skolēnu zīmējumi, fotogrāfijas un Keitas Naumovas
speciāli šai grāmatai radītie darbi.
Vislielākais paldies mūsu latviešu valodas skolotājām - Litai Silovai, Ivetai
Vīdušai, Inesei Lāčauniecei, Jolantai Babrānei, Signei Ābolai - , kuras visa gada
garumā rosinājušas rakstīt, devušas padomus un interesantas idejas, likušas darbus
kaudzītē, lai taptu šis krājums.
Dodot spārnus mūsu Ausainajam šogad, vēlos atgādināt, ka ikvienā no mums
mīt Ausainais – vēlme un spēja radīt. Ikkatrs var sniegties debesīs pāri viduvējībai un
lidot, tā dodot pasaulei vairāk nekā tikai savu miesu – savu sirdi, kurā mājo nezūdoša
dvēsele.
Deivids Balodis
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GRŪTI IESĀKT –
GRŪTĀK PABEIGT
Recenzijas, domraksti, zinātniski pētnieciskais darbi
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Rute Asja Baņģiere, 12. klase
Recenzija par Noras Ikstenas romānu „Mātes piens”
Mani šī grāmata jau pēc pirmajām divām lappusēm piesaistīja, tāpēc ka tas
bija kāda cilvēka stāsts, patiesībā kādu cilvēku stāsts, kas uzreiz nozīmē, ka stāsts būs
personisks. Šis romāns ir rakstīts mīļā, vienkāršā un nesamākslotā valodā, kas manī
uzreiz viesa uzticību. Lasot šo romānu, varēju just līdzi visām trīs paaudžu sievietēm,
jo viņu motīvi tika izskaidroti. Piemēram, varētu sākumā iedomāties, ka „zirnīša”
māte nav pelnījusi savas mātes un meitas asaras un uztraukumus, jo viņa ir tik
nepateicīga un nejauka gan pret viņām, gan pret savu patēvu, tomēr ar laiku viņa
izskaidroja savas izjūtas un iemeslus, kāpēc, piemēram, nedeva savu mātes pienu, jo
negribēja, lai viņas meita cieš tāpat kā viņa pati. Varbūt tā ir vistīrākā mātes
mīlestība? Kā arī šī grāmata rosināja domāt par to, ka nedrīkst nosodīt to, ko neizprot.
Viens bija tas, ka māte sākumā neizjuta mātišķas jūtas pret savu bērnu, tāpēc jutās
nepieskaitāma pie sabiedrības, otrs, spēcīgā nevēlēšanās dzīvot citiem bija
neizprotama, un viņas pašnāvības mēģinājumi apkārtējos satricināja, protams, vēršot
domas uz mātes neiespējamo savtību, bet kā gan var kādu, kurš tik ļoti to nevēlas,
piespiest dzīvot? Vai tas arī nav savtīgi?
Vēl man ļoti patika apakštēma par padomju laikiem. Tā kā pati tajos neesmu
dzīvojusi, man vienmēr šķiet interesanti, kad cilvēki par to runā. Tomēr katru reizi ir
tāds kā bezspēks, dusmas, jo es nemūžam negribētu būt spiesta skaitīt dzejoļus ar
degsmi un pacilātību krievu valodā par varoni, kurš man neko nenozīmē, nodot
skolotāju, kurš saka patiesību, ceļot tikai pa Padomju Savienības okupētajām
teritorijām utt. Kad lasīju, likās interesanti, kā, maza būdama, „zirnītis” to uztvēra kā
kaut ko normālu, jo viņa citu iekārtu nepazina, tomēr, augot un klausoties, ko runā
pieaugušie un pievēršot uzmanību Latvijas vēsturei, pār viņu arī nāk atklāsme, ka kaut
kas nav kārtībā. Mani šis bērna naivums pārsteidza, tomēr liekas arī tik saprotams.
Vienīgais, kas man ne sevišķi gāja pie sirds, bija beigas; manuprāt, mātes filozofēšana
kļuva pārspīlēta un personīgi man apnika, jo viņa arvien vairāk un vairāk atvadījās no
dzīves un sāka runāt par varoņiem, kas neeksistēja. Man šķita, ka tas bija par daudz un
atkāpās no man tīkamās stāsta patiesības un iespējamības. Tomēr man prieks, ka ir vēl
grāmatas, kas dod ieskatu tā laiku cilvēku dzīvē.
Rute Asja Baņģiere, 12. klase
Recenzija par Māra Bērziņa romānu „Svina garša”
Pirmais, kas mani noteikti pārsteidza šajā grāmatā, bija puiša Matīsa atklātība
pret sevi pašu. Lasīt par kādu, kurš tik skaidri apzinās, ko jūt un domā, un no tā nemaz
nekautrējas, ir tik nomierinoši. Mūsdienās ir tik ļoti pieņemts domāt – ja puiši izrāda
kādu vājības pazīmi un saka, ko domā, vai arī ja tas ir kas tāds, kas nācis no pašām
sirds dzīlēm, tas nozīmē, ka viņi ir vāji, bet šī galvenā varoņa sirdsskaidrība patiešām
nomierina un liek domāt, ka patiesībā tu esi tāds, kāds tu esi, un kāpēc lai tas būtu
jāslēpj?
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Vēl man likās mīļi, cik ļoti skaidri viņš mīl Latviju. Tik vienkārši tas ir. Viņš
nevar iedomāties to pamest, viņš jūt patiešām dziļi līdzi tiem, kuri tiek izsūtīti. Šajā
grāmatā arī ir, manuprāt, interesanta politisko uzskatu evolūcija. Sākumā Matīss ir
visai naivs, un, kad viņa vecāki, kā arī Koļa stāsta un satraucas par krievu ienākšanu
Latvijā, viņš it kā apzinās, ka tas ir muļķīgi, bet, manuprāt, arī tam sākumā pats tic, ka
nemaz tik slikti nebūs, varbūt būs pat nedaudz labāk, bet ar laiku ir manāma skaidra
nepatika pret valdošo padomju režīmu un tā idejām. Viņš arī sāk nesaprast Sulamītes
rīcības iemeslus, kad viņa sāk pārlieku daudz nodoties komjaunatnes pasākumiem un
uztver tos kā savus pienākumus un godu. Pēc tam priecājas par vāciešu ienākšanu,
tomēr pats beigās no tā cieš.
Man patika tas, cik ļoti personisku šo grāmatu padara Māris Bērziņš. Kaut vai
sākot ar Pārdaugavu. Minot konkrētas ielas, rajonu nosaukumus, autors runā par savu,
bet arī manu Rīgu, man katra no tām vietām ar kaut ko asociējas, un ir daudz
interesantāk lasīt.
Sākumā man bija grūti aprast, ka laiks it kā rit, bet tajā pašā laikā nerit uz
priekšu. Man bija sajūta, ka ir jābūt kaut kam, uz ko stāsts tiecas, un ir jābūt secīgi
aprakstītam katram lielajam periodam Matīsa dzīvē, piemēram, skolas daudzie gadi
(pamatskola, vidusskola, universitāte, darbs utt.), bet Matīsa dzīvē likās, ka it kā nekas
nenotika, viņa dzīve netika sadalīta tik secīgi, tur bija tikai viņa ikdienas stāsti. Kad ar
to apradu, sāku vairāk koncentrēties uz tiem un izbaudīju citādā stilā rakstīto romānu.
Interesanti bija arī salīdzināt meitenes (Noras Ikstenas) stāstīto stāstu ar puiša (Māra
Bērziņa) stāstīto stāstu. Atšķirība ir gan stāstos, ne tikai uzkrītošajos galvenajos
notikumos, kuri loģiski ir citādāki, bet tādā ziņā, ka, piemēram, Noras Ikstenas
varone, visticamāk, nekad netiktu sašauta mutē, pavadot laiku ar saviem draugiem,
gan pārdomās, uzskatos par dzīvi. Meitene, visticamāk, neaizdomātos par iespēju
strādāt amatnieka darbu, nevis studēt tālāk.
Laura Burgmane, 12. klase
Recenzija par Andra Ogriņa dzejoļu krājumu „Plaukstu šķērsielas”
Andra Ogriņa dzejoļu krājuma nosaukums principā jau norāda, kāds ir tā
motīvs. Šķērsielas uzreiz saistās ar pilsētas ielām, kuras krustojas cita ar citu.
Plauksta, kā cilvēka ķermeņa daļa, sniedz dzejoļiem personības. Dzīslojums, kas ir uz
plaukstas, arī krustojas viens ar otru. Andris Ogriņš savos dzejoļos ir izmantojis
pilsētas motīvu, lai aprakstītu cilvēkus un mūsu savstarpējās attiecības, turpretim,
domājot par pilsētu un mazajām ieliņām, dzejnieks koncentrējas uz cilvēka kā objekta
iesaisti savā aprakstā.
Sākot lasīt šo krājumu, nav iespējams uzreiz saprast dzejnieka domu gājienu
un ir nepieciešami daži „ieskriešanās” dzejoļi, lai aprastu ar ritmu un iemācītos arī
lasīt starp rindām. Lai gan sākumā varētu šķist, ka dzejoļi koncentrējas uz pilsētvides
iesaisti, bieži ir arī manāma dabas iesaiste. Visoriģinālākais šajā krājumā šķita veids,
kā Andris Ogriņš spēja brīvi izdomāt radošus veidus, lai salīdzinātu cilvēkus ar dabu
un otrādi.
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“ierindā stāv koki un neviens neatceras/ kurš viņiem pavēlējis kustēties tikai
vējā/ vai zāģa gāztiem /(..)” Šīs rindiņas ir interesantas ar to, ka šo pavēli var attiecināt
gan uz kokiem, kā ir rakstīts, gan arī uz cilvēkiem. Abi varianti ir pareizi un reāli.
„Plaukstu šķērsielās” Andris Ogriņš liek aizdomāties, ka cilvēks un daba, un pilsēta ir
ļoti līdzīgi, kas pat pēc krājuma lasīšanas šķiet loģiski. Tagad rodas jautājums, vai
dzejnieka spējās ir sasaistīt arī citas sākumā šķietami atšķirīgas lietas.
Laura Burgmane, 12. klase
Recenzija par Vlada Spāres grāmatu „Tu nevari dabūt visu, ko gribi”
To, ka visas vēlmes nepiepildās, cilvēks saprot tikai noteiktā vecumā.
Villijam, Sofijai un Pepiņam nākas saskarties ar šo dzīves skarbo patiesību katram
savā veidā. Lai gan Sofijai aizbēga māte un Pepiņam tēvs bija smagi slims, abi spēja
tikt pāri notikumu izraisītajām emocijām un, pateicoties draugu atbalstam, spēja
virzīties uz priekšu dzīvē, pat ja Pepiņam bija vājuma brīži un viņš bija gatavs
slīcināties. Katram no trīs draugiem ir sava personība, kuru krasās atšķirības var
pamanīt viņu mazajos stāstos no dzīves un tagadnes notikumos, kur var redzēt, kā
atšķiras viņu reakcija un pieeja problēmām. Villijs uz dzīvi skatās mierīgāk un
racionālāk, šķiet, ka viņš jau zina, ko sagaidīt, un nesaskaras ar lieliem
pārsteigumiem. Tomēr Sofija un Pepiņš savā būtībā ir līdzīgi, jo abi ir raksturojami kā
sapņotāji, mēģinot rast risinājumu lietām ne īsti loģiskā un reālā veidā. Kad Pepiņš
redzēja, ka viņa sapņu mākonis sāk plaisāt, viņš apjuka un, neapdomājoties daudz,
devās uz tuvāko ūdens tilpni slīcināties. Sofija gan nebija tik radikāli noskaņota un
reaģēja uz negaidītiem likteņa pavērsieniem ar pēkšņi pieņemtiem emocionāliem
lēmumiem.
Vladis Spāre lūdza, lai lasītājs viņam piedod par to, ka nav tālāk iespējams
uzzināt, kā risināsies trīs draugu dzīves ceļš. Manuprāt, galvenais, lai viņi spēj katrs
atrast sava veida laimi. Es ceru, ka Villijam un Betijai būs trīs bērnu ģimenīte, ka
Pepiņam izdosies pilnveidot savu talantu Parīzes ielās un ka viņš tomēr aizies
apciemot savu tēvu. Sofijai var tikai novēlēt, lai pēc viesnīcu tīrīšanas viņa atrod savu
laimi un samierinās ar mātes rīcību.
Elizabete Gaile, 12. klase
Recenzija par Toma Treiberga dzejoļu krājumu „Drudzis”
Ne vienu reizi vien dzīvē es esmu aizdomājusies par to, cik sāpīgi vai tieši
pretēji – patīkami un skaisti mēs varam interpretēt vienu no visīpašākajām un
svarīgākajām dzīves vērtībām –mīlestību. Toms Treibergs savā dzejoļa krājumā
„Drudzis” veido savdabīgu interpretāciju mīlestībai, pielīdzinot to slimībai, kas
izdzīvo dažādus pārejas posmus ar neparastu emociju spektru.
Mīlestībā mēs satiekamies gan ar kāpumiem, gan kritumiem. Viss sākas ar
iekšēju trauksmainību un jūtu uzplūdumu – tā varētu raksturot nodaļu „Pirmie
simptomi”, kas mani pārsteidza ar netradicionāliem paņēmieniem, aprakstot pirmo
sastapšanos ar šo skaisto, bet reizē tik sāpīgo jūtu pasauli.
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Toma Treiberga dzejoļi bieži vien šķiet tik savdabīgi, ka tas manī raisīja
aizdomas par to, cik īstenībā neprastos apstākļos, negaidītā laikā un vietā mēs varam
sastapties ar dažādām izjūtām, kas veicina mīlestības uzplaukšanu. Mani īpaši
piesaistīja pēdējā nodaļa „Atveseļošanās”, kas raisīja īpašas izjūtas par dažādām
atmiņām un dzīves vērtībām, personu nozīmi un nepieciešamību mums būt blakus.
„Aiz plaukta aizkritušās grāmatas/sačukstējās un dalījās atmiņās/par to dienu, kurā tās
atceļoja/no antikvariāta uz šejieni,'' – šis citāts īpaši piesaistīja ar spēcīgo atmiņu
emociju piesaukšanu, kurā tiek izcelti notikumi un cilvēki, kurus mēs nevēlamies
palaist vaļā.
Dzejoļa krājums “Drudzis” lasītājam ļauj atrast sevi kādā no „mīlestības
posmiem”, radot dažādas asociācijas un paralēles ar savu dzīvi.
Kaspars Gailītis, 12. klase
Recenzija par Madaras Gruntmanes dzejoļu krājumu „Narkozes”
Dzeja ir skarba patiesa un kaila. Mani tas aizrauj. Šajā dzejoļu krājumā ir
jaušama tāda jestra atmosfēra, bet ar melnu patiesības nokrāsu. Manuprāt, šī dzeja
parāda patiesos pārdzīvojumus – plikus, bez nekādiem sakāpinājumiem un
pārsātinājumiem. Ir saskatāms mīlestības motīvs, kuram šajā krājumā ir citādāka
nozīme nekā citos labi zināmos dzejoļos. Mīlestības aspekts tiek apskatīts no, tā sacīt,
otras puses, no cietēja puses, kurā ir tikai pārdzīvojumi un sāpes, bez kurām
mīlestības un prieka kāpinājums nevar pastāvēt.
Autore raksta vieglā, saistošā valodā, kas ievelk dzejā, bet ik palaikam domas
aizklīst, jo dzejoļi liek izjust dažādu emociju spektru. Krājums pats ir kā narkoze, kura
izrauj no ikdienas pasaules un ļauj iegrimt nezināmajā, izbaudot dažādus
pārdzīvojumus. Mani šie dzejoļi uzrunāja, jo es saskatīju paralēles ar savu dzīves šī
brīža situāciju. Protams, ne visiem būs iespējams šādi izbaudīt dzeju, bet, manuprāt,
autore ir veiksmīgi aprakstījusi dažādas emocijas un emociju pārdzīvojumus, kuriem
katrs lasītājs var pieķerties un saskatīt kaut ko saistošu ar savu dzīvi.
Kaspars Gailītis, 12. klase
Recenzija par Māra Bērziņa romānu „Svina garša”
Iespaidīgs un plašs romāns. Mani visvairāk saistīja vienkāršā rakstība. Nebija
sarežģīti uztver autora ieceri un izteikto domu. Man kā jaunam vīrietim bija viegli
uztvert un asociēt manu dzīvi ar galvenā tēla Matīsa dzīvi. Protams, ir personību
atšķirība (diezgan krasa), bet tas netraucēja saprast, kā jaunietis skatās uz notikumiem
tajā laikā. Dažādās situācijās es būtu rīkojies līdzīgi, jo vienkārši tā šķiet pareizi un
dzīve ir plaša, ar lielām iespējām. Visu paspēs, un visam pietiks laika. Vismaz tāda
morāle bija jaušama Matīsa vieglajā garā. Galvā tikai mīlestība un sapņošana par
nākotni, viss pārējais ir tikai fona notikumi, kuri kaut kādā veidā ietekmē šī brīža
situāciju.
Matīsa tēla izaugsme un nobriešana, piedzīvojot dažādus notikumus, ir
nenoliedzama. Viņa tēla attīstība ir skaidri saskatāma. Es nespēju izteikt, cik ļoti es
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novērtēju autora prasmi padarīt tēlus reālus un īstus. Bieži autoriem šis ir pats
grūtākais uzdevums, jo citās grāmatā tēli ir kā statujas, kuras apraksta un kuras ik pa
laikam kaut ko izdara, bet „Svina garšā” visi tēli šķita sarežģīti un reāli ar reālām
emocijām. Šādiem tēliem ir vieglāk just līdzi.
Mani arī aizrāva autora prasme aprakstīt situāciju un ainas gluži kā kino filmā.
Vienmēr tagad, kad, braucot vilcienā, izdzirdu vārdu „Torņakalns”, mani pārņem
neaprakstāmas emocijas. Ir savādi atrasties tik tuvu kādam notikumam un aptvert to,
ka īsti cilvēki šādiem līdzīgiem atgadījumiem ir gājuši cauri un ka daudz ir cietuši.
Vilcienā stāvēšana Torņakalna stacijā ir daudz garāka un emocionālāka nekā jebkad.
Tagad Torņakalna stacijai manā dzīvē ir plašāka nozīme, kuru ir grūti aprakstīt. Es
parasti lasu ārzemju literatūru, tādēļ ne vienmēr ir iespēja apmeklēt un paša acīm
redzēt grāmatās aprakstītās vietas, bet tagad Torņakalns ir kaut kas maģisks un
nozīmīgs.
Vēl gribētos uzsvērt grāmatas nobeigumu. Emocionāls kāpinājums, un tad –
nekas. Autors veiksmīgi ir radījis sajūtu par nāves esamību un to, ka katra cilvēka
dzīve ir svarīga un nozīmīga. Joprojām pārņem neaprakstāmas emocijas, kad kaut kur
ieraugu zvaigznītes (*). Neskatoties uz šī simbola daudznozīmību un plašo lietojumu,
nekad nebūtu domājis, ka šis simbols jebkad būtu pielīdzināms kāda cilvēka dzīvei
jeb dzīvībai. Savādi, bet fakts. Šis darbs, neskatoties uz to, ka notiek citā laika posmā,
mani ļoti dziļi un personīgi uzrunāja. Autors plaši izklāsta holokausta situāciju
Latvijas teritorijā, kuram nav liels uzsvars (vismaz skolas vēstures stundās ne).
Dažreiz piemirstas, ka tepat, Rīgas ielās, cilvēki ir cietuši, un mēs katru dienu pa šīm
ielām pārvietojamies.
Kaspars Gailītis, 12. klase
Recenzija par Jāņa Rokpeļņa dzejoļu krājumu „Post Factum”
Šis krājums man atgādina moderno mākslu – katrs atrod savu nozīmi.
Sākotnēji, lasot pirmos dzejoļus, šķita, ka dzeja ir par individuālas personas izaugsmi
un tieksmi pēc kaut kā labāka, bet, lasot sekojošos dzejoļus, tie pārtapa par kara
dzejoļiem. Domāju pie sevis, ka kaut ko pa vidu starp rindiņām esmu pazaudējis. Tā
tiešām arī bija. Es biju pazaudējis dienu. Cita diena nozīmē citu pieredzi, citas
emocijas un citus pārdzīvojumus. Šie dzejoļi atspoguļo pašu lasītāju, kas, manuprāt, ir
unikāli, jo katru reizi, kad pārlasu kādu dzejoli, es pietveros kaut kam pavisam citam.
Šie dzejoļi man liek ieskatīties sevī, bet tādā ikdienišķā skatījumā. Mani nemoka dziļi
pārdzīvoju par kaut ko, bet gluži vienkārši šie dzejoļi atspoguļo mani, kāds es esmu
lasīšanas brīdī. Protams, ir jaušama autora vēlme un rakstīšanas maniere, bet pats
uzsvars ir uz lasītāju. Ir dziļi pārdzīvojumi, ja pats lasītājs kaut ko dziļi pārdzīvo, bet
ir arī virspusēji, ikdienišķi skatījumi kā manā gadījumā.
Atgriežoties pie modernās mākslas salīdzinājuma, gribu piebilst, ka paša
autora mērķis ar šo krājumu man nav saskatāms, bet ir saskatāms mans atspulgs un
manas domas, kas ir mazliet biedējoši, bet arī aizraujoši, jo atklāt, kas es patiesībā
esmu, ir veselu dzīvi ilgs piedzīvojums, kuru autors ir spējis sablīvēt īsā, lakoniskā
dzejā.
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Klaudija Elizabete Gauja, 12.klase
Recenzija par Elīnas Bākules-Veiras dzejoļu krājumu „Zilonis okeāns”
Izlasot dzejas krājumu „Zilonis Okeāns”, nevēlos runāt aplinkus vai
izdaiļināties savā valodas lietojumā, bet gan tieši, bez vilcināšanās teikt, ka Elīnas
Bākules-Veiras dzejas krājums pārsteidz! Es pat īsti nezinu – pozitīvi vai negatīvi.
Pozitīvi tādā ziņā, ka tas man ir kas jauns un nelasīts, bet, no otras puses, es to līdz
galam nespēju saprast, un, manuprāt, tur nepieciešams cilvēks ar stipru cīņas sparu un
gribu, lai uzvarētu cīņu ar katru dzejoli. Atzīšos godīgi, es vairāk zaudēju nekā
uzvarēju. Varbūt tas šo krājumu padara par Elīnas krājumu. To nav lemts izprast
visiem, tikai tiem, kas to patiesi vēlas.
Parasti, lasot dzeju, vēlos, lai autors man ar karoti domu ielej mutē, bet, ja
kāds to sagaida no „Ziloņa Okeāna”, tad smagi maldās.
Vienīgais motīvs, ko spēju atrast, ir bērnība un mirkļi; jau apskatot vāku, es
aizdomājos par bērnības lielajām fantāzijām un neizsapņotajiem sapņiem. Krājuma
dzejoļi dažbrīd veidoti no vārdu savienojumiem, kas nešķiet loģiski. Varbūt viss ir
apslēpts tajā, ka nedrīkst šeit domāt vienkārši vai loģiski, jāatslēdzas un jāļaujas.
Šis krājums man šķita kā izaicinājums nevis lasīt garas rindas, bet gan atbrīvot
savu prātu un tam uz brīdi neklausīt. Varu teikt, ka ikdiena mani ir „samaitājusi” un
sirds jau pati ir pakļāvusies prātam, bet šis krājums man liek domāt, patiesi liek domāt
gan par niecīga telefona numura nozīmi, gan Ziloņa, gan mūsu aplamību un to, ka
patiesības īsti nekur nav, mēs to paši radām. Dzejniece Elīna Bākule-Veira ir radījusi
savu patiesību. Laikam to ir tik grūti lasīt, jo patiesību bieži vien nevēlamies saredzēt
vai sadzirdēt.
Zane Grēta Grants, 12. klase
Recenzija par Kārļa Vērdiņa dzejoļu krājumu „Pieaugušie”
Kad Kārļa Vērdiņa dzejoļu krājums „Pieaugušie” bija jau gandrīz izlasīts,
sapratu, ka tas man īsti vairs neatgādina dzejoļu krājumu, bet gan fotogrāfiju albumu.
Ikviens no Kārļa Vērdiņa dzejoļiem izdzīvo savu dzīvi, tas ir kā spēcīgs tēls ar stāstu
un vēstījumu – kā fotogrāfija. Dažkārt šīs fotogrāfijas man nelikās īpaši skaidras, jo
nespēju izdzīvot tām līdzi. Iespējams, tie bija brīži, kad dzejnieka vārdi vēstīja par
pieaugušā bērnišķīgumu, ko īsti vēl nesaprotu, jo pati sevi vēl neuztveru par kārtīgu
pieaugušo. Tomēr bija fotogrāfijas, kuras savā prātā iztēlojos uzreiz. Tie bija vārdi par
pusaudžu rotaļām, skolas ēdnīcu un milzīgo spītību, kas kūpēja matu cirtās, jo tos es
pati biju jau reiz izdzīvojusi.
Es domāju, ka šis dzejoļu krājums man palīdzēja soli pa solim no malas
ieraudzīt, kā tad tas īsti ir – pieaugt. Sapratu, ka bērnībā piedzīvotais ir milzīgs
atspēriena punkts, lai tālāk lidotu pretī tam, ko man sniegs pieaugušo pasaule.
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Anna Januškēviča, 12. klase
Recenzija par Jāņa Rokpeļņa dzejoļu krājumu „Post factum”
Vispār uzskatu, ka lasīt dzeju nav viens no tiem visvieglākajiem uzdevumiem,
jo tā mēdz būt ļoti jūtīga, trausla un neparasta, ne visiem saprotama. Man ļoti patīk
eksperimentēt un rauties ārpus parastā, tāpēc Jāņa Rokpeļņa krājums „Post factum”
bija tieši laikā un vietā, lai pamēģinātu kaut ko pavisam neierastu un jaunu. Dzejoļu
krājumu izlasīju vien pusstundā, jo autora emocijas un vienkāršums mani vilināja
neapstāties ne uz mirkli, bet izjust šo sajūtu spektru vienkopus.
Jāņa Rokpeļņa dzejoļi par visu un neko, tajā pat laikā par kaut ko ļoti
nozīmīgu dzīvē. Manuprāt, pavisam vienkārši – par dzīvi tādu, kāda tā ir, par grūtiem
un drūmiem brīžiem, pārdomām un par pozitīvo, kas mēdz notikt. Autors man kā
lasītājai lika sadzirdēt vieglo mūžības ierunāšanos un noskaņoja ticēt tam, ka ir kaut
kas vēl vairāk par mūžību, dzīvi, acumirklī saredzamo, sataustāmo, sasmaržojamo.
Dzejoļi ļoti dzīvīgi – dzīvības, humora, ironijas, dusmu, lecīguma, jūtīguma pilni, kas
lika aizdomāties par laiku, par mūžību, par dzīvi un tajā sastopamo – visu un neko.
Anna Januškēviča, 12. klase
Recenzija par Madaras Gruntmanes dzejoļu krājumu „Narkozes”
Iepazīstoties ar Madaras Gruntmanes dzejoļu krājumu „Narkozes”, rodas
sajūta, ka neklātienē esi iepazinies ar pašu autori un viņas dzīvi, proti, krāsaino
emociju spektru, kāds ir šī krājuma autorei. Liekas savādi un neparasti tas, cik atklāts
mēdz būt cilvēks pret apkārtējo pasauli. Uzskatu, ka tā ir ļoti liela uzdrīkstēšanās.
Dzejoļi liekas manai dvēselei tuvi – ne ikdienas dvēselei, bet gan tādai
personībai, ar kuru iepazinos, slimodama ar gripu. Un ne velti tieši šis krājums pie
manis nonāca šajā noteiktajā laika posmā. Būšu tikpat godīga un atklāta kā pati
autore, sakot, ka dzejoļus lasīju slimnīcā, būdama ārstu uzraudzībā un nekustoties ne
no vietas. Sajūtas, kuras izjutu, it kā bija izliktas uz papīra, tikai ar cita cilvēka, šajā
gadījumā – pašas autores, palīdzību. Un par to arī viņai esmu pateicīga. Droši vien, ka
pateicīga tāpēc, ka ir vēl kāds, kurš ir juties tieši tā, kuram šīs sajūtas nav svešas.
Madara Gruntmane raksta par dzīvi, par jūtām pret vīriešiem, par attiecību
sāpēm, pārdzīvojumiem, pat par baltajiem gaiteņiem un slimnīcas personālu, tomēr
dzejoļiem piešķirot mazliet humora, lai tie neliktos pavisam depresīvi. Ļoti vēlētos arī
baudīt šo dzeju vēlreiz, nu jau būdama vesela un ārpus slimnīcas sienām, lai
pārliecinātos, vai sajūtas, ko izjutu, lasot šo krājumu pirms tam, būtu līdzīgas.
Anna Januškēviča, 12. klase
Recenzija par Noras Ikstenas romānu „Mātes piens”
Man nav bieži nācies sastapties ar tik aizraujošiem un dvēselei tuviem
romāniem, kāds bija šis – Noras Ikstenas romāns „Mātes piens”, kura teksts kā daba –
koki, meži, pļavas – pazibēja man gar acīm, iedomājoties, ka skatos pa logu, braucot
ar ātrvilcienu. Šo romānu bija ļoti viegli lasīt, jo neparasts un neaptverams brīvības
11

spēks mani vilināja izjust katru burtu, vārdu, teikumu. Starp rindiņām saskatīju ļoti
daudzas līdzības un spēju iedomāties tos laikus, kaut gan pati nekad tos neesmu
piedzīvojusi, tikai daudz stāstu esmu dzirdējusi, tāpēc spēju iztēloties un pārdzīvot
līdz ar varoņiem. Šīs sajūtas pašai likās kā liels pārsteigums.
Autore lieliski darbojas, aprakstot ikdienas rūpes un prieku jeb vienkārši
ikdienu tādu, kāda tā ir, bez lieka pārspīlējuma, to pavisam vienkārši izklāstot.
Vērojamas arī skaņas, redzes, dzirdes un smaržas interpretācijas. Klakšķi, izteiktas
ielas skaņas, kuras viegli iedomāties un kuras neliekas svešas, jo dzirdamas ikdienā.
Nora Ikstena nepazināti liek lasītājam fantazēt, iedomāties, interpretēt pa savam,
atrast romānā saikni pašam ar savu iekšējo pasauli. Mani ļoti aizrāva Rīgas apraksts,
katras ielas raksturojums, kas manī raisīja pārdomas par tagadējo Rīgu un rajonu, kurā
pati uzaugu, kas neliekas man svešs.
Interesanta man likās šo trīs stāstu savstarpējā pārmija, kurai vispirms grūti
bija izsekot, toties vēlāk romānu bez šīs pārmijas iedomāties nevarētu. Trīs dažādi
likteņi, kas savijas vienā lielā kamolā, ļāva man kaut nedaudz iedomāties par laiku,
vietu, kurā dzīvojuši mani tuvākie. Mana saikne ar pašas māti ir ļoti cieša, tāpēc bija
emocionāli grūti sekot līdzi romāna varones mātes attieksmei, kura dažkārt likās
pavisam bezrūpīga. Tādos brīžos gribējās pateikt kādu labu vārdu, lai atbalstītu
galveno varoni, censties viņai izskaidrot viņas mātes emocijas, kuras bija tikai
adekvātas tajā laikmetā. Tomēr mātesmātes, mātes un meitas starpā vienmēr bija un
būs mīlestība, tikai katrā ģimenē citādāka.
Elisabeth Petersen, 12. klase
Recenzija par Sabīnes Košeļevas romānu „Rīga – Maskava. 21. gadsimta
mīlasstāsts”
Romāns ir salīdzinoši īss, bet iekļauj tik daudz emociju un iekšēju
pārdzīvojumu, ka bija vilinājums turpināt lasīt, lai uzzinātu, kas notiks tālāk ar
galveno varoni. Lasot šo literāro darbu, likās, ka aprakstītā mīlestība, kas bija starp
šiem diviem cilvēkiem, varētu būt mūžīga, kas arī tika atspoguļots uz grāmatas vāka.
Mani pārsteidza, ka izvēlētā bilde, vilciena sliedes, parāda lielu daļu no visa romāna.
Tēli, lai nokļūtu viens pie otra, izmantoja vilcienu, kas savā veidā bija saite starp
mīlniekiem, kā arī šī bezgalības zīme veicināja ideju par abu mīlestību, ka tā varētu
pastāvēt un plaukt bez ierobežojumiem, ja vienīgi liktenis nebūtu lēmis citādāk.
Savukārt viss romāns man lika aizdomāties, cik neiedomājama ir šī mīlestība.
Tā var cilvēku padarīt laimīgu un brīvu, bet tajā pašā laikā jebkurā brīdī var sarūgtināt
un veicināt nereālās iekšējās (psiholoģiskās) sāpes, kuras tik ātri nepazūd. Kopumā
romāns man ļoti aizkustināja, ka pat beigās apraudājos no visa lielā pārdzīvojuma, kas
liecina, ka autore ar savu īso mīlasstāstu ir panākusi, ka lasītājs ir dziļi ievīts visās tēlu
emocijās.
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Paula Rūrāne, 12. klase
Recenzija par Sabīnes Košeļevas grāmatu „Rīga – Maskava”
Grāmata ir ļoti piesaistoša, un to es nodomāju jau tad, kad pirmo reizi
ieraudzīju tās vāku. Vilciena sliedes, kas kopā veido bezgalības simbolu, rada ļoti
intriģējošu iespaidu, kas arī lika man paņemt šo grāmatu. Un es noteikti neesmu
vīlusies.
Lasot šo mīlas stāstu, izjutu daudz un dažādas emocijas. Rakstnieces
vienkāršais, nepiespiestais un tiešais stils, kas vijas cauri visai grāmatai, ir tieši tas,
kas padara to tik viegli uztveramu. Lai gan grāmatā bija iepītas pietiekami daudzas
atsauces uz dažādām šī laikmeta īpatnībām, tas netraucēja uztvert pašu stāstu. Tas, kas
mani nedaudz bremzēja iejusties stāstā līdz galam, bija fakts, ka nezināju divu
galveno mīlnieku vārdus, lai gan zinu, ka autore tos neatklāja apzināti. Viņa visa
stāsta laikā galvenās varones mīļoto vīrieti sauca pēc tā tautības – krievs, savukārt
krievs savu izredzēto sauca par latišku jeb latvieti. Mīlestība starp abiem jauniešiem ir
īsta un patiesa, taču lasītājam visu laiku tiek atgādināts, ka tā pastāv starp diviem
„nesaderīgiem” jauniešiem. Šī grāmata ir lielisks atgādinājums, ka šis ir jauns laiks,
kurā mēs dzīvojam, tāpēc ir jāsāk dzīvot pēc jauniem principiem, aizmirstot visus
vecos stereotipus. Apkārt notiek pietiekami daudz briesmīgu lietu, lai cilvēki vēl
ienīstu viens otru tautības vai rases dēļ. Cilvēks neizvēlas, kuru tas mīlēs, tāpēc
jāpieņem ir visi tādi, kādi tie ir.
Katrīna Štēbele, 12. klase
Recenzija par Māra Bērziņa romānu „Svina garša”
Jau pirms es sāku lasīt „Svina garšu”, cerības, ka šis darbs būs aizraujošs un
interesants, bija patiešām augstas, un jāsaka, ka tas izrādījās vēl labāks, nekā to biju
gaidījusi. Romānā mani visvairāk ievilināja tas, ka autors, rakstot par Otrā pasaules
kara gadiem, izvēlas priekšplānā izvirzīt nevis cīņu karalaukā, bet gan tos tēlus, kas
paliek ārpus tā. Romāna galveno varoni Matīsu Birkenu es raksturotu kā dzīves
baudītāju, varbūt pat nedaudz bravūrīgu puisi, kurš neļaujas ne režīmu maiņai, ne
mātes un patēva aizbraukšanai, ne šķiršanās sāpēm, pat ne smagam ievainojumam,
kas liek zaudēt runas spēju, viņu garīgi sagraut. Viņš saglabā savu jaunības
vienaldzību un humora izjūtu, kas man bieži lika smieties skaļi (lasot grāmatas, to gan
daru reti), un tieši tas mani iepriecināja visvairāk. Interesantas man šķita svina garšas
parādīšanās nozīmes, pirmkārt, Sulamītes lūpu krāsā, kas, manuprāt, liecināja par to,
ka Matīss ir patiešām iemīlējies, bet šīs attiecības izrādīsies indīgas kā svins. Otrkārt,
svina krāsa, ar ko bija paredzēts krāsot bērnu slimnīcas sienas, bet Nikolajs to atteicās
darīt, tādējādi noliedzot padomju varenību. Un, treškārt, svina lodes garša mutē, ko
Matīss izjuta ikreiz, kad tuvojās briesmas un vardarbība.
Realitātes sajūtu manī iedvesa dažādie tā laika avīžu raksti katras nodaļas
sākumā, tādējādi liekot paredzēt, kas ar tēliem notiks tālāk. Pavisam nesagatavotu
mani pārsteidza sākumā šķietami sīkās detaļas, proti, Matīsa operācijas liktenīgums
romāna beigās. Mani pārņēma sarūgtinājums, pat dusmas, un es neiztiku arī bez
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dažām asarām. Matīss un viņa draugi Rūdis un Nikolajs nevēlējās piedalīties karā, bet
tik un tā arī viņiem nācās kļūt par varoņiem, glābjot dzīvību citiem, tādējādi
apdraudot pašiem savējo. No smiekliem līdz asarām.
Varu apgalvot, ka šis Māra Bērziņa romāns manī radīja pavisam citu, daudz
optimistiskāku priekšstatu par jauno latviešu literatūru.
Katrīna Štēbele, 12. klase
Recenzija par Noras Ikstenas romānu „Mātes piens”
Šis ir stāsts par vienas ģimenes sievietēm trīs paaudzēs, par to, cik sievietes
var būt stipras, bet reizē arī vājas un likteņa salauztas. Romāns man šķita dziļi
personisks, it kā es lasītu dienasgrāmatu vai atmiņu pierakstus, taču, no otras puses,
ne meitai, ne mātei, ne mātesmātei nebija doti vārdi, tādējādi sižetu varētu attiecināt
uz jebkuru tā laika ģimeni. Romānā apbrīnojami šķita tas, kā autore spēj savīt kopā
dažādus skatpunktus tā, lai lasītājs nepazustu laiku maiņā, bet spētu saprast tēlu
izjūtas un redzējumu. Man ļoti spēcīga likās tēlu pretstatu spēle, proti, tas, ka mātes
tēls nav ierastais – siltais, mīlošais un atbildīgais. Mātesmāte, kas darījusi visu, lai
viņas meita izdzīvotu, aizturot elpu, slēpusies pagrabā ar bērnu, paslēptu sacaurumotā
koferī, vēlāk vairs nespēj izprast savu meitu. Turpretī tieši jaunākajai meitai jākļūst
par visstiprāko un atbildīgāko. Zīmīga man šķita arī mātes profesija, tas, ka sieviete,
kura nespēj izpildīt savus „mātes pienākumus”, par mātēm palīdz kļūt citām
sievietēm.
Dotajos apstākļos, protams, ir saprotams, ka meitai ir jāuzņemas rūpes par sagrauto
māti, taču dažbrīd es izjutu dusmas pret māti. Kā var bērnu pamest novārtā savu
emocionālo pārdzīvojumu dēļ? Es līdz pēdējām lappusēm cerēju, ka māte atjēgsies un
sapratīs, ka kļuvusi par bērnu savam bērnam, ka viņa sagaidīs brīvību – gan savu, gan
Latvijas. Ieraudzīs, ka meita ir tā, kuras dēļ ir vērts dzīvot. Kad es izlasīju šo grāmatu,
vēl ilgi nesapratu, ko par to domāju, iespējams, tāpēc, ka arī manās domās, tāpat kā
romānā, valdīja diezgan lieli pretstati.
Madara Zvīne, 12. klase
Recenzija par Kārļa Vērdiņa dzejoļu krājumu „Pieaugušie”
„Pieaugušie” fascinē un aizrauj. Šķiet, ka klausos drauga stāstos par
ikdienišķām dzīves situācijām. Man ir daudz, ko piebilst drauga stāstītajam, es viņa
stāstos dzirdu arī sevi. Tomēr palieku klusumā un negribu, lai stāsti jebkad beigtos.
Tie mani smīdina, atklāj saistošas, izprotamas aizrautības un paver skatu uz patieso
dzīvi – tādu, kāda tā ir, nevis kādu to bieži vien redzam. Pieredzētās ikdienas
situācijas Vērdiņam izdevies izvērst kā lielas, visaptverošas parādības, no kurām tālāk
var izsecināt būtisko. Īres firmas, vecas ēdnīcas un pilsētas ar zaļu lukturīšu mašīnām
kalpo kā mazi piemēri, no kuriem lasītājam ir ļauts saprast ko daudz vairāk par
kauslīgu dēlu eksistenci kā pieņemamu faktu.
Nenopietni pasākumi, kuri laika gaitā tomēr atspoguļojas mūsu dzīves ceļā kā
nozīmīgi pagrieziena punkti, blakusparādības, kuras ir kā papildu krāsas, kas palīdz
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precīzāk atainot sabiedrības kopainu, neaptverami ātras pārmaiņas dzīvē, kuras notiek
„mazsvarīgu” izvēļu rezultātā, vilinošā skaistuma spēks, kas aizrauj mūs prom no
līdzsvara un sava mierīgā apziņas stāvokļa, piedāvājot visu ko, no kā grūti atteikties
un atturēties: par to stāsta „Pieaugušie”.
Vērdiņš liek pasmieties un atskārst, ka es taču daru tāpat, kā viņš tikko
rakstīja. Mani ieradumi un aizspriedumi ne ar ko daudz neatšķiras no tiem, par kuriem
autors pasmejas. Tomēr, kāpēc tas tā ir, par to pati varu turpināt domāt. Vērdiņš tikai
palīdzēja saprast, ka tā nu ir, un tas arī viss. Beigās es palieku vēl izslāpusi, cenšoties
noliegt, ka tomēr arī es „ripoju arvien ātrāk un ātrāk aiz naida”.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Lita Silova un čaklās lasītājas –
Beāte Keina Balode, Beāte Anna Klepere, Elza Ruča - Latvijas Literatūras gada
balvas pasniegšanas svinībās.
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Čiro Federiko Tipaldi, 11.klase
Mazais cilvēks vēstures upē
Māŗa Bērziņa jaunākais prozas darbs, romāns “Svina garša” ir lielisks
pienesums jau tā bagātīgajai latviešu daiļliteratūrai. Šis ir vēsturiskais romāns, kuŗš
vēsta par Latviju un latviešiem zem divām okupācijām – Padomju Savienības un
nacistiskās Vācijas. Tas ir Otrā pasaules kaŗa laiks, romānā tiek attēlots laikposms no
1939. gadam līdz 1941. gada. Romāns par mērķi izvirza parādīt parasto ļaužu dzīvi pa
vidu vēsturiskajam juceklim, kā tā mainās un pārmainās acumirklī. Latviešu tautas
vēsture ir ļoti raiba, mūsdienās dzīvojot brīvā Latvijā ir vērtīgi gūt priekšstatu par
dzīvi agrāk; un nevis no politikas skatupunkta un caur statistikām, bet gan caur
parasto iedzīvotāju acīm, caur indivīdu. “...tāda sīka vienība kā Matīss pasaules
vēstures lappusēs ir bijusi nebijusi, lai cik spilgts un aizkustinošs būtu viņa dzīves
stāsts.” - Dr. theol. Ilze Jansone.
Darbu var dalīt trīs lielās daļās. Romāna sākums ir Kārļa Ulmaņa vadītās
Latvijas laiks (1939. gads), vidus iezīmējas ar PSRS okupāciju 1940. gada vasarā,
savukārt romāna beigu trešdaļa vēsta par nacistiskās Vācijas kaŗaspēka ienākšanu
Latvijā un tās okupēšanu 1941. gada vasarā. Stāsta priekšgalā – Matīss Birkens,
mālderis, samērā vienkāršs fiziska darba cilvēks. Visā romāna gaitā viņa domas ir
galvenais informācijas avots lasītājam. Matīss studēt īsti negrib, viņam patīk mierīgā
krāsotāja (amatnieka) dzīve, pašmācība, dzīve pie vecākiem, draudzība ar Nikolaju
Brīskornu (Koļu), viņš uzskata, ka viņam dzīvē nekā netrūkst. Matīss ir pacifists, kaŗu
un konfliktus viņš nosoda (“Kāpēc sviest biedram pa galvu, kamēr tas dabūn zilu aci
vai kamēr tam tek asinis iz deguna?”; “Manis pēc armija vispār varētu nebūt.”.)
Stāsta saspīlējums ir lēns, bet pārliecinošs, tas iesākas ar kādu operāciju, ko Matīss
veic Koļas ieteikuma pēc – apgraizīšanu. Tā ir maza operācija iedzimta defekta dēļ,
tomēr tai ir milzīga nozīme romāna konfliktu turpmākajā attīstībā. Saspīlējumu,
protams, arī kāpina Pasaules kaŗa sākšanās, bet to īpaši pastiprina Padomju Savienības
okupācija.
Komandantstundas,
nacionalizācija,
izsūtīšana,
bezdievīgums
(antireliģisms), propaganda, čekistu ciešā uzraudzība gribot negribot iespaido ikvienu.
Matīsa māte un patēvs Volfgangs aizbrauc uz Vāciju, un viņš paliek viens. Viņa
mīļotā Sulamīte, iepriekš ļoti tuva, kļūst apsēsta ar komunistiskajām idejām un
aizdodas uz Krieviju. Izstājoties no amata, kuŗš jaunizveidoto darba brigāžu dēļ ir
kļuvis intrigu, nemierīguma un ķildu pilns, viņš nododas uzdzīvei ar seno skolas
draugu Rūdolfu Peli. Jau šeit ir jūtams, ka Matīsa dzīve zaudē stabilitāti, viņš tiek
konstanti sists ārā no komforta zonas. Ap grāmatas vidusdaļu, kad tiek ierosināts
kaŗastāvoklis valstī un vācu armija nāk iekšā Latvijas teritorijā, Matīss piedzīvo vienu
no galvenajiem momentiem stāstā – viņam iešauj vaigā, smagi ievainojot muti, kas
viņam laupa spēju runāt visu atlikušo romāna laiku. Nacistu ienākšana tautā rada
zināmu cerību, tos sagaida kā “atbrīvotājus”, tomēr ātri vien rodas atziņa, ka
“Vienalga, kurš karā vinnēs — vācieši vai krievi —, viņi mūs piešmauks.”. Kad
Rūdolfs, Nikolajs un Matīss nolemj slēpt ebrejus no nacistu plānotā genocīda, lasītājs
var nojaust, kā romāns tiecas uz smagu, nepatīkamu nobeigumu. Rūdolfs tiek nošauts,
ebreju ģimenes atrastas un Matīsu, ar kaimiņa Pēteŗa palīdzību, arī noķeŗ un aizsūta
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uz geto. Stāsta kulminācija, šeit divi iepriekšējie notikumi Matīsa dzīvē izrādās
liktenīgi; apgraizīšana ļauj nacistiem “pierādīt”, ka viņš ir ebrejs, savukārt nespēja
runāt neļauj tam nekā pretoties. Nonākot ebreju geto, Matīsa dzīve ir lejupslīdē. Viņš
lielākoties ir nevis izmisumā, bet gan ir sapņains un vīlies dzīvē, tai skaitā vīlies
cilvēkos un pat pašā Dievā. Pēdējie dzīves momenti ir ļoti smagi, izplūduši,
iznīcinoši. Kad Matīss tiek iedzīts līķu bedrē un nošauts, šķiet, visa pasaule ir galā, lai
arī no statistiskā skatupunkta viņš ir vien viens no miljoniem bojā gājušo. Tas ir
romāna spēks, kā lasītāji mēs ļoti pieķeramies Matīsam un viņa it kā vienkāršajai
dzīvei. Viņš ir pilns iekšēju konfliktu, pretrunu, viņa dzīve svaida viņu apkārt, tādēļ
mēs jūtamies saprasti (“Es grāmatā biju tik ļoti ierāvies, ka viņa sarunas ar Koļu man
likās tik tuvas, viņa iepazīšanās un šķiršanās man bija tikpat emocionāli smagas, viņa
pēdējās dienas radīja smagu un depresīvu sajūtu.” – Jēkabs Čivkulis). Matīss ir ne
vien galvenais tēls, bet arī spilgtākais no visiem; pārējie varoņi, īpaši viņa trīs
uzticības personas Nikolajs, Rūdolfs un Tamāra, lai arī ļoti spilgti un nozīmīgi, visi
darbojas kā Matīsa tēla pilnveidotāji un papildinātāji.
Identificēšanos ar Matīsu neapšaubāmi veicina tas, ka romāns rakstīts pirmajā
personā. Lasot mēs visi kļūstam Matīsi, un tas palīdz vēl jo labāk izprast šo vēstures
periodu no konkrēta īpatņa skatupunkta. Grāmata ir viegli lasāma. Māris Bērziņš ir
lietojis ļoti krāsainu valodu, kas nekautrējas no prastas sarunvalodas, žargona,
lamuvārdiem, kropļotām frāzēm svešvalodās, tā it īpaši palīdz iejusties ikdienas ļaužu
sarunās un rada patiesu, necenzētu tēlu par sabiedrību (“— Ko angļi. Viņi tikai dirš.
Sēž uz savas salas un dirš.”). Tas gan nenozīmē, ka darba valoda ir prasta, tajā
netrūkst māksliniecisko izteiksmes līdzekļu; rakstnieks, redzams, ļoti labi māk
rotaļāties ar valodām un tās ļoti prasmīgi izmantot daiļdarbā. Piemēram, pats romāna
nosaukums “Svina garša” stāstā parādās ļoti dažādos veidos – gan kā kosmētikas
garša, ko Matīss atceras no skolas gadiem, gan lodes radītā garša ievainojot Matīsu,
gan iedomātā garša mutē, kas viņu vēlāk pavadīja atlikušo dzīvi. Patriks Bite pauda,
ka taisni krietni daudz lietotā sarunvaloda un dialogu dažkārtējais primitīvisms ļāva
viegli uztvert stāstu un saistīties ar romānu. Patiesi jāpiekrīt, darbs tiešām ir ļoti ātri
lasāms un ļoti viegli uztveŗams. Tomēr kā visievērojamākais līdzeklis, kas lietots
grāmatā, ir reālu tā laika laikrakstu un daiļdarbu izdevumu fragmenti, kas rodami
pirms katras nodaļas sākuma. Tas ir lieliski pārdomāts veids, kā iedot reālo vēsturisko
kontekstu kā pamatu, uz kuŗa tad tālāk likt pašu stāstu. Noskaņa grāmatā arī atspoguļo
reālo cilvēku garastāvokļa nepastāvību. Darbs nav nedz viennozīmīgi skumjš, nedz
priecīgs vai smieklīgs. Arī visdrūmākajos, tumšākajos brīžos ir jūtams caurejošs
humors; arī gluži jautros, vieglprātīgos momentos ir jūtamas bailes, uztraukums,
skumjas. Šī noskaņas nenoteiktība nozīmē, ka lasīt nevienā brīdī nekļūst vienmuļi vai
gaŗlaicīgi. Vienīgo kritiku varu it tik minēt par to, ka beigas romānā šķita mazliet
sasteigtas un ka dažiem notikumiem tika veltīts mazliet par maz lappušu.
Daiļdarba lielā tēma, protams, ir kaŗš un vēsture, bet, kā jau iepriekš teicu, ne
no virspusēja politiska skatupunkta, bet gan no individuālā, vienkāršā (mazā) cilvēka
skatījuma. Kaŗa posts un šausmas, tā radītie zaudējumi izprotami tūkstoškārt stiprāk
tieši šī iemesla dēļ. Klasesbiedrene Karīna Paule atzinīgi novērtēja to, kā autors lika
saprast, ka cilvēku dzīve ar visām savām dēkām un problēmām turpinās arī tad, kad
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kaŗš šķietami ir pārņēmis itin visu, tā nekur nepazūd un netiek atlikta malā. Grāmata
liek domāt par cilvēcīgumu kaŗa šausmu fonā, kaŗa jēgu, par ticību Augstākajai varai,
par uzticību tuvākajiem (“Kā pasaule turas uz trim vaļiem, tā man pakrist neļauj
Koļa, Rūdis un Tamāra.”), par to, kā dzīvot. “Vājprāta inficēti cīkstoņi, krustus
mezdami, pārvērtuši Zemi par asiņainu arēnu.” – dusmas uz tiem, kas par kaŗiem
atbildīgi. “Nezini, ka Latvijas jaunatne tagad ir brīva no fašisma verdzības važām. Tu
saproti! Beidzot mēs esam brīvi!” – romānā attēlots, ka diemžēl ir cilvēki, kas šādai
acīmredzamai propagandiskai muldēšanai tic, un tādu daudz jo daudz. Grāmatā
neiztikt arī bez mīlestības. Kādam jābūt vīrietim, kādai sievietei, ko nozīmē patiesi
mīlēt? Rakstnieks pieskaŗas nacionalitātes jautājumam, cik tai vispār liela nozīme ir?
Stāsts spēj parādīt, ka galu galā cilvēki vien esam ar fundamentāli vienādām
vajadzībām, vājībām, izjūtām; visi ciešam vienādi, neatkarīgi no tautības („Apsūdzība
„būšanā par žīdu” savukārt ļauj Matīsam (un lasītājam) no iekšpuses iepazīties ar
1941. gada Rīgas geto un emocionāli „pieslēgties” vairs ne latviskajam, bet pavisam
citas – ebrejiskās – kultūras kodam, ļaujot apjaust, ka nacionālā norobežošanās,
runājot par vēstures traumām, ir bezjēdzīga...” – Bārbala Simsone).
Nav viegli rakstīt vēsturisku romānu tā, lai tas nekļūtu par politisku,
bezpersonisku vāvuļojumu. Tomēr “Tabu tēmas romānā atklātas virtuozi un metaforu
daudznozīmība ieguvusi simbolu slodzi, tādējādi nekļūstot par politiskas konjunktūras
vai banālu saukļu placdarmu.” (Gundega Repše). Ar grāmatu “Svina garša” Māris
Bērziņš ir uzrakstījis ko fantastisku. Darbs ir pelnījis visu atzinību un balvas, ko tas
guvis. Nav izsijājama kāda konkrēta lasītāju grupa, kuŗai šo darbu ieteikt; manuprāt,
tas jāizlasa ikkatram. “Svina garša” nesniedz konkrētas atziņas vai atbildes, tā rosina
domāt patstāvīgā ceļā uz tām, tā izglīto un vienlaikus izklaidē.

Armands Vikmanis, 11. klase
Recenzija par Māra Bērziņa romānu „Svina garša”
Rakstu uzreiz pēc grāmatas izlasīšanas, kamēr Māra Bērziņa romāna „Svina
garša” izraisītās emocijas vēl svaigas un spēcīgas. Spēcīgas tās ir neaptverami. It
sevišķi tās, kas radās, izlasot pēdējās lappuses. Tomēr autors meistarīgi noturēja stāstu
dzīvu viscaur grāmatai. Tas bija pilns dzīves ironijas, melnu joku, skarbas patiesības
un dzīves sūrajiem, kā arī skaistajiem brīžiem. Tēma, lai gan paveca, tomēr ļoti
aktuāla, jo romāna notikumu atbalss neapstrīdami dzirdama vēl mūsdienās. Otrais
Pasaules karš atstājis rētas ne tikai veterānu sejās, bet arī latviešu kultūrā, jo pēc tā
latvieši piedzīvoja 50 gadu verdzību PSRS sastāvā, kas ir manāmi mainījis daudz ko
mūsu sabiedrībā vēl mūsdienās. Mēs izliekamies, ka tagad, brīvā Latvijā, dzīvojot,
senais naids ir aizmirsts. It kā mierīgi ar krieviem dzīvojam sānu pie sāna. Paaudzes
arī nomainījušās, nav vairs vērts turēt sliktu prātu uz viņiem, vai viņiem uz mums. Un
tomēr, tikko pienāk 8. maijs, naids atdzīvojas. Māsa man stāstīja, kas notiek slimnīcās
8. maija pievakarē. Viņiem tur ir tāda speciālā „dzērāju” palāta, kurā 8. maija
pievakarē saved gan latviešus, gan krievus. Tad gan iet karsti! Viņa man stāstīja, ka
tur izveidojas divas frontes, gluži kā karā. Laiku pa laikam tikai apsargi izved no
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turienes kādu sasistu latvieti vai krievu. Ārsti nemaz nemēģina tur ieiet. Tad nu, lūk!
Kas notiktu, ja tagad sāktos karš? Tie paši latvieši un krievi, kas tagad dzīvo vienā
pilsētā, mestos viens otram pie rīkles bez jebkādas runas. Naids vēl ir dzīvs, jo vēsture
tik ātri neaizmirstas.
Tomēr diezgan muļķīgi. Karā tikai retais ir īstais karotājs (un šeit mans
viedoklis sakrīt ar autora viedokli), pārsvarā visi tikai seko pavēlēm. Politiķu sakūdīti
vai sabaidīti, vācieši vai krievi, vai vienalga, kuri dodas karā. Ne vienmēr ticēdami
kara cēloņa attaisnošanai, bet parasti piedzīvojumus meklēdami, kā Kaža. Tomēr,
nokļuvuši frontē vai ļaunākajā gadījumā kādā slaktēšanas nometnē, saprot, ka nu
galīgi nevajadzēja te ielaisties, bet tad jau diemžēl ir par vēlu. Tā arī lielākā daļa
karotāju vienkārši ir gļēvuļi, kas šauj nost citus, lai paši varētu dzīvot, jo, kā tas bija
vāciešu armijā, žīdi bija jāšauj, vai nošaus tevi. Žēl, ka šādos karos tiek ierauti
nevainīgi cilvēki, kā romāna galvenais varonis Matīss Birkens. Vienkāršs latviešu
puisis, kas vēlas tikai baudīt dzīves sniegto, dabū nogaršot mazliet svina garšas jeb
kara pretīgumu, tāpat kā visi latvieši. Interesanti, ka viscaur romānam notikumiem
vajadzētu būt daudz maz paredzamiem, jo viss taču balstīts uz jau labi zināmiem
notikumiem, tomēr pie katra pagrieziena punkta uzdzenas neliels stress, cerot, ka
latvieši tomēr izspruks sveikā.
Visinteresantāk grāmatā man bija vērot, kā ir, kad tuvojas karš. Tas nemitīgais
satraukums, neziņa, propaganda, meli avīzēs. Tā jau ir, pirms frontes tuvojas –
mierinājumi, ka frontes nav. Tas viss man šķita perfekti parādīts grāmatā. Arī tas, kā
vāciešu un krievu vadībā mainījās Latvija. It kā pēc čaulas atšķirīgi, taču iekšā
būtiskas atšķirības nebija. Krievi skaloja smadzenes ar avīzi „Cīņa”, vācieši – ar
„Tēvzeme”. Abi mainīja ielu nosaukumus, likumus, kārtības normas sabiedrībā utt.
Un tomēr mērķis viņiem bija viens – pirmkārt, pakļaut latviešus, otrkārt, sakūdīt pret
otru lielvalsti. Tā ir bijis un būs ikvienā karā. Tāpat kā pats karš savā būtībā, arī tā
mērķi nekad nebūs cēli vai godīgi. Amerikāņi negāja karot Irākā tāpat vien, viņiem
vajadzēja naftu. Un kurš vēl tic, ka krievi anektēja Krimu, jo Putinu tik ļoti uztrauca
„apspiestie” krievi Ukrainā. Tās visas ir tikai politiskas spēles. Patiesībā mērķi ir
savtīgi un šausmīgi. To arī mums atgādina „Svina garša”. Nākotnē, cerams, latvieši
atcerēsies savu pagātni un nepakļausies vairs nevienai citai nācijai.
Vēl bez kara muļķības „Svina garša” atgādina par svarīgām vērtībām, kas
gandrīz katram jau ir, bet kuras bieži netiek novērtētas, līdz tās ir pazaudētas, šajā
gadījumā – karā. Tās ir ģimene, mīlestība, īsti draugi, veselība, brīvība, sava valsts,
sava māja, drošības sajūta. Tādi draugi kā Rūdis un Koļa ir zelta vērti. Līdz notiek
kaut kas dramatisks, nevar zināt, vai tavi draugi tiešām ir tavi draugi. Bez Rūda un
Koļas Matīsam būtu klājies plāni, savukārt bez Hermīnes krietni labāk. Arī ģimene ir
zelta vērta. Matīss pats minēja, ka nevar sagaidīt, kad varēs beidzot dzīvot viens, taču,
kad ģimenes nebija, jutās pavisam pretēji. Kā arī tikai tad, kad Matīss zaudēja spēju
runāt, apjēdza, cik patiesībā viņš ir runīgs.
Man patika autora ideja starp nodaļām ievietot attiecīgā laika avīžu ierakstus
un sludinājumus, jo tas palīdzēja labāk izprast notikumu gaitu. Tas ir arī diezgan
interesants paņēmiens, kā savienot pasaules notikumus un Matīsa domas par tiem. It
īpaši tāpēc, ka arī Matīss tos lasīja. Man gan tik ļoti netraucēja diezgan paredzamais
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romāna atrisinājums kā citiem, jo, lai gan es sekoju līdzi notikumiem ar savām
zināšanām vēsturē, tie tāpat noturēja manu intrigu. Un vispār kā vēsturisks romāns
grāmata ir apbrīnojami interesanta, jo apvieno patiesus faktus ar nelielu fantāziju jeb
iedomātu varoni Matīsu, kurš ievieš dzīvību vēstures grāmatas lappusēs, pats pa tām
klaiņodams un sniegdams savu viedokli par tām.
Galu galā jāpiemin, ka romāns ir diezgan skumjš, tāpēc es to neieteiktu
maziem bērniem. Tomēr, runājot pilnīgi atklāti, pat ja nekad vairs latvieši nepieredzēs
karu, es šo grāmatu ieteiktu ikvienam latvietim, un to vispār vajadzētu ielikt obligātās
literatūras sarakstā, jo, kā jau teicu, tā atgādina ne tikai par to, ko latvieši un jūdi ir
pārcietuši un ko nedrīkstētu aizmirst, bet arī par svarīgām vērtībām, par kurām cilvēks
aizdomājas tikai vai nu karā, vai lasot par to. Nezinu, vai šis darbs ir tulkots, bet būtu
interesanti dzirdēt, ko par to teiktu kāds vācietis vai krievs. Šādus darbs vajadzētu
lasīt gan apspiestajiem, lai tie atceras skarbo pagātni, gan apspiedējiem, lai tie
nepieļauj vēstures atkārtošanos.

Jauno lasītāju tikšanās ar populārās grāmatas „Grega dienasgrāmata”
autoru Džefu Kinniju
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Paula Rūrāne,12. klase
„Ļaujiet augt dīvainam kokam, kam ir latvisks stumbrs, bet eiropejiskas lapas”
(G. Zariņš)
G. Zariņš bija domātājs, ne velti mūsdienās arābu valstīs mēģina aizliegt
sieviešu izglītību, kā stāsta un raksta Malala Jūsagzai, jo izglītības ceļā cilvēks sāk
domāt un cilvēka domu izteikšana ir spējīga gāzt jebkuru varas iestādi vai režīmu.
G. Zariņš piedzima un uzauga Latvijā. Rakstnieks, līdzīgi mums, sava prāta
attīstību uzsāka Rīgas Franču licejā. Šeit viņš guva lielu daļu savu atklāsmju par
sabiedrību un 40 gadu vecumā savā atmiņu fragmentā atsaucas uz šo laiku kā sākumu
viņa „es’’ un „viņi’’ idejām un konceptiem. Viņš lasīja grāmatas, kuras mēs mūsdienās
joprojām lasām, kā „Zelta zirgs’’, taču viņš novēroja, ka, nododot un veidojot skolas
darbus par kāda cita autora darbu, nācās to vienkārši aprakstīt un vērtēšana bija
diezgan subjektīva (vismaz tā es uztvēru viņa teikto). Es arī uzskatu, ka vērtēšana
atsevišķos priekšmetos tagad ir diezgan subjektīva, taču tai pat laikā var uzdot
pretjautājumu – bet kā var objektīvi novērtēt cita cilvēka domas un viedokli, vēl jo
vairāk, ja pats tām nepiekrīti?
Ap 16 gadu vecumu Zariņš iestājās leģionā, bet viņš to vēlāk raksturoja atkal
ne kā savu izvēli, bet kā sabiedrības izvēli, kuru viņam nācās pieņemt. Viņš uzskatīja,
ka „VIŅI’’ (ģimene, skola) rada „ES’’ (indivīdu). Karā dienējot, viņš guva morālas
traumas, kas vēlāk iedvesmoja viņu uzrakstīt noveli „Sauja ķiršu’’, kurā, manuprāt,
tiek raksturotas ne tikai kara fiziskās sāpes un grūtības, bet arī lielās morālās grūtības,
„prāta cīņas’’, „cīņa ar sevi’’, cerības un bezcerības robežu neizpratne. Kara laikā viņš
atkal veica daudz novērojumu un mainīja savas domas par sabiedrību, un tās pieņemto
un nepieņemto; balstoties uz Bībeli, viņam likās sarežģītas morāles normas – kad ir un
kad nav pieņemts kādu nogalināt? Manuprāt, karš ir visamorālākais atrisinājums
strīdam.
Pēc kara sākās Zariņa gadi trimdā, viņš uzsāka dzīvi Londonā. Te viņu sāka
uztvert vairāk kā angļu dzejnieku, taču viņš vienmēr cīnījās un uzskatīja, ka skaitās arī
latviešu rakstnieks, nevis latviešu trimdas rakstnieks.
Laikabiedri viņu raksturo kā pretrunīgu, bet sentimentālu cilvēku, iespējams,
tādēļ viņš nekad nevēlējās pazaudēt savas latviešu saknes un stumbru, arī būdams
trimdā. Lapas viņam nācās audzēt eiropejiskas, jo tolaik izvēles viņam īpaši nebija.
Bet varbūt labi, ka tā, jo šādi vismaz izveidojās trimdā latviešu sabiedrība, līdzīgi kā
Amerikā „Elles ķēķis’’.
G. Zariņa domāšana ir tā, kas viņu padara par interesantu cilvēku. Viņš centās
nepakļauties sabiedrībai, vai, pakļaujoties tai, vismaz analizēja apkārt notiekošo un
izdarīja secinājumus. Manuprāt, viņš redzēja pasauli atšķirīgi no tā, kā es to šobrīd
redzu. Nē, drīzāk uztvēra to pilnīgi atšķirīgi. Viņš būtu bijis ietekmīgs un iespaidīgs
cilvēks, ko pazīt.
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Dita Kantore, 12. klase
„Ļaujiet augt dīvainam kokam, kam ir latvisks stumbrs, bet eiropejiskas lapas”
(G. Zariņš)
Guntim Zariņam kā eksistenciālisma autoram un piekritējam svarīgs ir cilvēks
un tā vērtība, piesaistot tā nozīmi sabiedrībā. Mūsu, latviešu, tautu varētu pielīdzināt
mežam, kur katrs cilvēks ir koks. Skaidrs ir tas – lai mežs attīstītos, t.i., augtu, katram
kokam ir jāmainās. Jo plašāks un daudzveidīgāks tas būs, jo interesantāks tas būs arī
pašiem kokiem.
Lai katrs koks jeb cilvēks mūsu sabiedrības mežā mainītos, tam jābūt vēlmei
to darīt. Guntis Zariņš novelē „Sauja ķiršu’’ pauž to, cik svarīga ir vēlme tiekties.
Tiekties pēc brīvības, pēc individualitātes, jo bez tās nav jēgas dzīvot. Ir jābūt vēlmei
mainīties, vēlmei būt citādam, kas dos iespēju arī iegūt brīvību, iegūt sauju ķiršu, kas
ir tepat, bet grūti aizsniedzama.
Sevis izpratne, apzināšanās un pētīšana nemaz nav viegla. Arī Guntis Zariņš
pārdomu rakstā „Meklējot dzīves jēgu’’ stāsta, ka savus uzskatus un pārliecību ir
veidojis visu dzīvi. Pats Guntis Zariņš ir koks ar latvisku stumbru, jo viņa izcelsme ir
bijusi viņam svarīga, minot latviešu tautasdziesmu nozīmi arī viņa filozofisko uzskatu
veidošanā. Taču eiropeiskas lapas viņš ir izaudzējis, iepazīstot ārzemju autoru darbus,
par autoritāti izvēloties Žana Pola Sartra pārliecību. Pārliecība, ka dzīve ir ietverta
laikā, taču to mēs nosakām paši, jo laiks ir relatīvs, pauž katra cilvēka nozīmi uzskatu,
arī dzīves veidošanā.
Gunta Zariņa paustajās idejās spilgti atspoguļota pozīcija „es un viņi’’,
uzsverot indivīda nozīmi sabiedrības veidošanā. Pozīcija „es’’ veido sabiedrību, un
„viņi’’ ir tie, kas jāmaina, mainoties pašam. Mūsu krāšņais sabiedrības mežs mainīsies,
ja katrs to darīs, un, rādot piemēru, kā to izdarīt, ir lielāka iespēja, ka arī apkārtējie to
vēlēsies darīt. To arī dara Guntis Zariņš, uzskatot „viņus’’ par latviešu tautu. Zariņš
raksta, mēģinot ietekmēt latviešus un viņu domāšanu, kas PSRS okupācijas laikā tika
spēcīgi ietekmēta.
„Pastāvēs kas pārvērtīsies,’’ tā teicis viens no mūsu tautas dižgariem Rainis.
Arī mūsu latviešu tauta pastāvēs, ja tā pārvērtīsies, mainīsies. Svarīgi atcerēties, ka tas
ir iespējams, mainoties tikai pašiem, ko rakstnieks Guntis Zariņš ir īpaši uzsvēris.
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Klaudija Gauja, 12. klase
„Nedomājiet, bet vairāk jūtiet – tas ir mans padoms” (G. Zariņš)
Skatos pulkstenī un redzu, kā sekunžu rādītājs rit uz priekšu, un tikai tagad saprotu,
ka īsti es pati par savu eksistenci neesmu aizdomājusies. Vai es eksistēju šajā vietā,
laikā, telpā vai vienkārši bezmērķīgi atrodos? Vai man ir dzīves jēga, un vai es maz
pazīstu sevi? Absurdi tas var likties, bet man ir tikai astoņpadsmit gadu, un, godīgi
sakot, no dzīves daudz ko nesaprotu.
Sevi varu mierināt tikai ar faktu, ka daudzi līdz mūža beigām nenonāk ne pie kāda
secinājuma, tā kā man vēl ir laiks. Guntis Zariņš mani burtiski aiz rokām ievilka
eksistenciālisma pasaulē. Es sajutu un izjutu intuīcijas nozīmību un savas būtības
nozīmi. Ne jau sabiedrība veido indivīdu, bet indivīds to. Mēs sevi varam iepazīt, tikai
sev uzticoties un nebaidoties no tā, kas mēs esam vai varētu būt.
Valdemārs novelē „Slazdā”, manuprāt, baidījās no sevis, no savas iztēles un
patiesajām vēlmēm. Man ir tāda izjūta, ka viņa pulkstenis griezās strauji jo strauji un
viņš to nemitīgi paātrināja ar to, cik absurdi viņš domāja vai vienkārši nedomāja.
Bailes saskarties ar savu ES, bailes no tā, kā tam stāties pretī. Manuprāt, tajā brīdī,
kad to aptveram, mēs sākam eksistēt. Kurš teica, ka tas būs patīkami un viegli?
Eksistēt – tas arī nozīmē izjust visdziļākās sāpes, kas iedur ar dunci tavā sirdī un
grūti ir paelpot, bet tajā pašā laikā eksistēt nozīmē pieņemt sevi un pacelties augstu
virs mākoņiem, atmosfērām, galaktikām un būt ar sevi. Tā ir brīvība un māksla to
izprast.
Cik skaisti ir, kad sāp, jo tas nozīmē, ka MAN kaut kas rūp un liekas svarīgs.
Dzīves jēgu var atrast mazos sīkumos, pat mazā saujā ķiršu. Liekas absurdi, vai ne?
Bet kādam tas bija. Viņš nedomāja, bet ar kaislību skrēja pēc ķiršiem. Lai cik
neveiksmīgs bija šis gājiens, bet cik skaisti ir tas, ka kaut kas tik mazs spēj cilvēka
dzīvi piepildīt!
Mūsdienu cilvēkiem, mani ieskaitot, ir viena liela kaite – pārāk liela domāšana. Es
izvēlos to, kas VIŅIEM šķiet labs, nevis MAN. Es dzīvoju pēc noteikumiem un
standartiem, ko VIŅI ir uzstādījuši, tādējādi manas jūtas izzūd, paliek tikai VIŅU.
Grūti ir aptvert to, ka es esmu tas, kas VIŅUS veido, jo tie ir VIŅI, kas veido MANI,
un tas nozīmē, ka …
Nē, tā esmu es pati, kas visu sarežģī. Man ir dota iespēja pašai sevi veidot, un, ja
man tāda ir dota, kāpēc to neizmantot? Nevajag domāt, bet just, tikai tad es varēšu ko
mainīt.
Guntis Zariņš no sākuma var likties kaut kas absurds, bet tas ir tikai un vienīgi
tāpēc, ka mēs nespējam stāties priekšā sev, bet viņš to spēja, galu galā saprotot, ka tā,
kas ir absurda, esmu ES, jo baidos no savām sajūtām un varbūt no tā, kāda patiesi
esmu. Eksistenciālisms nav tikai brīvība, bet gan stāšanās sev priekšā un cīņa ar sevi
un saviem absurdumiem. Dzīvība – nāve. Starpā esmu ES, un tas ir atkarīgs no manis,
cik daudz es starp šiem diviem vārdiem dzīves laikā uzrakstīšu un vai patiesi būšu
spējīga teikt, ka dzīvoju, jo nāve ir neizbēgama. Pulkstenis turpina ritēt uz priekšu,
vismaz pēdējos 4800 sekunžu rādītāja sitienus neesmu izniekojusi, jo tikai rakstot un
runājot, un stājoties sev pretī, varu veidot sevi un savu absurdumu mazināt, lai
saprastu savas dzīves jēgu.
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Emīlija Reimane, 12. klase
„Nedomājiet, bet vairāk jūtiet – tas ir mans padoms” (G. Zariņš)
Eksistenciālismā parādās jautājumi par dzīves jēgu, nāvi, indivīdu, brīvību. Šis
mākslas veids liek vairāk just, nevis domāt. Guntis Zariņš lasītājiem iesaka atrast sevi,
jēgu, lai varētu pilnvērtīgi dzīvot. Eksistenciālisms man ir licis domāt par atbildību un
absurdo dzīvē.
Cilvēkiem ir vairāk jāpaļaujas uz savām jūtām. Gunta Zariņa novelē „Slazdā”
galvenais varonis Valdemārs nespēj atpazīt sevi. Viņš mēģina ieslodzīt svešinieku,
kura paradumus uzskata par sliktiem, taču īstenībā viņš visu laiku cenšas ieslodzīt
pats sevi. Galvenais varonis centās izdomāt, kas šis ir par nelūgtu viesi, taču neļāvās
savām jūtām, kuras būtu atradušas svešiniekā sevi. Valdemārs vēlējās būt brīvs no
savas sliktās puses. Šajā aspekta arī parādās eksistenciālisms.
Rakstnieks savās atziņās raksta par sevi un sabiedrību kā „viņi”. Guntis Zariņš
uzskata, ka ir atbildīgs tautas priekšā. Viņš vēlas tautai iemācīt just, kā arī atšķirt savu
iekšējo „es” no citiem. Rakstnieks vēlas iedrošināt tautu, ka nav jābaidās būt
atšķirīgiem. Sevi visu laiku salīdzinot ar citiem, mēs visi kļūstam vienveidīgi, tāpēc ir
jācenšas atšķirties. Guntis Zariņš uzskata, ka cilvēks sāk dzīvot tikai tad, kad ir atradis
patieso dzīves jēgu. Nav svarīgi skaitīt dzimšanas dienu un gadu no nākšanas pasaulē,
jo cilvēks uzreiz nesāk dzīvot. Bieži vien var redzēt gados jaunus, taču laimīgus
cilvēkus, kā arī jauniešus, kuri klīst tukši un vienaldzīgi pa pasauli. Tātad viens no
svarīgākajiem uzdevumiem ir atrast mērķi un iemeslu, kādēļ dzīvot. Sabiedrība nevar
būt tukša un vienveidīga, jo tad tā būtu tikai pelēka masa.
Dzīves būtība bieži parādās tikai uz nāves robežas, tāpēc par eksistenciālisma
pamatu tiek uzskatīta nāve. Šajā liktenīgajā mirklī cilvēks saprot savas dzīves jēgu, jo
tā jau ir zaudēta. Tā tas cilvēka psiholoģijā notiek ar dažādām lietām. Ja kaut kā
mums nav, tad ļoti labi saprotam iemeslu, kāpēc to vajadzētu. Taču, ja kaut kas ir dots
jau no paša sākuma, tad īsti nevar saprast tā jēgu. Katram cilvēkam ir jāmācās atrast
jēgu, lai dzīve nebūtu izniekota un tukša.
Eksistenciālisma mākslas virziens liek domāt par savu būtību, domu brīvību,
nāvi un eksistences nozīmi. Es piekrītu Gunta Zariņa padomam, ka vajag vairāk just,
taču mazāk domāt. Mūsu sajūtas padara dzīvi krāsaināku un nozīmīgāku. Darbi, kuros
parādās eksistenciālisms, bija interesanti, kā arī galveno varoņu iekšējā pasaule šķita
neizdibināma un noslēgta, kas liek lasītājam domāt, kāda būs nākamā darbība.
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Elizabete Laiviņa, 12. klase
„Nedomājiet, bet vairāk jūtiet – tas ir mans padoms” (G. Zariņš)
Es nekad līdz galam neesmu sapratusi, kāpēc vispār ir jādomā. Man šķiet
loģiski, ka katrs esam tieši tāds, kāds esam, un jūtam tieši to, ko jūtam, lai varētu
eksistēt, pārlieku nelauzot galvu. Bet nopietni! Kāda velna pēc mums būtu jāizšķērdē
laiks un enerģija, lai vēl apsmadzeņotu savas esamības jēgu? Es nedomāju, ka tā ir
uzreiz izprotama un pašsaprotama, bet, manuprāt, to ir daudz vieglāk atrast, ja meklē
ar sirdi. Galu galā pašā eksistenciālisma aprakstā teikts, ka pasauli iespējams izprast
tikai intuīcijas līmenī, un skaidrs, ka intuīcija ir vistīrākās jūtas.
Vispār es brīžiem apbrīnoju mūsu pasaules un sabiedrības absurdumu. Ne mēs
zinām, ko gribam, ne mēs mākam sevi atrast – haoss un pilnīgs absurds. Tomēr kaut
kā jau ir šajā nekārtībā jāizdzīvo. Un vispār, kad mēs varam teikt, ka dzīvojam? Kā
Guntis Zariņš savā atmiņu fragmentā rakstījis, ne jau mūsu piedzimšanas mirklis ir
nozīmīgākais, bet gan brīdis, kad apzināmies savu būtību un vietu šajā lielajā ritējumā.
Un tajā pašā brīdī ir jāsaprot, drīzāk jāsajūt, ES un VIŅI, kas esam mēs katrs pats un
kā mēs ietekmējam vai ietekmējamies no sabiedrības, kas bieži vien ir pilnīgi absurda
un pat smieklīga. Bet kā to tagad izdarīt? Apsēsties uz soliņa, aizvērt acis un gaidīt,
kamēr prātā iešausies doma, kas varētu definēt eksistences jēgu un būtību? Nē,
noteikti ne! Prāts šeit nebūs labākā izvēle. Efektīvākais un patiesībā vienīgais veids,
kā atrast pašam sevi, ir izjust.
G. Zariņš lasīja daudz un izlasīto izjuta, nevis izdomāja. Redziet – tur tā
māksla atrast to, kas spēj dvēseli aizvest pie atklāsmes. Es arī mēģinu. Joga mani
ievelk tādā brīvā lidojumā, un tad šķiet, ka prāts atslēdzas, bet gars meklē savu būtību.
Es domāju, ka drīz, ka pavisam drīz atradīs. Jūtas...
Sajūtas... Izjūtas... Jūtas.
„Sauja ķiršu” – es uzskatu, ka iznākums ir tāds, jo jūtas kontrolē prātu.
Neviena veselais saprāts neļautu ieskriet taisni pašam savā iznīcībā, lai gan
eksistenciālisti uzskata, ka nāve ir vienīgais veids, kā tikt galā ar absurdo pasauli. Un
tomēr tās bija jūtas, kas lika iet pēc ķiršiem, tās bija jūtas, kas it kā izslēdza acīm
redzamo. Garša, smarža, laime, prieks – jūtas, kas aizmiglo prātu un liek rīkoties.
Runājot par jūtām, kas liek rīkoties, Albēra Kamī „Svešiniekā” situācija daudz
neatšķīrās. Merso pārņēma jūtas, un šāviens likās pilnīgi atbilstošs tā brīža jūtu
uzplaiksnījumam. Un galu galā kāpēc gan apslāpēt jūtas ar kaut kādām prāta
izpausmēm? Bet vai tiešām var būt, ka nāve ir risinājums? Tas man šķiet absurdi. Kā
mēs varam visu laiku meklēt eksistences jēgu un beigās izdomāt, ka nāve ir visa
būtība? Tieši tur tā kļūda – izdomāt. Nevajag izdomāt, jo prāts ir muļķis, kamēr jūtas
ved turp, kur gribam nokļūt. Protams, vēl aktuāls paliek jautājums, kur mēs vispār
gribam nokļūt? Bet arī to laikam zina tikai mūsu apslēptais ES.
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Es teiktu tāpat – nedomājiet, bet vairāk jūtiet! Tikai jūtiet arī to mirkli, kad
jūtas kļūst bīstamas, jūtiet to robežu, kur jūtas var jūs novest pie bojāejas! Jūtiet sevi
un savas dzīves būtību! Tāda noteikti ir, un tā nav nāve vai vientulība, eksistēt
nenozīmē vienkārši nonākt līdz savai nāvei. Un tā ir galvenā atziņa, ko esmu guvusi
no eksistenciālistu darbiem, – mēs katrs esam šeit kāda noteikta nolūka dēļ un šis
mērķis ir tikai un vienīgi izjūtams. Lai vai cik absurda un neloģiska dzīve un pasaule
šķiet, eksistē sava veida kārtība, kas ļauj katram nonākt aci pret aci pašam ar sevi un
agrāk vai vēlāk izjust vispatiesāko esamības jēgu un būtību. Bet šī apziņa, kāpēc esmu,
rodas tikai tur, sirds dziļumos, jo prāts to nespēj sagremot. Meklējiet ar sirdi!
Katrīna Štēbele, 12. klase
„Nedomājiet, bet vairāk jūtiet – tas ir mans padoms” (G. Zariņš)
Guntis Zariņš bija viens no visspilgtākajiem eksistenciālisma pārstāvjiem
latviešu literatūrā. Lasot fragmentu no viņa pārdomu darba, rodas domas par to, kā tad
īsti ir – vai indivīds veido sabiedrību vai tieši pretēji – sabiedrība veido indivīdu.
Manuprāt, šie procesi ir abpusēji. Sabiedrība patiešām nosaka dažādas normas,
pēc kurām cilvēkam būtu jādzīvo, tādā veidā ierobežojot viņa vēlmes un darbības.
Turpretī es ļoti labi saprotu, ka katrs taču esam atšķirīgi, ar savām interesēm un
spējām, un tieši tas veido pilnvērtīgu sabiedrību. Atšķirīgi, taču vienoti.
G. Zariņa novelē „Sauja ķiršu” tiek pausta doma par to, ka sacelšanās un
dumpis ir svarīgs ne tikai tāpēc, lai citiem pierādītu, ka es varu, bet, visticamāk jau, lai
pats sev pierādītu, ka cīņa par saviem uzskatiem ir daudz svarīgāka nekā iekļaušanās
sabiedrībā. Manuprāt, tas, ko es jūtu, ir simtreiz svarīgāks nekā tas, ko es domāju.
Manu domāšanu spēj ietekmēt laiks, kurā es dzīvoju, sabiedrības uzskati par to, kas ir
labs un kas ir slikts. Domās nākas izsvērt visus plusus un mīnusus. Bet savas jūtas ir
daudzreiz grūtāk kontrolēt un apspiest, jo šeit jau parādās neapzinātais – domas,
kurām es nevaru piekļūt.
Manuprāt, katrs cilvēks taču jūt, kas viņam patīk un padodas, tāpēc arī izvēlas
to darīt. Sekot sirdij vai prātam? Tās ir kā divas galējības, starp kurām jāspēj atrast
līdzsvaru un harmoniju.
Eksistenciālisma darbos tiek spriests arī par tādiem pretstatiem kā dzīvība un
nāve. Tā, piemēram, G. Zariņa jau pieminētajā novelē ķiršu koks bija kā kārotais
brīvības simbols, kas šķita gandrīz neaizsniedzams. Noveles beigās šis pats koks
pārvērtās par nāves un briesmu atspoguļojumu. Sauja sarkanu ķiršu pārtop par sauju
tautas izlieto asiņu.
Iepazītie eksistenciālisma darbi patiešām lika aizdomāties par to, ko tad īsti
nozīmē būt citādam, mērķtiecīgi atšķirīgam mūsdienu sabiedrībā. Vai vienaldzība nav
tikai maska, kas it kā atsvešina mani no pārējiem? Bet, kas tad ir šie „pārējie”, vai
vienmēr „svešie” ir tie, kas mani nesapratīs? Nedomāt, bet just. Nepakļauties, bet
pastāvēt.
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Kaspars Gailītis, 12. klase
„Nedomājiet, bet vairāk jūtiet – tas ir mans padoms” (G. Zariņš)
Es eksistēju pasaulē, un vienīgais apliecinājums manai eksistencei ir manas
jūtas. Gunta Zariņa darbos ir jaušamas eksistenciālisma iezīmes. Lielu nozīmi viņa
dzīvē ir ieguvuši Žana Pola Sartra darbi, kuri viņu ir iespaidojuši. Viņa padoms
„Nedomājiet, bet vairāk jūtiet” atspoguļo viņa eksistenciālos uzskatus, jo dzīves jēgu
nevar izdomāt, tā ir jājūt. Ir nepieciešams uzticēties savām jūtām, jo tās ir vienīgās,
kuras mums šajā pasaulē ir dotas. Citu jūtas mēs nejūtam, tikai savas.
Atrodoties citur, ārpus savas ikdienas, ir iespējams izprast savas dzīves būtību vai
noskaidrot, kas dzīvē patiesi ir svarīgs. Cilvēkiem, atrodoties absurdā vidē, piemēram,
kara gūstekņu nometnē, katrs sīkums ir nozīmīgs. Lietas, kuras mums šķiet
ikdienišķas, kļūst par nesasniedzamu sapni, un lietas, kuras mums šķiet absurdas un
necilvēcīgas, kļūst par ikdienišķām. Ikdiena pārtop par izdzīvošanas un cerību
saglabāšanas spēli, kurā šķietami vienīgais veids, kā uzvarēt, ir nomirt. Nāve ir
neizbēgama neatkarīgi no ikdienas. Tā visus vieno. Atrodoties tuvāk nāvei, ir
iespējams skaidrāk novērtēt labklājības ilūziju, tieksme pēc kaut kā labāka šķietami
pazūd, jo neatkarīgi no tā, vai es dzīvoju laimīgi vai nelaimīgi, es nomiršu. To,
manuprāt, labi apzinājās Guntis Zariņš.
Pametot vidusskolu, viņš apzinājās, ka neatkarīgi no sasniegumiem viņš mirs.
Iestāšanās leģionā, manuprāt, bija viņa veids, kā parādīt citiem nāves esamību un
neizbēgamību. Viņa vēlme atriebties tēvam arī motivēja viņa iestāšanos leģionā. Šis,
manuprāt, arī bija viens no brīžiem, kad viņš nedomāja, bet gan vienkārši uzticējās
savām jūtām. Esot kara frontē, ātra domāšana un jūtas ir vienīgais, kam var uzticēties.
Primārais izdzīvošanas instinkts kļūst par galveno. Neuzticoties un nepakļaujoties tam,
nāve pienāks ātrāk. Var šķist, ka šī vēlme izdzīvot ir bezmērķīga un nevajadzīga, bet
bez tās nav iespējams dzīvot. Instinkts vada mūs, un emocijas ir tikai sarežģītāka
struktūra šim primārajam izdzīvošanas instinktam.
Guntis Zariņš ir bijis nozīmīgs eksistenciālo uzskatu piekritējs, kurš
eksistenciālos uzskatus ir iesaistījis savā literatūrā un kura pienesums latviešu
eksistenciālajai literatūrai ir nozīmīgs. Es gan uzskatu, ka viņa darbus nedrīkst
publicēt un izdot grāmatās, jo, ja tā nebija viņa sākotnējā vēlme, tad tas būtu necienīgi
pret autoru, jo nāve taču nemaina viņa uzskatus un vēlmes. Ir nozīmīgi apzināties viņa
devumu latviešu literatūrā, bet nevajag aizmirst, ka viņš bija arī cilvēks, kurš ir
pelnījis cieņu, kuru vajadzētu vērtēt augstāk par slavinājumu.
Nobeigumā es gribētu sacīt, ka Guntis Zariņš bija cilvēks, kuram bija savi
uzskati, viņa veikumi un dzīves gājums ir nozīmīgs, bet tos nevajadzētu slavināt, jo
sauja ķiršu pēc kāda laika arī sapūst.
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Asnāte Neimane, 12. klase
„Nedomājiet, bet vairāk jūtiet – tas ir mans padoms” (G. Zariņš)
Domāt, pārdomāt, izdomāt. Ikdienā nemitīgi nodarbojamies ar visiem trīs
domu pārstrādes vai izstrādes veidiem. Tas jau ir kļuvis par neapzinātu, mazliet
mehanizētu, automātisku procesu. Šī intensīvā domāšana, manuprāt, ir samazinājusi
jušanas faktoru mūsu ikdienā. Mēs vairāk paļaujamies uz domu norādēm, nevis
sekojam sajūtām.
Iespējams, ka „vainīgais” pie šī domāšanas triumfa ir vērtību sistēma. Viena
no senākajām un visspēcīgāk iedzīvinātajām vērtību sistēmām ir kristīgā domāšana.
Pēc Bībelē rakstītā savu dzīvi dzīvo miljoniem cilvēku visā pasaulē. Arī Guntis Zariņš
savās atmiņās un pārdomās min to, ka bērnībā daudz domājis par Dievu, lasījis Bībeli.
Tomēr vēlāk viņš vairāk pievērsies filozofijai un savas esamības iztirzāšanai. Grūti
spriest, vai šī perspektīvu maiņa saistīta ar domāšanas brīvību un jušanu, bet es
uzskatu, ka reliģija savā ziņā ierobežo indivīda iespēju brīvi just, sajust un izjust
apkārtējo pasauli, jo uzstādītās dogmas liek būt vienmēr modram, lai nepārkāptu
kādus Dieva noteiktus principus, kuri bieži neļauj balstīt savu dzīvi mirkļa sajūtā, bet
pieprasa situācijas pārdomāšanu.
Man G. Zariņa padoms asociējas ar viņa noveli „Sauja ķiršu”. Galvenais tēls
domā par to, kas atrodas aiz žoga – ķiršu koks ar sarkanām, sulīgām ogām. Domas
viņu attur no centieniem sasniegt kāroto, jo apziņa vēsta, ka tas noteikti beigsies letāli,
tomēr var sajust viņa sajūtu un vēlmju pieņemšanos spēkā, līdz tās gūst virsroku un
varonis lien cauri un, jūtu un vēlmju vadīts, cenšas sasniegt kāroto līdz brīdim, kad
domas atkal kļūst pārākas un realitāte sāk atgriezties, bet ir jau par vēlu. Šis,
iespējams, nav labākais piemērs, lai parādītu to, cik skaista var būt ļaušanās sajūtu
vadībai, izslēdzot domāšanas slēdzi, tomēr novelē aprakstītais lieliski parāda sajūtu
spēku, cik ļoti tās spēj mainīt situāciju.
Ļauties jūtām ir grūti. Pieradums domāt un analizēt sākumā ļoti traucēs brīvi
izbaudīt jušanas vadīto dzīvi, cenšoties iebilst ar dažādiem morāliem vai citiem
principiem. Tāpēc var teikt, ka domāšanas un jušanas cīņa ir arī cīņa starp sevi un
sabiedrībā pieņemto. Starp ES un VIŅI, kā savās pārdomās teicis G. Zariņš. Tā ir
smaga cīņa, dažreiz šķietami graujot pašam savus pamatus un to, kas iegūts dzīves
laikā. Bet man šķiet, ka tas ir šīs cīņas vērts. Iztēlojoties jušanas vadītu dzīvi, es redzu
brīvību. Brīvību, kas atļauj redzēt apkārtējo citādāk, spilgtāk, bez domu filtra, kas,
iespējams, neļautu dažas lietas saukt par skaistām tikai tāpēc, ka tas nav pareizi vai
morāli pieņemami. Šāda brīva, sajušanas pilna dzīve, manuprāt, ir daudz jaukāka un
interesantāka, arī neparedzamāka.
Just, nevis domāt. Diezgan savdabīgs un patiesībā interesants dzīves moto.
Protams, no domāšanas atvadīties uz visiem laikiem nevar un arī nevajag, jo bez tās
arī nav iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ir jāprot izvēlēties, kad domāt, bet kad –
just. Iemācoties atrast balansu starp abiem, var sākt dzīvot, manuprāt, ļoti
daudzpusīgu, emocijām bagātu, bet arī saturīgu un gudru dzīvi, uz kuru mūža galā
būtu gandarījums atskatīties un saukt par savu.
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Dita Kantore, 12. klase
LUGU IDEJU KONKURSS „10 MINŪTES SLAVAS”
Zinātniski pētnieciskais darbs kulturoloģijā
Jaunākās dramaturģijas konkursa „10 minūtes slavas” salīdzinoša
analīze
2011./2012. gada sezona
Pirmais lugu ideju lasījumu konkurss notika 2011./2012. gada sezonā, kurā notika
seši jauno dramaturgu lasījumi. Sākot ar 7. decembri, katra mēneša pirmajā trešdienā
lasījumi norisinājās „Dirty Deal Teatro” telpās – 2011. gada 7. decembrī, pēc tam
2012. gada 4. janvārī, 1. februārī, 7. martā, 4. aprīlī, 2. maijā. Dramaturgam bija jābūt
vecumā līdz 30 gadiem un gatavam uzstāties, nolasot savas lugas tekstu un par to
diskutējot ar žūriju un publiku. Jaunajiem dramaturgiem bija jānosūta lugas sinopse
(īss sižeta un galvenās domas izklāsts) un trīs līdz piecas lapas ar lugas tekstu
konkursa veidotājiem. Lasījumiem lugas izvēlējās dramaturģe un konkursa veidotāja
Rasa Bugavičute, teātra kritiķe Maija Treile un režisors Valters Sīlis, kuri arī bija
konkursa žūrijā gan pusfinālos, gan konkursa finālā. Pēc katra lasījuma notika aizklāts
skatītāju balsojums, kura uzvarētājam bija iespēja piedalīties finālā. Finālā, kas notika
2012. gada 6. jūnijā, piedalījās katra lasījuma uzvarētāji – Dāvids Keišs, Edgars
Niklasons, Toms Krauklis, Sandija Kalniņa, Rūdolfs Miķelsons, Agnese Rutkēviča.
Fināla balsojumā par konkursa uzvarētāju piedalījās tikai skatītāji. 2011./2012. gada
sezonā finālā uzvarēja Dāvids Keišs ar lugu „Abitur”, kuras teksts pieejams arī
interneta vidē. 1 Kā galvenā balva konkursa uzvarētājām tika apsolīts lugas
iestudējums, bet tas netika īstenots.
Pēc 2011./2012. gada konkursa tika pamanīta jaunā dramaturģe Agnese Rutkēviča,
un Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis piedāvāja sadarbības iespējas
iestudējumam Jaunajā Rīgas teātrī, kas arī realizējās. 2 Lai arī sākotnējais lugas
materiāls tika ļoti daudz mainīts3, tomēr svarīgi ir tas, ka pie šīs lugas tika strādāts un
tā tika attīstīta.
Vēlāk, 2013. gadā, Lauris Gundars Teātrī TT radīja Rūdolfa Miķelsona filmas
scenārija „Ļaunuma atspulgs” skatuves pārlikumu izrādē „Minga rēgi”. Taču Rūdolfa
Miķelsona filma „Ļaunuma atspulgs” pirmizrāde bija 2014. gada 10. janvārī 4 , bet
filmas tapšana bija nesaistīta ar konkursu.
2012./2013. gada sezona
Otrais lugu ideju lasījumu konkurss norisinājās 2012./2013. gada sezonā sešos
lasījumos (31. oktobrī, 28. novembrī, 26. decembrī, 30. janvārī, 27. februārī un 27.
martā) Rīgā, „Dirty Deal Teatro” telpās. Katrā lasījumu reizē piedalījās trīs
dramaturgi, kuri lasījumu laikā prezentēja apmeklētājiem un žūrijai savas lugas
sinopsi un lugas pirmās lapas. 5 Pēc darbu nolasīšanas notika diskusija, ko vadīja
Latvijas Dramaturgu ģildes priekšsēdētāja Rasa Bugavičute. Pēc visu darbu
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nolasīšanas notika aizklāts apmeklētāju balsojums par labāko darbu. Konkursa norisē
atšķirībā no pagājušās sezonas dramaturga vecums vairs nebija ierobežots, bet
nosacījums, ka darbam bija jābūt tapšanas procesā, palika nemainīgs. Šī gada
konkursā jaunums bija arī īpaša eksperta, režisora, uzaicinājums, kas sniedza
profesionālus ieteikumus jaunajiem dramaturgiem un vērtēja sagatavotā materiāla
iespēju būt realizētam uz skatuves.
31. oktobrī norisinājās pirmais lasījums, kurā piedalījās Justīne Kļava, Inese
Mieze, Kārlis Drukteins. Eksperte – aktrise un režisore Indra Roga. Šajā lasījumā
uzvarēja Justīne Kļava.
28. novembra lasījumā piedalījās Ērika Šmeļkova, Matīss Gricmanis, Jānis
Balodis. Eksperte – režisore Laura Groza. Lasījumā uzvarēja Ērika Šmeļkova. 26.
decembrī trešajā konkursa lasījumā piedalījās Ivars Ozoliņš, Matīss Gricmanis,
Alberts Mednis. Eksperts – režisors Gatis Šmits. Lasījuma uzvarētājs – Matīss
Gricmanis.
30. janvāra lasījumos piedalījās Sandija Kalniņa, Imants Liepiņš, Edgars
Niklasons. Eksperts – režisors Valters Sīlis. Uzvarētājs – Edgars Niklasons. 27.
februāra lasījumā piedalījās Aiva Birbele, Grēte Grīviņa, Māris Brants. Eksperts –
Viesturs Meikšāns. Lasījuma uzvarētāja – Aiva Birbele.
27. marta lasījumā piedalījās Madara Rutkēviča, Inga Gaile, Anna Zvaigzne, Māris
Krūze. Eksperts – Andrejs Jarovojs. Lasījuma uzvarētājs – Māris Krūze.
2012./2013. gada sezonas fināls norisinājās 31. maijā, kurā piedalījās seši notikušo
lasījumu uzvarētāji – Justīne Kļava ar lugu „Lopi”, Ērika Šmeļkova ar lugu
„Mīlestības barikādes”, Matīss Gricmanis ar lugu „Ko zina Kristiāns?”, Edgars
Niklasons ar lugu „Australopiteki”, Aiva Birbele ar lugu „Bruņota un bīstama” un
Māris Krūze ar lugu „Mudža”. Finālistu lugas vērtēja tikai skatītāji. 2012./2013. gada
fināla uzvarētāja bija Aiva Birbele ar lugu „Bruņota un bīstama”, kuras idejas
pārstāsts pieejams internetvidē. 6 Aivas Birbeles komēdijai „Bruņota un bīstama”
2015. gadā ir izveidots iestudējums izrāžu apvienībā „Panna” Jura Rijnieka režijā.
2013./2014. gada sezona
2013./2014. gada teātra sezonā norisinājās trešais lugu lasījumu konkurss. Šajā
gadā tika veiktas izmaiņas konkursa gaitā: konkurss norisinājās visos četros Latvijas
novados un Rīgā, lai piesaistītu autorus no visas Latvijas. Pusfināli notika Rīgā 2.
decembrī, Kurzemē 17. janvārī Liepājā, Vidzemē 19. februārī Valmierā, Zemgalē 29.
martā Bauskā, Latgalē 24. aprīlī Rēzeknē, fināls norisinājās 12. jūnijā Rīgā. Konkursa
dalībniekiem bija jānosūta lugas sinopse, kas nepārsniedz 1000 rakstzīmju. Katrā
lasījumā tika nodrošināti trīs teātra mākslas speciālisti. No iesūtītajiem darbiem
atlases komisija izvēlējās četrus darbus, kuri dalībniekiem bija jāprezentē ne ilgāk kā
desmit minūtes. Skatītāju jautājumiem un komentāriem atvēlēja desmit minūtes,
eksperta vērtējumam – piecpadsmit.7 Katra pasākuma beigās tika noteikts uzvarētājs,
kurš saņēma piecdesmit latu lielu prēmiju. Uzvarētājam sava lugas ideja bija jāattīsta
lugas tekstā līdz finālam 12. jūnijā Rīgā.8
Finālā katram dalībniekam bija atvēlētas divdesmit minūtes, lai iepazīstinātu ar
savu lugas tekstu. Fināla uzvarētāju noteica skatītāju balsojums, un uzvarētājs saņēma
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simt latu lielu godalgu, kā arī ieteikumus no organizatoriem par lugas iestudēšanu
kādā no Latvijas teātriem.
Pirmajā lasījumā Rīgā, „Dirty Deal Teatro” telpās, 2. decembrī piedalījās Lāsma
Bērtule, Justīne Kļava, Edmunds Cepurītis un Dmitrijs Petrenko, bet kā eksperti –
teātra kritiķe Līga Ulberte, režisors Kārlis Krūmiņš un dramaturģe Rasa Bugavičute.
Šajā lasījumā uzvarēja Justīne Kļava ar lugu „Dāmas”, kura pieejama internetvidē.9
Otrajā lasījumā 17. janvārī Liepājā piedalījās Laura Ceļmale (ar pseidonīmu
Aleksandra Lielās), Baiba Dēķena, Ieva Viese, Liene Kāposta un Ivars Ozoliņš.
Eksperti bija dramaturģe Rasa Bugavičute, teātra kritiķe Līga Ulberte, aktieris un
režisors Leons Leščinskis. Šajos lasījumos uzvarēja Laura Ceļmale (Aleksandra
Lielās) ar lugu „Nabaskaite”, kura pieejama internetvidē.10
Trešais lasījums notika 19. februārī Valmierā, Valmieras drāmas teātrī, kur
piedalījās Aiva Birbele, Inese Tālmane un Pēteris Cimoška, bet kā eksperti – režisors
Mārtiņš Eihe, teātra kritiķe Maija Treile un dramaturģe Rasa Bugavičute. Šo lasījumu
uzvarētāja bija Aiva Birbele ar lugu „Zaļā zona”, kuras lugas fragments pieejams
internetvidē.11
Ceturtais konkursa lasījums norisinājās 29. martā Bauskā, Bauskas kultūras centrā,
kur piedalījās Anita Bukovska, Anda Bērziņa, Una Nākuma, Neretietis (pseidonīms),
kā eksperti – dramaturģe Rasa Bugavičute, režisors Dmitrijs Petrenko, dramaturgs un
režisors Lauris Gundars. Lasījumā uzvarēja Una Nākuma, kura nosaukumu lugai vēl
nebija izdomājusi.
24. aprīlī Rēzeknē, Rēzeknes augstskolā, notika piektais lasījums, kurā piedalījās
Jūlija un Ausma Spruktes, Evita Kozule, Oskars Orlovs (ar pseidonīmu Raibīs), bet
eksperti bija dramaturģe Rasa Bugavičute, teātra kritiķe Maija Treile, režisors
Dmitrijs Petrenko. Šajā lasījumā uzvarēja Raibīs (Oskars Orlovs) ar lugu „Shortcut”.
Fināls notika Rīgā, „Dirty Deal teatro” telpās, 12.jūnijā, kur piedalījās visu piecu
lasījumu uzvarētāji – Aiva Birbele, Raibīs (Oskars Orlovs), Una Nākuma, Justīne
Kļava un Laura Ceļmale (Aleksandra Lielās). Eksperti šoreiz bija tikai skatītāji.
2013./2014. gada konkursa finālā uzvarēja Oskars Orlovs (Raibīs) ar lugu „Shortcut”.
Viņš šajā gadā saņēma ieteikumu par lugas iestudēšanu Daugavpils teātrī.12 Par lugas
iestudēšanas iespējām tās autors Oskars Orlovs (Raibīs) sarakstē internetā stāsta, ka
„Nu... Tī interesanta situaceja. Jī pascē, ka luga loba, bet skateituojs varbyut
nasaprass. Fiška kaida- ka jīm vāg ar lugu nūpeļneit. „Shortcut” nav taida. Tuoļuokī
plani ir ar tū lugu pīsadaleit cytā teātra lugu konkursā. Ka nikas nasaīt, tod publiceju
internetā.”13 O. Orlova pieredze ar lugas iestudēšanu arī norāda valsts teātru tendenci
nopelnīt un neriskēt ar jauno autoru lugu iestudēšanu.
2014./2015. gada sezona
2014./2015. gada teātra sezonā notika ceturtais lugu lasījumu konkurss. Šoreiz tas
norisinājās tikai Rīgā, bet ar aicinājumu piedalīties tajā autoriem no visas Latvijas.
Pavisam notika divi lasījumi (2014. gada 15. novembrī un 2015. gada 21. martā) un
fināls 6. jūnijā. Visi konkursa lasījumi šoreiz notika „Dirty Deal Teatro” telpās. Tāpat
kā iepriekšējos gados, arī šajā gadā bija jāiesūta lugas sinopse, kuras apjoms
nepārsniedz 1000 rakstzīmju. Turpmākai dalībai konkursā atlases komisija izvirzīja ne
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vairāk kā sešus dalībniekus katrā lasījumā. Dalībnieki nedrīkstēja uzstāties ilgāk par
desmit minūtēm, desmit minūtes tika atvēlētas skatītāju jautājumiem un komentāriem,
bet piecpadsmit minūtes ekspertu vērtējumam. Katrā atlases pasākumā tika
nodrošināti teātra mākslas speciālisti – dramaturģe Rasa Bugavičute, teātra kritiķe
Līga Ulberte, dramaturgi Jānis Jurkāns un Lauris Gundars. Pēc dalībnieku uzstāšanās
notika skatītāju balsojums, kura rezultātā divi uzvarētāji saņēma godalgu astoņdesmit
eiru vērtībā, kā arī tika izvirzīti finālam, kuram bija jāsagatavojas, uzrakstot pilnu
lugas tekstu. Finālā lugas teksta prezentēšanas laiks bija divdesmit minūtes, skatītāju
jautājumiem un komentāriem desmit minūtes, bet ekspertu vērtējumam – piecpadsmit.
Arī finālā uzvarētāju noteica skatītāju balsojums, un uzvarētājs saņēma godalgu simt
piecdesmit eiru apmērā, kā arī ieteikumu lugas tālākai iestudēšanai.14
Pirmajā lasījumā 2014. gada 15. novembrī piedalījās Laura Lapiņa, Aiva Birbele,
Neretietis, Sanita Dejus, Elizabete Hafere, Inese Tālmane un eksperti ir dramaturgi
Lauris Gundars un Jānis Jurkāns, un teātra kritiķe Līga Ulberte. Šajā lasījumā
uzvarēja divas dalībnieces – Elizabete Hafere ar lugu „Tikai cilvēki” un Sanita Dejus
ar lugu „Zintniece”.
Otrajā lasījumā 2015. gada 21. martā piedalījās Oskars Polmanis, Margarita
Belonoženko, Andris Ūdris un Diāna Sutugina, bet eksperti bija dramaturģe Rasa
Bugavičute, dramaturgi Lauris Gundars un Jānis Jurkāns. Šajā lasījumā uzvarēja
Andris Ūdris ar lugu vēl bez nosaukuma, viens no variantiem „Agonējošais filozofs”,
bet pēc konkursa tās nosaukums mainījies uz „Apsolu”15, un Oskars Polmanis ar lugu
„Čemodāns”. 2014./2015. gada finālā piedalījās četri autori – Elizabete Hafere, Sanita
Dejus, Andris Ūdris un Oskars Polmanis. 2014./2015. gada konkursa finālā uzvarēja
Andris Ūdris.16 Intervijā ar Andri Ūdri autors min, ka „plānu nekādu pagaidām nav,
nekas šajā sakarā netiek darīts. Pāris cilvēki ir uzjautājuši izlasīt, bet caur tekstiteatrim
lapu, ne caur konkursa organizatoriem. Jā, protams vēlētos iestudējumu, bet tas galīgi
nav amatierteātru materiāls. Līdz ar to šaubos, ka tā kādreiz ieraudzīs skatuvi.” 17
2016. gada februārī noslēdzās Nacionālā teātra lugu konkurss, kur Andris Ūdris
piedalījās ar lugu „Apsolu” un ieguva 3. vietu, balvu un iestudējuma iespēju
2017./2018. gada sezonā.18
Konkurss „10 minūtes slavas” kultūras menedžmenta kontekstā uzdevumus īsteno
daļēji. Trūkums konkursa gaitā, izvērtējot to no kultūras menedžmenta viedokļa, ir
peļņas negūšana, taču būtiski pieminēt, ka tas nav konkursa mērķis un arī organizētāji
tam izšķirošu nozīmi nepiešķir19. Konkurss veiksmīgi īsteno kultūras satura prioritāro
nozīmi, kas pausta konkursa mērķos un intervijās konstatētajās dalībnieku
atsauksmēs20. Īpaši veiksmīgs faktors konkursa organizēšanā ir galveno organizatoru
– Rasas Bugavičutes un Laura Gundara – kompetence tieši dramaturģijas jomā, kas ir
svarīgi, lai konkurss noritētu veiksmīgi un jēgpilni. Turpretim vēl pilnveidojama ir
komunikācija internetvidē – apsveicama ir 7 konkursa lugu publicēšana interneta
vietnē „kroders.lv”, ļaujot plašākai publikai izlasīt jaunos veikumus, taču būtu vērts
publicēt arī citu sezonu spilgtākos darbus, tādā veidā palielinot gan autoru, gan
konkursa popularitāti. Kā arī lugu pieejamība internetvidē ir noderīga jaunākās
latviešu dramaturģijas pētīšanai, vērtēšanai un potenciālai iestudēšanai.
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Konkursa „10 minūtes slavas” pluss ir tā ideja. Lai arī „veicināt latviešu
dramaturģiju” ir augsts mērķis, tomēr konkurss piedalās šajā procesā, veicinot autorus
rakstīt un uzdrīkstēties. Būtiska ir arī konkursa pieejamība, jo visi interesenti to var
apmeklēt bez maksas, tādā veidā ieinteresējot vairāk cilvēku. Taču trūkums konkursa
organizēšanā ir tas, ka informāciju par to uzzina neliela daļa potenciālās
mērķauditorijas. Ja konkursa vēlme ir atrast jaunus autorus, ir jāpilnveido un jādažādo
konkursa mērķauditorija, radot interesi arī gados jaunajos autoros. Ieteicama ir
aktīvāka sociālo tīklu un mediju piesaiste, kas ir būtisks aspekts konkursa
popularitātei. Šobrīd sociālie tīkli un mediji sniedz pietiekošu informāciju par
konkursa gaitu un arī vērtējumus, taču vēlams biežāk publicēt gan rakstus, gan
vērtējumus, gan arī foto, lai potenciālos dalībniekus un skatītājus ierosinātu piedalīties
un apmeklēt konkursu.
Pašlaik konkurss „10 minūtes slavas” ne tik daudz veicina iestudējumu veidošanu,
bet gan realizē konsultācijas lugu ideju autoriem, nodrošinot teātra kritiķu, režisoru un
dramaturgu viedokli par jauno lugas ideju. Ja to paredzēts mainīt, tad ieteicams domāt
par organizatoru komandas papildināšanu – izvēloties cilvēku, kas veicina
komunikāciju ar teātriem (menedžeris vai teātra aģents).
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Dramaturģijas konkursa „10 minūtes slavas” lugu tematika
Pētot lugu ideju konkursa „10 minūtes slavas” lugu tekstus, tika izvēlētas katra
konkursa gada finālā piedalījušās lugas, kuras ir pieejamas internetvidē, kā arī Aivas
Bibeles „Bruņota un bīstama” un „Zaļā zona”, Oskara Orlova „Shortcut”, Andra Ūdra
„Apsolu”, Oskara Polmaņa „Čemodāns”, kuras iegūtas saziņā ar autoriem. Rūdolfa
Miķelsona filmas scenārijs „Ļaunuma atspulgs”, kas piedalījās 2011./2012. gada
konkursa finālā, arī tika iegūts, sazinoties ar autoru personiski. Pārējās konkursā
piedalījušās lugas nav publicētas internetvidē. Jāatzīst, ka arī ne visi autori, kuri
piedalījušies konkursā, ir bijuši gatavi publicēt vai sūtīt lugu. Iemesli tam ir dažādi –
gan kontaktu nepieejamība, gan tehniskas problēmas, kā arī autortiesību jautājums
(sazināties neizdevās ar Unu Nākumu, bet otra Edgara Niklasona luga nebija
saglabāta). Lugu pieejamība ir svarīgs aspekts, īpaši pētot jaunāko latviešu
dramaturģiju, jo ļauj atrast aktuālās tēmas un veidot tematiskus pārskatus.
Problemātiski ir atrast jauno autoru lugas, jo ne visi ir gatavi tās publicēt plašai
publikai un bieži vien vienīgais lugu iegūšanas veids ir jautāt autoram tieši un
paskaidrot lugu izmantošanas mērķi.
Pētītās lugas iespējams analizēt priekšplānā izvirzot to tematikas aktualitāti
mūsdienu sabiedrībā. Analizējot konkrētās konkursa lugas, tika atrastas galvenās
tēmas, kas kopīgas vairākiem darbiem – savstarpējās attiecības, iedalot tās
ģimeniskās, romantiskās un draudzīgās attiecībās, dzīvošana nākotnes ilūzijās, bērnu
un jauniešu attiecību problemātika, mūsdienu sabiedrībā nepieņemto cilvēku
skatupunkts – , taču viens darbs analizē reliģijas tēmu.
Visu apskatīto lugu centrā ir cilvēki, un viņu savstarpējās attiecības. Elements, kas
atspoguļo savstarpējo attiecību modeļus un risinājumus, kas sastopami arī mūsdienu
sabiedrībā (sarunas, strīdi, sarežģījumi), ir alegorija. Lugu vidū īpaši izceļas Sandijas
Kalniņas alegoriskā luga „Puķuzirnis un Debesmannā”, kur reālās dzīves savstarpējo
attiecību risināšanas veids mijas ar fantāzijas elementiem. Savstarpējo attiecību
risināšana lugās ir dominējoša, jo šī pieredze ir atrodama arī ikdienas dzīvē, tieši tādēļ
gan dramaturgam, gan potenciālajam skatītājam ir saprotama, un ir iespējams sevi
identificēt ar tēliem vai situācijām. Mūsdienās liela loma ir savstarpējo attiecību
risināšanai, bet bieži cilvēku aizņemtības dēļ tās tiek atstātas novārtā un veidojas
dažādi sarežģījumi, kas arī konkursa lugās tiek attēloti un risināti – strīdi ģimenē
atveidoti Agneses Rutkēvičas lugā „Dzīvnieks”, Toma Kraukļa lugā „Neatgriešanās”,
Edgara Niklasona lugā „Personas kods”, Matīsa Gricmaņa lugā „Ko zina Kristiāns?”,
Justīnes Kļavas lugā „Dāmas”, savukārt izvairīšanās no problēmu risināšanas, kas
saistāms ar aizvainojumu un dusmām, pausta Dāvida Keiša lugā „Abitur”, Agneses
Rutkēvičas lugā „Dzīvnieks”, Edgara Niklasona lugā „Personas kods”, Rūdolfa
Miķelsona filmas scenārijā „Ļaunuma atspulgs”, Justīnes Kļavas lugā „Dāmas”,
Andra Ūdra „Apsolu”. Lugās tiek risinātas dažāda veida attiecības: gan romantiskas,
gan ģimenes, gan draudzīgas.
Visās pētītajās konkursa lugās ir risināta mīlestības tēma. Katrā lugā tā tiek
parādīta nedaudz atšķirīgi, kas liecina par autoru dažādo pieeju, pieredzi un vēlmi
izcelt dažādas kvalitātes, parādot savu individuālo izpratni par šo tēmu. Mīlestība kā
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romantiskas jūtas starp vīrieti un sievieti risinātas Oskara Polmaņa lugā „Čemodāns”,
Andra Ūdra lugā „Apsolu”, Aivas Birbeles lugās „Bruņota un bīstama” un „Zaļā
zona”, Toma Kraukļa lugā „Neatgriešanās”, Sandijas Kalniņas lugā „Puķuzirnis un
Debesmannā”. Lugās – Andra Ūdra „Apsolu”, Agneses Rutkēvičas „Dzīvnieks”,
Sandijas Kalniņas „Puķuzirnis un Debesmannā” – attēlotā mīlestība salīdzināma ar
apmātību, jo lugu varoņi ilgojas pēc mīlestības, tādēļ tiem ir grūti kontrolēt savas
jūtas. Savukārt Aivas Birbeles lugās „Bruņota un bīstama” un „Zaļā zona” mīlestība
un sakārtota dzīve ir mērķis, kas nodrošina lugas notikumu attīstību un uz kuru
galvenie varoņi tiecas. Oskara Polmaņa lugā „Čemodāns” un Toma Kraukļa
„Neatgriešanās” mīlestība kā pamudinājums tālākajai galveno varoņu rīcībai, kas
būtiski maina lugu tēlu dzīves un notikumu turpmāko gaitu. Mīlestības dažādās
izpausmes, īpaši netradicionālās – homoseksualitāte – , ir viena no mūsdienās
aktuālajām problēmām, ko arī jaunie dramaturgi lugās apskata. Uz šo problēmas
aktualitāti mūsdienās norāda Agneses Rutkēvičas luga „Dzīvnieks”, kurā attēlota
homoseksualitāte un latviešu sabiedrības aizspriedumi par to.
Ģimene, ģimenes dzīve un tajā valdošās savstarpējās attiecības ir vēl viena centrālā
tematika vairākās lugās – Justīnes Kļavas „Dāmas”, Agneses Rutkēvičas „Dzīvnieks”,
Aivas Birbeles „Zaļā zona”, Lauras Ceļmales „Nabaskaite”, Toma Kraukļa
„Neatgriešanās”, Edgara Niklasona „Personas kods”, Rūdolfa Miķelsona „Ļaunuma
atspulgs” ir darbi, kuros tiek risinātas ģimenes attiecības un problēmas. Šajās lugās
saskatāms ģimenes konfliktu atainojums, uzsverot ģimenes savstarpējo attiecību
veidošanas problemātiku un individuālo situāciju specifiku atkarībā no cilvēku
personības, rakstura un to sadursmēm. Pētītajās konkursa lugās izcelta un uzsvērta
ģimenes attiecību problemātika, kas liecina, ka šī problēma aktuāla arī mūsdienu
sabiedrībā. Mūsdienās aktuālais laika trūkums privātajai un ģimenes dzīvei mācību
vai karjeras dēļ, kas cilvēkam kļūst prioritārs, tādējādi izraisot arī problēmas ģimenē,
arī apskatīts šajās lugās, uzsverot nepieciešamību šo problēmu risināt. Līdz ar šo
problēmu rodas nākamās – šķirtas ģimenes, kurās viens no vecākiem rūpējas par
bērniem, un arī jauno cilvēku tieksme izvairīties no ģimenes veidošanas, esot jauniem
un baidoties no papildu atbildības, kas mūsdienās arī ļoti aktuāla problēma. Edgara
Niklasona lugā „Personas kods” tiek attēlota šķirta ģimene, kurā māte dzīvo ar saviem
bērniem un nespēj tikt galā ne ar savām, ne bērnu problēmām, un Lauras Ceļmales
lugā „Nabaskaite” tiek parādīts ģimenes modelis, kur jau pieaudzis vīrietis dzīvo ar
savu māti un nespēj pieņemt lēmumu aiziet.
Liela nozīme cilvēka dzīvē ir draudzībai, ko arī spilgti attēlo Dāvida Keiša luga
„Abitur”, Andra Ūdra luga „Apsolu”, Aivas Birbeles lugas „Bruņota un bīstama” un
„Zaļā zona”, Oskara Orlova luga „Shortcut” un Rūdolfa Miķelsona filmas „Ļaunuma
atspulgs” scenārijs. Dāvida Keiša lugā „Abitur” un Rūdolfa Miķelsona filmas
scenārijā „Ļaunuma atspulgs” tiek attēlota jauniešu draudzība, tās specifika un
problemātika. Gan Dāvida Keiša lugā „Abitur”, gan Rūdolfa Miķelsona filmas
„Ļaunuma atspulgs” scenārijā spilgti attēlota un risināta jauniešu rīcība problēmu
gadījumā – nozieguma izdarīšanā, parādot jauniešu vērtību sistēmu un morālo
standartu būtiskumu lēmumu pieņemšanā. Arvien biežāk jauniešiem mūsdienās ir
grūtības izlemt, kā pareizi rīkoties sarežģītās situācijās, tādēļ nereti apkārtējo, īpaši
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draugu, emocionālais spiediens bieži ir izšķirošs. Abos darbos izcelts arī jauniešu
neapdomīgums lēmumu pieņemšanā, tas skar viņus pašus, viņu draudzību un arī
līdzcilvēkus. Savukārt draudzība, kas pārvēršas par romantiskām jūtām un mīlestību,
tiek attēlota – Andra Ūdra lugā „Apsolu” un Aivas Birbeles lugās „Bruņota un
bīstama” un „Zaļā zona”. Šāda situācija mūsdienās ir aktuāla, jo draudzības ceļā ir
iespējams cilvēku ļoti labi iepazīt un arī iemīlēt. Aivas Birbeles lugās „Bruņota un
bīstama” un „Zaļā zona” sākumā šķietamā starp tēliem valdošā draudzība pāraug
romantiskās jūtās un atrisinās laimīgi, esot kopā, taču Andra Ūdra lugā „Apsolu”
situācija ir daudz sarežģītāka. Šeit diviem galvenajiem lugas tēliem savstarpējā
draudzība pāraug romantiskās jūtās, kuras vairāk saistāmas ar apmātību, turklāt
ietekmējot arī līdzās esošos draugus, kas no jaunizveidotajām attiecībām cieš. Līdzīgi
kā Dāvida Keiša lugā „Abitur” un Rūdolfa Miķelsona filmas „Ļaunuma atspulgs”
scenārijā, arī Andra Ūdra lugā „Apsolu” tiek risināts jautājums par cilvēka izvēli un
rīcību attiecību sarežģījumos.
Tiekšanās uz nākotnes mērķiem, kas mijas ar dzīvošanu ilūzijās un cerībām uz
nesasniedzamo, ir vēl viena tēma, apskatīta lugās – Toma Kraukļa „Neatgriešanās”,
Edgara Niklasona „Personas kods”, Oskara Polmaņa „Čemodāns” un Aivas Birbeles
„Bruņota un bīstama” un „Zaļā zona”. Cilvēki mūsdienu sabiedrībā ļoti bieži dzīvo
savās ilūzijās un cer sasniegt kaut ko tālu un neaizsniedzamu, taču ne vienmēr tas
izdodas. Ļoti spilgti šo tēmu pauž Oskars Polmanis lugā „Čemodāns” un Aiva Birbele
lugās „Bruņota un bīstama” un „Zaļā zona”, atainojot cilvēku apmāto tiekšanos uz
nākotni, aizmirstot par realitāti tagadnē, kuru mainot būtu iespējams arī nodrošināt
labāku nākotni. Savukārt Sandijas Kalniņas lugā „Puķuzirnis un Debessmannā”
paustā dzīvošana ilūzijās un cerība uz nesasniedzamo ir radnieciska Toma Kraukļa
lugā „Neatgriešanās” paustajai idejai, ka jaunieši, cerot uz savas dzīves gaišo nākotni
un veidojot ilūzijas par to, nemaz nezinot, vai tā patiešām būs, tomēr uz to tiecas un ir
gatavi pat nogalināt, lai tikai savu mērķi sasniegtu.
Īpaša tēma, ko ir vērts izcelt, ir bērni un jaunieši. Lai arī nepieauguši, tie tomēr
dzīvo dzīvi un saskaras ar līdzīgām problēmām kā pieaugušie, un tajā brīdī šīs
problēmas viņiem šķiet nozīmīgas, kas ir ļoti saprotami. Bērnu un jauniešu dumpīgais
raksturs izcelts Justīnes Kļavas lugā „Dāmas” un Edgara Niklasona lugā „Personas
kods”. Vēlme būt patstāvīgam, neatkarīgam un uzklausītam jauniešu vidū ir ļoti
aktuāla, ko Justīne Kļava lugā „Dāmas” risina, parādot vienas no galvenajām
varonēm, jaunietes, gribu dzīvot tā, kā viņa vēlas, nevis kā tie cilvēki, kas viņu
audzinājuši – māte un vecmāmiņa. Līdzīgi arī Edgars Niklasons lugā „Personas kods”
izceļ jauniešos esošo vēlmi – būt patstāvīgiem. Abas lugas arī akcentē vecāku
atbildību jauniešu dumpinieciskumā, parādot jauniešu protestu, esot spītīgiem un
nepiekāpīgiem, un radikālās rīcības – bēgšanā no mājām. Jaunieši un to problēmas ir
aktuāla tematika Dāvida Keiša lugā „Abitur” un Rūdolfa Miķelsona filmas scenārijā
„Ļaunuma atspulgs”. Mūsdienās jaunieši arvien ātrāk cenšas kļūt pieauguši, cenšas
izmēģināt neatļauto, kas izpaužas dažādu apreibinošo vielu lietošanā. Šī aktuālā
problēma tiek risināta abos darbos – Dāvida Keiša lugā „Abitur” un Rūdolfa
Miķelsona filmas scenārijā „Ļaunuma atspulgs”, uzsverot apreibinošo vielu lietošanas
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kaitīgumu, kas vēlāk var radīt dažādas neatgriezeniskas sekas– arī nāvi, kas spilgti
attēlota abos darbos.
Lugās – Agneses Rutkēvičas „Dzīvnieks”, Edgara Niklasona „Personas kods”,
Toma Kraukļa „Neatgriešanās”, Oskara Orlova „Shortcut”, Oskara Polmaņa
„Čemodāns”, Lauras Ceļmales „Nabaskaite” – tiek atspoguļoti tie cilvēki, kas bieži
vien mūsdienu sabiedrībā netiek pieņemti, tādā veidā uzsverot tēmas nozīmību un
aktualitāti. Agneses Rutkēvičas lugā „Dzīvnieks” tiek analizēti latviešu sabiedrības
aizspriedumi par homoseksualitāti, Edgara Niklasona lugā „Personas kods” –
galvenais varonis – puisis, kas ir neapmierināts ar savu dzīvi, Toma Kraukļa lugā
„Neatgriešanās” – cilvēks ar psiholoģiska rakstura problēmām, Oskara Orlova lugā
„Shortcut” – galvenais varonis, kas nav izpildījis „sabiedrības standartu” –
apprecējies, izveidojis ģimeni, Lauras Ceļmales lugā „Nabaskaite” – galvenais
varonis, kam ir grūti sākt savu, patstāvīgu, no mammas neatkarīgu dzīvi. Visi šie
dažādie tēli atgādina tādu cilvēku eksistenci sabiedrībā un liek skatītājam aizdomāties
par viņu situāciju.
Interesantu un sarežģītu tēmu apskata Matīss Gricmanis lugā „Ko zina Kristiāns?”.
Viņš aplūko reliģijas tēmu, atspoguļojot uzskatus par to, kā būtu jāuzvedas reliģiozam
cilvēkam. Lugā reliģiskās, tieši kristietības, vērtības mijas ar cilvēka savtību,
egoismu, meliem, kas padara lugas centrā esošo situāciju ļoti sarežģītu, pat
neatrisināmu, jo arī lugas varoņi nespēj šo problēmu atrisināt.
Lugu ideju konkursa „10 minūtes slavas” darbi spilgti parāda cilvēku ikdienas
dzīvi, tajā sastopamās problēmas un to aktualitāti mūsdienās, īpaši uzsverot
aktualitātes Latvijas sabiedrībā. Salīdzinot ar lugu ideju konkursa „10 minūtes slavas”
tematiku, Latvijas teātros iestudētās izrādes vairāk koncentrējas uz vēsturi, uz tās
atdzīvināšanu mūsdienu interpretācijā. Konkursa lugu autori veiksmīgi attēlo realitāti,
liek aizdomāties par cilvēka vērtībām, taču pētīto lugu vidū ir tikai viena luga, kas
izmanto alegoriju, kas to padara interesantu un atšķirīgu. Novērotā tendence liecina,
ka jaunajiem autoriem ir raksturīgi vairāk attēlot situācijas reālistiski.
Intervijas ar konkursa organizatoriem un dalībniekiem
1. intervija ar Lauri Gundaru 26.10.2015.
1. Kā tikāt iesaistīts konkursa veidošanā?
Kopā ar maniem bijušajiem studentiem, Rasu Bugavičuti un Jāni Balodi, runājām,
ka nacionālo dramaturģiju vajadzētu attīstīt, jo tik mazā valstī kā Latvijā, to ir ļoti
problemātiski attīstīt, kā arī valsts šo attīstību nekādā veidā neveicina. Nolēmām, ka šī
veicināšana jāiesāk pašiem. Galvenais šī konkursa mērķis ir atrast jaunus autorus,
viņus iedrošinātu, radītu motivāciju rakstīšanai, jo lielākoties jaunie autori var rakstīt
cik viņi grib un varbūt viņš ir šausmīgi ģeniāls, bet, pirmkārt, viņam ir bail iet uz lielo
teātri, otrkārt, lielais teātris vispār nelasa un nepievērš uzmanību jaunajiem autoriem
un pievērš viņiem uzmanību tikai tad, kad ir bijis kāds labs iestudējums, bet kā var būt
dramaturgam iestudējums – viņam nevar būt, ja viņš ar to nenodarbojās. Tieši šī
iemesla dēļ mēs taisām tos lasījumus, lai vismaz var sataustīt, kas tas tāds ir par
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matēriju, ko tie cilvēki ir uzrakstījuši labāk vai sliktāk, bet nu vismaz cilvēki ir kaut
kā motivēti.
2. Kā jūs vērtētu konkursa nozīmi jaunākajā latviešu dramaturģijā?
Es negribu tur būt baigā misijas apziņā, ka kaut kas jānovērtē. Konkurss ir viens no
soļiem, ko patiesībā mēs mēģinām veicināt pēc iespējas. Tas, ko es mēģinu veicināt
kultūras akadēmijā vispār, jo mums nekad nav bijusi dramaturģijas apmācība, tā sākās
tikai šeit pirms gadiem piecpadsmit, jo iepriekš nekad nekas tāds nav bijis, nedz
brīvvalsts laikos, nedz padomju laikos, jo padomju laikā, ja kāds tiešām to gribēja
darīt, tad vai nu viņš rakstīja vienkārši kā mācēja, vai kā viņam ļāva vai vajadzēja, vai
arī viņš brauca kaut kur citur mācīties. Es pats esmu Maskavā mācījies. Bet tagad
mums ir it kā izdevība pašiem savu to attīstīt šeit. Nu var redzēt aptuveni, cik tas ir
vienkārši vai sarežģīti – tas ir ļoti sarežģīti. Pareizāk, tas nav pat sarežģīti, tas ir
vienkārši, tikai ir jautājums par to, ka šausmīgi daudz gadi paiet, lai izmainītu vispār
cilvēka domāšanu un tur es varētu teikt par teātriem, nevis par skatītāju domāšanu, bet
par teātra domāšanu. Teātra domāšana lielākoties, tā kā mums ir pilnīgi senila, stulba
teātra repertuāra sistēma, kas absolūti neveicina neko, pilnīgi neko, izņemot
nodarbinātību. Neveicina nedz aktieri, nedz režisoru kaut kādu attīstību, tajā pašā
laikā neveicina arī dramaturģiju. Viņiem ir pilnīgi pie kājas vai ņemt vai neņemt
nacionālo dramaturģiju vai kā. Skatītājus tas interesē, līdz ar to esam ar neatkarīgo
teātri Dirty Deal Teatro vai Ģertrūdes ielas teātri, kur cilvēki var redzēt latviešu
autoru veidojumus un tas viss cilvēkus interesē un viss ir kārtībā. Un lielie teātri, ko
viņi dara? Nu, to var paskatīties – Nacionālais teātris, piemēram, savus divus autorus,
kuriem it kā viņi saka, ka viņi uzticas, Valteru Sīli un Jāni Balodi, viņi saka: „Ai, nē,
tas sūds, ko jūs izdomājāt mums neder, nu vispār.” Un viņi abi tās izrādes taisa
Lietuvā un abas izrādes ir ļoti labas, kādas mums būtu ļoti nepieciešamas. Piemēram,
viena bija par barikādēm, ko viņi Kauņā uztaisīja par meža brāļiem, nu tas ir izcils
materiāls! ...Nē, nē, tas mums neder... Tas parāda tikai to, cik iesīkstējusi domāšana ir
pašos teātros, tāpēc arī ir baigi grūti. Var tikai priecāties par to, ka ir neatkarīgie teātri,
bet protams, ka tā ir, atkal tā ir problēmai otra puse ar to, ka neatkarīgie teātri nevar,
nu tur nav naudas nekādas, cilvēks nevar rakstīt lugas un kaut kā izdzīvot pat mēnesi
par to. Tas nav vienkārši pat iespējams. Viņš var attīstīt to kā savu hobiju un tad, ja
paveicās, tur sistēmas nav nekādas. Tā kā tas process, viņš ir tāds, nu cik mēs ilgi
gumzīsim, tik arī būs. Ja paši neko nedarīs, tad arī nebūs. Tā ir samērā gara runa par
to, cik mums vispār profesionāla ir māksla. Nav viņa. Es uzskatu, ka lielie teātri ir uz
50%... Nu es nevarētu teikt amatieriski, tā nevarētu teikt, tas būtu pārāk noniecināt
amatieru teātrus, jo amatieru teātri ir OK, bet provinciāla domāšana.
3. Atgriežoties pie konkursa, kādus kritērijus jūs izvēlējāties, lai atzītu, ka
tā luga ir potenciāli laba?
Tie ir ļoti vienkārši kritēriji. Tie ir amata kritēriji. Tur nav pilnīgi nekādas
personīgas ieinteresētības, absolūti. Daļu no cilvēkiem (dalībniekiem) es zinu, daļu
nezinu, bet tas absolūti nekrīt svarā. Ir pat tā bijis, ka es ļoti labi zinu cilvēku, bet es,
teiksim, neuzskatu, ka tas ir tas labākais, ko tas cilvēks ir izdarījis, un tur pat blakus ir
cilvēks, kuru es nekad neesmu redzējis, bet es redzu: „O, tas ir interesanti!”
Dramaturģijā, paldies dievam, nav varbūt tā kā citos žanros, nezinu, neesmu
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speciālists, ir tā lieta, ka ir ļoti vienkārši noteikt, vai lugu ir iespējams teātrī tālāk
attīstīt, vai tā tiks spēlēta. Pirmkārt, vai vispār kādam gribēsies to iestudēt, otrkārt, vai
tur ir pietiekami tad profesionālais materiāls, lai to darītu. Tas ir ļoti vienkārši
īstenībā. Tas tāds, nu, tīri tehnisks darbs. Tur nav tāda radošā pieskāriena.
4. Kādas saturiskās vai žanriskās tendences pamanāmas visbiežāk?
Nē, nu nav. Patiesībā vairāk varētu teikt, kas nav pamanāms. Diemžēl nav
pamanāma atļaušanās, ko es gribētu vairāk ieraudzīt. Būt trakiem, pietiekami
atbrīvotiem visā tajā procesā un runāt to, ko tiešām domā, nevis to ko it kā gaida. Tas
ir ļoti daudzās lugās – to ko gaida, otrkārt, ļoti daudz ir tādu materiālu, kas ir
priekšstatiem, kas vispār ir luga, ko no manis grib, izpildīt kādu vēlmi. Tas viss ir, bet
tas ir normāli. Tā nav Latvijas vaina, tas ir jebkur. Bet tā jau mēs esam raduši par sevi
domāt kā vēso ziemeļu tautu un tad mēs tā pa rāmo, bet tā jau nav teātra būtība. Tā ir
tieši izcelt kaut kādus ekstrēmus punktus cilvēka dzīvē.
5. Vai ir kāda luga, kas īpaši palikusi atmiņā vai kāds pārsteigums?
Jā, ir bijušas. Nezinu, vai pārsteigušas, jo esmu pietiekoši daudz, viskautko lasījis
un redzējis, lai mani tā baigi pārsteigtu kaut kas. Bet kaut kādās lugās, kaut kādas
atsevišķas kvalitātes esmu ievērojis – vai tie ir ļoti labi raksturi vai neparasta forma
vai tā ir tēma. Nu, var teikt, ka visās, kuras mēs esam izvirzījuši, gandrīz katrā ir kaut
kas tāds. Mēs zinām, kāpēc mēs esam izvirzījuši. Nav tā – ai, nebija ko izvirzīt. Tā
nav! Gan „10 minūtēs”, gan „36 stundās” ir bijušas izvēles iespējas.
6. Kā veidojas sadarbība ar teātriem?
Neatkarīgie teātri noteikti spēlē lielu lomu. Paldies Dievam, šajās kultūras
akadēmijas sienās esam sākuši laist dramaturgus kopā ar režisoriem un režisori sāk
saprast, ka dramaturgs – tas ir labi, tas nav ienaidnieks, bet gan draugs, paziņa un
palīgs. Tāpēc arī tagad jaunie režisori ļoti daudz strādā ar dramaturgiem kopā un
pārsvarā, kur to var atļauties darīt, ir neatkarīgajos teātros, kuriem savukārt nav
naudas un tā tālāk.
7. Kā jūs domājat, kā varētu lielos teātru ieinteresēt jaunākajā latviešu
dramaturģijā?
Es nedomāju. Es vairāk neko nedomāju par to. Gan „10 minūtes slavas”, gan „36
stundas” – mēs vienkārši darām. Cita lieta ir tā, ka tas (lielie teātri) ir liels,
neizkustināms mehānisms. To var pierādīt ar neatkarīgo teātru iestudējumiem. Lai
kaut kas mainītos, tas prasa nenormāli daudz laika. Tas nav tik vienkārši izdarāms.
2. intervija ar Lauri Gundaru 27.01.2016.
1. Kas ir galvenie atbalstītāji konkursa finansējumā? Kāda ir finansējuma
sadale?
Galvenokārt tas ir kultūrkapitāla fonds. Kultūras ministrija mūs atbalsta tādā veidā,
ka tā atbalsta „Darbnīcas” kā tādas, tādēļ netieši, bet sanāk, ka arī Kultūras ministrija
atbalsta konkursu. Dirty Deal Teatro atbalsta ar telpām, jo tieši par „10 minūtēm” mēs
viņiem neko nemaksājam. Viņi ir ieinteresēti procesā. Pēc visas tās formas ir tā, ka
lielā mērā organizatori arī dara to, iegulda savu darbu. Neviens tur nepelna. Nu, kas
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tur tiek apmaksāta? Apmaksāta tiek tikai eksperti nu reālā laikā runāt un prēmijas, kas
tiek piešķirtas posmu un fināla uzvarētājiem. Tas arī viss.
2. Kas ir galvenie konkursa organizatori? Cik zināms, tad jūs un...
Jā, un Rasa Bugavičute, arī Anna Sīle no „Dirty Deal Teatro” puses. No šī gada tā
būs Anna Zvaigzne.
3. Ņemot vērā, ka nav nekas izziņots, vai šajā sezonā notiks „10 minūtes
slavas”?
Jā, būs, būs. Šogad jaunās 10 minūtes būs īsākas. Esam izdomājuši, ka tas nedaudz
pa garu ievelkas, tādēļ būs praktiski tādi divi posmi, kur būs vairāk to cilvēku, vairāk
atlasīsim, un fināls būs, visticamāk, arī jūnija sākumā, bet sestdienā nebūs, būs
darbadienā, lai nedaudz vairāk cilvēku, jo brīvdienās viņi nav Rīgā.
4. Kādi ir nākotnes plāni saistībā ar konkursu?
Mēs jau nevaram tālāk kā par sezonu plānot, jo mums jau nav tāda konstanta
finansējuma. Nu, ja dabūsim – dabūsim. Tagad jau arī ieplānots ir, bet ja
kultūrkapitāla fonds atbildēs „nē”, tad, nu, visticamāk, tāpat taisīs, bet tad domās, kur
to naudu raut, nav jau ideju. Nu, tā kā mēs esam labi ieskicējušies, tad viņi saka „jā,
baigi vajag!”, nu mēs tā ceram. Un tad tālāko jau nevar, mēs jau vislaik arī tās formas
mainām. Vienu brīdi likās – varbūt nevajag, bet nē nu tomēr ir samērā daudz cilvēku
kas tā kā grib piedalīties. Jo ir jau otrs pasākums „36 stundas”, kas tagad sestdien būs.
Šie pasākumi gan nav diezgan līdzīgi, viņu atšķirība ir kardināla. Tā atšķirība ir ar to,
ka „10 minūtes slavas” jau ir sākumā ideja un pēc tam raksta, un kas nu sanāk beigās,
tas sanāk. Bet „36 stundās” jau ir teksts, uzrakstīts, gatavs, pēc tam viņš tiek atlasīts
un tad pie viņa tiek strādāts nu tādā profesionālā līmenī, kādā vajadzētu strādāt, jo
režisors, aktieri un arī pats autors sēž kopā visu to nedēļu un vai tur kaut ko mainīt vai
pierakstīt.
5. Kāds bija nodoms novadu piesaistei? Ar kādām grūtībām saskārāties?
Sākumā bija tikai Rīga, darbdienu vakari, un mēs jutām, ka, nu man cilvēki, kad es
pats braukāju apkārt ar lekcijām, daudzi cilvēki teica „nu jā, mēs arī gribētu
piedalīties, bet kur mēs Rīgā darbdienu vakaros...” Nu skaidrs. Un tad mēs domājām
„nu davai, iztaisīs vienu gadu, ka ir novadi”. Nu, protams, ka tā runa bija lielāka, kā tā
novadu aktivitāte. Un arī, mēs varējām katrā novadā atrast it kā aktīvāko rajonu, bet
beigās bija tā, ka mēs tomēr paši darījām, jo viņi paši uz vietas guļ. Kaut ko jau
atlasījām, tā jau nebija. Viss jau bija labi un fināls arī bija un diezgan interesantas
beigu beigās tās lugas tur bija, bet mēs sapratām, ka nu, tas bija, teiksim, piemēram,
notiek tas novadu pasākums Bauskā, nu tad tikai baušķenieki. Jo nu jelgavnieki jau
nebrauks. Nu tas iznāca tā neīpaši. Jo Valmierā, kad notika, tad jau no Cēsīm arī
nebrauks. Nu tas bija tā. Un tad mēs domājām – nē, ja tomēr grib braukt, tad mēs
taisām sestdienās, tāpēc mums bija pagājušogad sestdienās. Nu tad var arī no Latvijas
atbraukt. Neteiktu, ka baigi, baigi jau nu tur brauca, nu nē. Tā runāšana bija lielāka kā
tā darīšana. Ja nu kādam baigi gribēsies, tad viņš arī atbrauks un izdarīs, un tur nav ko
daudz auklēties, jo tā auklēšanās beigu beigās nenoved pie rezultāta.
6. Kāda ir „Darbnīcu” saistība ar Latvijas Dramaturgu ģildi?
„Darbnīcas” ir biedrība. Saistība ar ģildi ir tikai tik daudz, ka es lielā mērā esmu
tas, kas „Darbnīcas” ir dibinājis un bīda un aktivizē, un es esmu ģildes biedrs un tad
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es saku „ziniet ko, ģildei vajadzētu uzpucēt kaut kādā veidā” un tad es saku „davai
nākat kopā”, jo viņi paši, nu ģilde mums ir samērā vāja. Es mēģinu kaut ko bišķi
izbīdīt. Jaunie dramaturgi bišķi nesaprot priekš kam viņiem to vajag. Nu tā ir baigi
gara saruna, bet ģilde kā tāda ir bet tas aktīvais punkts ir „Darbnīcas” un viss, kas tur
notiek, tas lielā mērā ir tas, kā man šķiet, kas ir vislabākais veids kā motivēt cilvēkus
rakstīt, attīstīt nacionālo dramaturģiju, nu tas ir nevis teiksim augstskolu un izglītības
tādā līmenī, bet nu visos citos līmeņos. Kā var vispār cilvēku motivēt, kā var viņam
teikt „davai, raksti, raksti” citādi cilvēks saka „nu ko es tur rakstīšu un grūdīšos. ar
grāmatu vienkāršāk, to jau var izlasīt. Bet te jau ir jāuztaisa vēl izrāde.” Tāpēc tā ir
problēma, tāpēc mēs meklējam visādus veidus. Pašlaik optimāli mēs laikam nevaram
vairs saprast, vai vēl kādi veidi nu vēl visādas. Nu mums taču ir samērā plaši, mums
ir, ko „Darbnīcas” dara. Nu labi, tur „10 minūtes”, „36 stundas”, mums ir kursi
regulāri, tad mums ir tāda viena konstantā dramaturgu darbnīca. Tā ir vienreiz mēnesī
aptuveni, mēs nākam kopā un, nu tur ir tāda interesanta, kas savulaik ir mācījušies
darbnīcās kā kursos un viņi negribēja beigt, gribēja turpināt. Tā mums ir izveidojusies
tāda cilvēku grupa, nu tur cilvēki iet prom, nāk klāt. Un mēs nākam kopā un vienkārši
mūsu mājā un reizi mēnesī runājam par filmām, tas ko darbnīcas lapā var redzēt
„vērtē”, tas ir tā. Nu tā ir tīri tāda, kuru es uzturu un eju un runāju, nu tīri tā. Un tad ir
visādas ārzemju darbnīcas, ko lielā mērā kultūras akadēmija pati nerīko, es rīkoju
„darbnīcās” un tad arī kultūras akadēmija – nu jā studenti nāk iekšā. Un vēl baigi
būtiski ir „Darbnīcu” aktivitāte novados, jo es jau braucu pa novadiem un lasu
lekcijas, tur amatieru teātri, skolu teātri. Tas arī viss ir caur „Darbnīcām”.
8. Kādreiz Latvijas Dramaturgu ģilde rīkoja Nacionālo lugu konkursu...
Nē, nacionālais lugu konkurss nekad ģildē nav bijis. Ir Nacionālais teātris
izsludinājis nacionālo lugu konkursu. Tagad tikko bija starp citu janvārī. Varbūt, ka
kādreiz viņš ir bijis kopā ar ģildi, bet tas ir ļoti neregulāri un tā. It kā jau būtu loģiski,
ka ģilde sludinātu, bet ģildei nav tādas kapacitātes. Tur ir Dailes teātris, pa ļoti ilgiem
gadiem, man pat liekas, pa 20 gadiem, ir izsludinājis to lugu konkursu. Manuprāt, es
iepriekšējā konkursā dabūju balvu, un tas bija drausmīgi sen. Man liekas, ka 20 gadi
toč ir. Mums Latvijā praktiski nav nacionālā lugu konkursa. Nu, tas ko izsludina
teātri, tas ir viņu, tīri tādas iestādes.
9. Bet, piemēram, 2006. gadā ir bijis nacionālais lugu konkurss...
Nu jā, jā, nu viņi ir neregulāri, nu, kad ienāk prātā tad dara, kad neienāk, tad
nedara. Un arī jēgas nekādas. Man, piemēram, viena luga vinnēja pagājušo reizi
Nacionālajā teātrī un viņu tā arī neiestudēja. Nu, kāda jēga? Nu, labi, es naudu dabūju
– un? Kas no tā?
Un tad, viennozīmīgi var teikt, ka tās „36 stundas”, tas ir nacionālais lugu
konkurss. OK, labi, tur varbūt grandi nepiedalās, bet, nu, mēs vismaz saprotam cik
daudz cilvēku ir aptuveni, kas raksta, kā viņi vēlas, ko viņi dara, kā viņi domā. Nu, un
te mēs redzam, cik bēdīgi vai labi viss izskatās, tā kā šitais ir vienīgais, kas ir
regulārais. Jo nacionālais lugu konkurss viņš jau nav konkurss, viņš jau ir, nu, apzināt,
ko cilvēki vispār dara tai teātrī, šis ir tāds. Un tas, ko teātri taisa, tas nav, bet
ministrijas sludināti nav bijuši kopš padomju laikiem, ja es nemaldos.
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10. Vai varētu teikt, ka Jūs guvāt iedvesmu izrādei „Minga rēgi” konkursa
lasījumos?
Nē, zini, nu, es jau varētu baigi skaļi pateikt, ka „jā”, bet bija otrādi. Bija tā, ka...
bet tas arī pateicoties darbnīcām, jo Rūdis, viņš man atsūtīja tā kā uz „Darbnīcām”,
vai es nevaru pakonsultēt scenāriju. Un tad es teicu: „Davai Rūdi, aizej pie reizes „10
minūtēs” – paskatāmies, kas tur iznāks!” Viņš tur tā nostartēja, bet, nu, viņš nevinnēja
beigās. To posmu viņš vinnēja, bet pēc tam, tas bija tā. Tā kā lielā mērā mēģināju
motivēt. Viņš starp citu ir „Darbnīcu biedrs” un viņš regulāri, viņš gan Anglijā mācās,
bet viņš regulāri piestaigā, kad viņš ir Rīgā.
Bet „Minga rēgi”, tur ir 20 ciktur lapas, bet oriģinālā viņam ir 120 lapas. Šitas ir
tikai izvilkts tikai no tā scenārija, no tā viņa scenārija ārā tas teksts, kas man bija
nepieciešams skatuves versijā. Nu tā, man jau patika tas stāsts. Bet filmai ar izrādi nav
nekāda sakara. Nu filma, kāda viņa ir tāda viņa ir, iesācēja filma. Šodien jau Mings
uztaisītu viņu savādāku. Nu tagad viņš man atkal sūtīja scenāriju, mēs tagad
„Darbnīcās” lasīsim, nu, to ko viņš tagad Anglijā.
Bet kas no „10 minūtēm slavas”, tur bija Justīnes Kļavas luga „Dāmas” un viņa
tiks iestudēta. Šo pavasar būs teātrī „TT”. Tā starp citu būs Līgas Liepiņas viņas
jubilejas luga. Tas ir tīri no „10 minūtēm”.
1. intervija ar Rasu Bugavičuti 5.10.2015.
1. Kad un kā radās ideja par konkursu? Kas noteica to, kur tas notiks?
Ideja par konkursu radās 2011. gadā, kad Dirty Drama teātra festivāla laikā kopā ar
Kristu Jansoni (tā laikā Dirty Deal Teatro) vadītāju plānojām, kādu interesantu
pasākumu varētu iekļaut nākamajā teātra sezonā. Radās doma par vienreizējiem
dramaturgu lasījumiem, kas toreiz, ja nemaldos, saucās „Dirty Drama nefiltrēts”
(sponsoru nefiltrētajam alum par godu)! Pirmajos lasījumos piedalījās teju viss tajā
laikā studējošais Latvijas Kultūras akadēmijas dramaturgu kurss plus vēl daži
dramaturgi. Visi dalībnieki beigu finālā atzina, ka šāds pasākums ir tā vērts, lai to
atkārtotu, jo tikām gan pie publikas atsaucības, gan arī pie saprašanas, kas šādos
lasījumos ir pats vērtīgākais. Tāpēc turpinājām ar „10 minūtēm slavas”, kas nu jau
šķiet folklorizējies pasākums, jo piedzīvos savu 5. sezonu! Neticami. Neviens nebija
domājis, ka šī lieta tik labi „aizies”. Bet, kamēr ir pieprasījums, būs arī piedāvājums!
2. Kādu lomu šis konkurss spēlē jaunākajā latviešu dramaturģijā?
Manuprāt, samērā lielu. Jo šis konkurss notiek regulāri (tiesa gan – katru gadu
mazliet atšķirīgi) un ļauj parādīties pie apvāršņa tiem rakstošajiem ļaudīm, kuri
citādāk īsti nezina, kā parādīt, pastāstīt kādam, ka viņi raksta! Un galu galā – katru
gadu mēs saņemam arvien jaunu lugu pieteikumus, no kurām visas finālā tikušās lugu
idejas (pagājušajā sezonā četras) tiek uzrakstītas līdz uzvarošam galam! Tas nozīmē,
ka latviešu oriģināldramaturģija turpina elpot, pateicoties arī šiem lasījumiem. Turklāt
tie ļoti veiksmīgi parāda gan dramaturgu, gan publikas viedokļus par dramaturģiju un
vēlmes pret to!
3. Kādi bija sākotnējie mērķi un vai tie īstenojušies?
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Sākotnējie mērķi ir īstenojušies viennozīmīgi, jo tie bija samērā pieticīgi – saņemt
publikas uzmanību un parādīt, ka mums ir dramaturgi! Katru gadu lasījumos piedalās
arvien vairāk dramaturgu „no malas”, nevis no savējo lauciņa, kas nozīmē, ka arī paši
sev mēs, par pārsteigumu, esam saņēmuši apliecinājumu, ka mums ir dramaturgi,
turklāt daudz un visās iespējamajās Latvijas pilsētās! Otrs mērķis bija raisīt dialogu
starp publiku un dramaturgu, kas arī izdodas katrā lasījumu reizē, un no tā iegūst abas
puses. Skatītāji – izpratni par to, kā top luga, dramaturgi – padomus un viedokļus par
to, kas jau ir uzrakstīts.
4. Kādas saturiskās un žanriskās tendences ir pamanāmas visbiežāk? Vai
un kā tās mainās gadiem ejot?
Saturiski un žanriski vienojošas tendences nav, kas ir ļoti labi, manuprāt, jo pierāda
to, ka dramaturgi raksta brīvi un tiešām par to, kas katram šķiet nepieciešamākais un
būtiskākais. Lasījumos bijuši pārstāvēti visi žanri – no trillera līdz drāmai, jauniešu
dzīvi skarošām traģēdijām, komēdijām utt. Daži materiāli derētu pat seriāliem!
5. Kā veidojas sadarbība ar teātriem, kas jaunās lugas varētu iestudēt? Vai
ir nācies saskarties ar grūtībām?
Sadarbība ir nemainīga – lugas, kuras piedalījušas lasījumu finālā, tiek izsūtītas
teātru literārajām daļām. Ja teātri ir ieinteresēti jaunajos materiālos – viņi var
sazināties ar dramaturgiem un par tālāko jau vienoties par visu paši! Tādējādi pie
iestudējuma tikusi Agnese Rutkēviča (Gatis Šmits iestudējis JRT „Dukšus”) un
Rūdolfs Mings (Lauris Gundars iestudēja „Minga rēgus” Teātris TT). Grūtības arī ir
bijušas, jo gadā, kad uzvarēja Dāvids Keišs, cerējām, ka lugu tiešām varēs iestudēt
„Dirty Deal Teatro”, taču nevienam režisoram ar varu kādu darbu piespiest taisīt
nevar, tāpēc labais nodoms tā arī netika realizēts. No tās reizes arī izlēmām turpmāk
jaunradītās lugas vienkārši sūtīt teātru literārajām daļām.
6. Kuru teātri Jūs uzskatītu par visdraudzīgāko jaunajiem dramaturgiem
un viņu lugām?
Jaunajiem dramaturgiem draudzīgākie noteikti ir „Dirty Deal Teatro”, Goda teātris
un Ģertrūdes ielas teātris, kas tiešām turpina ļaut vaļu jauniem dramaturģiskiem
materiāliem dzimt, turklāt visdažādākajos tapšanas veidos. Tas ir tā, ka ne vienmēr
nepieciešama uzrakstīta luga no A līdz Z, lai varētu sākt strādāt pie kādas izrādes
radīšanas. Citreiz pietiek ar ideju un režisoru ar radošo komandu, kas atbalsta to, lai
viss iekustētos un būtu iespēja tikt pie jauna teksta izrādes radīšanas laikā. Valsts
teātros tikt iekšā ir sarežģītāk, bet tas tā notiek ar visu teātra profesiju pārstāvjiem,
tāpēc nedomāju, ka dramaturgi būtu kā īpaši apdalīti. Turklāt jāatzīst, ka valsts teātri
pēdējo gadu laikā tiešām ņem vērā nevalstisko teātru labo piemēru praksi un ar
dramaturgiem sadarbojas, pateicoties režisoriem.
7. Jūs arī pati konkursa pirmsākumos piedalījāties kā jaunā dramaturģe.
Kā piedalīšanās konkursā noderēja tālākai attīstībai kā dramaturģei?
Jā, konkursā esmu piedalījusies arī pati! Pieredze viennozīmīgi pozitīva – jo ir ļoti
grūti runāt ar publiku par darbu, kas vēl tikai top – ir gluži vienkārši bail! Taču,
prezentējot lugas ideju, ir iespēja jau uzreiz apjaust un pēc tam novērst tās trūkumus.
Domāju, ka režisori, kas iet palūkot šad tad lasījumus, arīdzan novērtē tos
dramaturgus, kas atļaujas tomēr parādīt, ka – re, kur es esmu!
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2. intervija ar Rasu Bugavičuti 6.12.2015. (sarakste internetā)
1. Konkursa nolikumā esat minējuši, ka konkursa mērķis ir „radīt jaunu,
radošu sadarbības platformu”, ar to saprotot, vietu, kur tikties gan
režisoriem, dramaturgiem un skatītājiem?
Jā, kā jauna satikšanās vieta visiem, bet galvenokārt kā iespēja atrast komandas
biedrus, ar kuriem pēc tam radīt jaunus darbus. Ideja radās no tā brīža jaunās
aktivitātes, kad kopā sāka strādāt vairāki dramaturgi ar režisoriem. Konkrēti es ar
Elmāru Seņkovu un Jānis Balodis ar Valteru Sīli. Mums likās svarīgi palīdzēt izveidot
šādus radošos tandēmus, jo, kad esi profesijā jauns, strādāšanā kopā ir labākais no
veidiem, kā iemācīties profesiju jau procesā, nevis tikai no kļūdām.
2. Vai tad, kad radās ideja kopā ar Kristu Jansonu, vai jau bijāt Latvijas
Dramaturgu ģildes vadītāja? Vai Krista Jansone bija Dirty Deal Teatro
vadītāja? Kā arī kāpēc tieši 10 minūtes slavas?
Kad ideja radās ar Kristu Jansoni, tas bija tieši pirms viņa aizgāja no Dirty Deal
Teatro, savukārt es tikko, tikko sāku vadīt ģildi. Un 10 minūtes slavas, jo likās tobrīd
dramaturgiem nebija nevienas vietas vai brīža, kur paspīdēt, tāpēc likās, ka šis varētu
būt izcils formāts, kurā beidzot redzams būtu tieši dramaturgs un viņa padarītais.
3. Rakstā par 2012./2013. gada konkursu minēts, ka atšķirībā no iepriekšējā
gada 2012./2013. gada lasījumos vairs nav vecuma ierobežojuma. Kāds
vecuma ierobežojums bija pirms tam? Vai pēc 2012./2013. gada kas
mainījās vecuma ierobežojumā? Kāpēc?
Sākumā lasījumi bija „jaunajiem” dramaturgiem, ar domu – jauno dramaturgu
lasījumi. Un tad radās domstarpības, kā tad tas īsti ir – gados jauni, darbos jauni utt.,
turklāt palika arvien grūtāk atrast visu laiku tiešām jaunus dramaturgus, tāpēc vienā
brīdī to „jauno” svītrojām nost. Sākotnējais iemesls, kāpēc viss sākās ar „jaunajiem”
bija tāds, ka bijāmies tikt pie kaudzes ar lugām no Literārās akadēmijas
dramaturgiem, kas nebija gluži tas, ko vēlējāmies, jo mūs vairāk interesēja
dramaturgi, kas ir ieinteresēti teātrī un tā tapšanā/radīšanā, nevis vienkārši lugu
rakstīšanā (literārā).
4. Kāpēc vairs nenotika lasījumi novados?
Jo mēs katru gadu cenšamies vismaz mazliet pamainīt lasījumu formātu, lai
noturētu publikas interesi.
5. Konkursa norises finansiālais aspekts: kā tas ietekmēja konkursa norisi?
(piemēram, novadu sistēma nepalika arī nākamajos gados – vai finanšu
dēļ?)
Par finansēm – es šīs lietas nekārtoju, to darīja vai nu „Darbnīcas”, vai arī „Dirty
Deal Teatro”, jo tieši viņi bija tie, kas iesniedza projektus KKF'ā un kaut kādu
finansējumu saņēma. Principiāli – nē, sezonu izmaiņas nenotika finanšu dēļ, bet tāpēc,
ka likās – kaut kas ir jāmaina.
1. intervija ar Rasu Bugavičuti 26.01.2016. (sarakste internetā)
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1. Kas bija galvenie organizatori? Jūs, Lauris Gundars un kāds no „Dirty
Deal Teatro”?
Sākotnēji bija Krista Jansone un es, tad visam pieslēdzās Anna Sīle un Lauris
Gundars, un nu visu pārņem savās rokās Anna Zvaigzne.
2. Kādi sarežģījumi bija konkursa plānošanā? Vai izdevās ieplānot
iespējamos riskus?
Vienīgais sarežģījums un baile – vai pietiks lasītāju un vai ieinteresēsim skatītāju?
Līdz šim ir viss izdevies godam, lai arī ir bijušas reizes, kad lasītāji pieaicināti
personisko pazīšanos rezultātā.
3. Kā bija ar telpām? Vai Dirty Deal Teatro tās piešķīra brīvprātīgi vai
jums bija jāmaksā? Kā ar to gadu, kas notika novados?
Telpas Dirty Deal Teatro piešķīra brīvprātīgi, bet Valsts Kulrūrkapitāla fonda
projektos vienmēr iekļauta summa arī telpu izmantošanai, jo izmantojām gan viņu
telpas, gan arī darbaspēku. Novados telpas piešķīra brīvprātīgi, kontaktējot attiecīgos
cilvēkus, pastāstot par projektu un vienkārši sarunājot pretimnākšanu.
1. intervija ar Oskaru Orlovu 5.10.2015. (sarakste internetā)
1. Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā risinājās
konkursa pusfināls un fināls?
Par tāda veida konkursu uzzināju no interneta, no Twittera. Tad par šo pasākumu
ieminējās lektore Rēzeknes Augstskolā. Viņa mani paskubināja tajā piedalīties.
Pusfināls norisinājās Rēzeknes Augstskolā. Bijām, ja nemaldos, pieci vai četri
pretendenti. Pusfinālā vajadzēja vienkārši izklāstīt savu lugas ideju, pamatprincipus,
tēlus, sižetu, darbību.
Fināls savukārt bija Rīgā. Tur tad bijām visu reģionu uzvarētāji no Latgales,
Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Rīgas. Biju viens starp dāmām. Katram
dalībniekam tika dot konkrēts laiks prezentēt savu lugu – pastāstīt, par ko, kāda
darbība norisinās lugā, un bija jānolasa fragments. Pēc visām lugu prezentācijām
sākās skatītāju balsošana.
2. Kāds ir lielākais ieguvums, piedaloties konkursā?
Galvenokārt tā bija pieredze, sarunas, skatītāju reakcija, režisoru ieteikumi tieši
lugu rakstīšanā.
3. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas vai
prozas tapšanu?
Dramaturģijai ir specifika. Tieši man, lugu rakstīšanā, parādās problēma – kā stāstu
izstāstīt dialogos. Kā, tas izskatīsies no malas... Ja prozā ver izmantot detalizētus
aprakstus, tad šeit vien jārēķinās ar dialogiem. Kā arī problēma – vai tas būs
piesaistošs, iespējamajam, skatītājam. Sanāk tāda kritiska lēkāšana – no dramaturgaskatītāja-vēstītāja lomām.
4. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita? Kā radās ideja par
lugu? Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
Tēliem nav tiešu prototipu. Kaut gan darbība notiek sabiedriskajā transportā, tad
tipāžus noteikti var sazīmēt.
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Lugas ideja, kā tāda, tā trinās galvā jau sen. Tikai es vien konkretizēties nevarēju.
Uzvarot šī konkursa reģiona pusfinālā, nācās sarakstīt visu lugu, jo nebūtu skaisti
atteikties no tālākās darbības, jo man pašam gribējās uzrakstīt to lugu. Tā kā toreiz es
studēju pēdējā kursā, nācās izdarīt izvēli – vai normāli sarakstīt lugu vai diplomdarbu.
Paņēmu akadēmisko atvaļinājumu un sarakstīju lugu. Tas bija jāizdara ātri, jo
Latgales pusfināls norisinājās, laikam, aprīlī, bet fināls bija jūnijā. Vai kaut kā tā. Tā
es līdz lugas „deadline” iesūtīšanas termiņam, kas toreiz tuvojās aumaļām, uz nedēļas
aizbraucu pie draugiem uz lauku vasaras māju, kas atradās meža vidū, un, par laimi,
tur bija slikts mobilais tīklu pārklājums. Neviens netraucēja, tikai stirnas. Tā kā idejas
bija, vajadzēja uzlikt uz papīra. Paldies stirnām par iedvesmu!
1. intervija ar Oskaru Orlovu 29.11.2015. (sarakste internetā)
1. Kas notika ar „Shortcut” iestudēšanas iespējām Daugavpils teātrī?
Nu... Tī interesanta situaceja. Jī pascē, ka luga loba, bet skateituojs varbyut
nasaprass. Fiška kaida- ka jīm vāg ar lugu nūpeļneit. "Shortcut" nav taida.
Tuoļuokī plani ir ar tū lugu pīsadaleit cytā teātra lugu konkursā. Ka nikas nasaīt,
tod publiceju internetā.
Intervija ar Dāvidu Keišu 19.10.2015.(sarakste internetā)
1. Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā risinājās
konkursa pusfināls un fināls?
Par konkursu uzzināju, jo tolaik studēju dramaturģijas programmā LKA, un tas bija
šīs programmas absolventes Rasas Bugavičutes organizēts pasākums.
Abas kārtas (pusfināls un fināls) norisinājās Dirty Deal Teatro, kur tikko nolasītos
darbu fragmentus un aprakstus komentēja žūrijas locekļi no teātra profesionāļu
aprindām un sanākušie skatītāji aizklātā balsojumā veica savu izvēli par to, kuru no
darbiem visvairāk vēlētos redzēt iestudētu.
2. Kāds ir lielākais ieguvums, piedaloties konkursā?
Lielākais ieguvums, neapšaubāmi, ir spēja pārkāpt savai iekšējai kritikai un
publiski nolasīt kādu vēl pavisam negatavu darbu. Lielisks treniņš kritikas vērtējuma
un publikas atsauksmju saņemšanas prasmei un izpētei.
3. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas vai
prozas tapšanu?
Dramaturģija ir viskomplicētākais žanrs, jo tas ļoti delikāti balansē starp racionālu
konstrukciju, šķietamu nepieciešamību sekot priekšrakstiem (kuri ļoti atšķiras un pat
mēdz savā starpā konfliktēt) un pilnīgu radošo brīvību izpausmes formā un saturā.
Tas prasa arī ļoti augstu empātijas spēju un šizofrēnijai tuvu prasmi domāt no
dažādu personāžu skatu punkta. Ja, piemēram, prozā ir iespēja diezgan neierobežoti
precizēt un paskaidrot vajadzīgās nianses, tad dramaturģijā ir ļoti efektīvi jāprot
strādāt ar noklusējumiem, zemtekstiem un dažādiem cilvēkiem specifisku, raksturīgu
leksiku.
4. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita? Kā radās ideja par
lugu? Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
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Tapšanas gaita bija tāda kā zemapziņā nogulsnējušos pārdzīvojumu, sasāpējušos
tematiku un personīgu pārdzīvojumu pārvēršana rakstītā formātā. Ideja par lugu radās,
savienojot pasniedzēja Laura Gundara pieņemtos uzskatus par to, kādai ir jābūt labai
dramaturģijai, ar manu personīgo dzīves pieredzi un pasaules redzējumu.
Prototipi, neapšaubāmi, ir ļoti konkrēti un reāli, tikai tās drīzāk ir ārējās izpausmes
un rakstura iezīmes, kas novērotas dažādos cilvēkos un vēlāk savienotas tādās
kombinācijās, lai radītu konkrētos tēlus.
5. Kādi iespaidi ir palikuši no konkursa?
Galvenais iespaids – Latvijas modernā dramaturģija ir ļoti agrā attīstības stadijā,
taču tai ir spēcīgs potenciāls. Otrs iespaids – dramaturģija, neapšaubāmi ir saistīta ar
spēju būt pēc iespējas atklātam par savu iekšējo pasauli un spēju to savienot ar
sabiedrības aktuālajām sociālajām un psiholoģiskajām tendencēm.
6. Kā vērtējat konkurentu lugas un konkursa norisi gadā, kurā
piedalījāties?
Konkurentu lugas vērtēju tieši tāpat kā savējo – ļoti amatieriski mēģinājumi
izpausties šajā sarežģītajā žanrā, kuri balansē starp pārspīlētu egocentrismu un
pārspīlētu mēģinājumu par katru cenu runāt par „aktuālām” vai „publikai
interesantām” tematikām. Ļoti spēcīgi izjutu teātra aizkulišu atmosfēru, kā arī šīs
mākslas veidotāju noklusētas konkurences pilnās savstarpējās attiecības.
7. Kāds bija Jūsu mērķis startējot konkursā?
Mans mērķis bija nokļūt tuvāk patiesam teātra radīšanas procesam, nonākt līdz
brīdim, kad jūtos patiesi iederīgs teātra veidotāju pasaulē.
Intervija ar Agnesi Rutkēviču 20.10.2015. (sarakste internetā)
1. Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā risinājās
konkursa pusfināls un fināls?
Mani piedalīties uzaicināja mana kursabiedrene Rasa Bugavičute. Kura kopā ar
manu skolotāju Lauri Gundaru arī kūrēja šo pasākumu. Un tajā laikā man tieši bija
iesākta luga. Konkursā piedalījos, ja nemaldos, 2012. gada pavasarī. Tajā pašā vasarā
ar savu pirmo lugu (konkursā piedalījos ar otro lugu „Dukši”, kura nu jau stabili
atrodas Jaunā Rīgas teātra repertuārā vairāk nekā 2 gadus) biju uzņemta starptautiska
teātra festivāla dramaturģijas meistarklasēs Vīsbādenē (Jaunās lugas no Eiropas). Biju
uzņemta stipendiātos. Tur tika uzņemti 30 jaunie dramaturgi no visas Eiropas. Man
tur gāja ļoti labi. Vajadzīga pieredze. Pēc 2 gadiem atgriezos tajā pašā festivālā ar
otrās lugas iestudējumu „Dukši” (JRT, izrādi tur rādīja vāciešu publikai.) Tur mana
luga ieguva galveno festivāla balvu. Kas ir diezgan nozīmīga tik jaunai autorei, kā
man. Līdz šim nevienam latviešu dramaturgam nav izdevies tik tālu iekļūt Eiropā ar
savu lugu. Luga „Dukši” tika nesen publicēta Vācijā un izplatīta visiem vācu teātriem.
Bet sākums, varētu teikt, bija Dramaturgu lasījumos. Šo lugu pēc lasījuma nosūtīju
režisoram A. Hermanim, un viņš šajā lugā iemīlējās. Varētu teikt – man paveicās.
Lugu iestudēja JRT galvenais režisors Gatis Šmits. Lugas sākotnējais nosaukums ir
„Dzīvnieks”. Pati piedalījos iestudējuma procesā no sākuma līdz beigām. Daudz
strādājām roku rokā ar režisoru. Teksts tika pielāgots teātra valodai.
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Diemžēl šim konkursam bija arī trūkums, kas nešķiet godīgi. Lasījumu uzvarētāju
materiālu tā arī neviens neiestudēja – kas būtībā bija lasījumu galvenā balva. Šķiet, no
šiem lasījumiem mana luga bija vienīgā, kura tika iestudēta. Bet tas jau neatkarīgi no
lasījumiem. Pavisam cits stāsts.
2. Kāds ir lielākais ieguvums piedaloties konkursā?
Pieredze. Kaut kādā mērā man tā lasījumu diena bija sava veida atspēriena punkts,
maģiska diena. Kur liktenīgi sakrita tas, kam bija jāsakrīt. Varbūt pat neatkarīgi no
manis pašas. Es vienkārši biju tur klāt ar savu darbu. Lai arī man pirms tam jau bija
pirmās lugas panākumi (kā jau minēju – tiku uzņemta meistarklasēs Vācijā ar lugu
„Ūdenspistole”, kuru neilgi pēc lasījumiem iestudēja Dirty Deal Teatro. Izrāde
„Kartupeļēdāji”, varētu teikt – kopš lasījumiem sākās manu vairāk nekā 3 gadu darbs
teātros. Visas manas lugas ir iestudētas, divu gadu laikā 4 iestudējumi. Diezgan
strauja izaugsme). Man nav svarīga sacenšanās – man tā ir personīga motivācija.
Radīt un rakstīt. Es ļoti mīlu teātri. Tā ir manas dzīves svarīgākā mīlestība.
3. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas vai
prozas tapšanu?
Katram rakstniekam jau tas, protams, atšķiras. Es darbojos visos trijos žanros –
prozā, dzejā un dramaturģijā. Mana pirmā dzejas grāmata „Jaunā Vāgnera klusēšana”
iznāca apgādā „Mansards” 2012. gadā. Šobrīd top mans otrais dzejas krājums
„Prombūtnes”, kuras redaktors ir dzejnieks Edvīns Raups. Katrā no žanriem
atšķirīgais ir forma, kurā pildi saturu. Tomēr vissvarīgākais ir saturs – nepietiek tikai
ar formālām zināšanām par to, kā top luga. Studēju Latvijas Kultūras akadēmijā no
2007.–2011. gadam. Tomēr vienā brīdī, laikam 3. kursa beigās, es sapratu, ka man
nav nepieciešams teikt priekšā, kā un kas ir jāraksta. Rakstniekam ir jābūt personīgam
stāstam, ar kuru viņam šķiet svarīgi dalīties. Protams, ir svarīgi pārzināt dramaturģijas
instrumentu – ja zini pamatu, vari lauzt tradicionālo lugas formātu. Man svarīgi
dramaturgi ir A. Čehovs un M. Gorkijs – varētu teikt, ka attālināti savās lugās
apvienoju viņus abus. Jo, kā zināms, ārēji Čehova lugās nekas īsti nenotiek, tā ir
iekšējās darbības drāma. Par pašu rakstīšanas procesu – ir uzkrāšanās periodi, kad es
pati (neko nepierakstot) sevī apdzīvoju un izdzīvoju stāstu. Visas manas lugas ir
dokumentālas, visiem raksturiem lugās ir reāls prototips. Tie man pārsvarā ir no
ģimenes loka. Tomēr jāatzīst, ka ir dzīves patiesība un ir mākslas patiesība. Amizanti
man iznāca ar savu pirmo lugu. Tajā galvenā varone ir mana tēva māte. TV bija
nofilmējuši mēģinājumu, un es (tagad to atzīstu par savu kļūdu) nebiju nomainījusi
lugas varoņu īstos vārdus un uzvārdus. Aktieri bija ļoti līdzīgi reālajiem prototipiem.
Tad kaimiņš, varētu teikt, bija sevi ieraudzījis TV. Tagad jau liekas, ka tas bija
smieklīgi, bet tajā brīdī tas tā nelikās. Un tad man ilgi nācās skaidrot savam
prototipam, ka tas patiesībā neesi tu – tas Tu lugā ir kāds cits. Un tā jau ir patiesība.
Lugas rakstu vienā piegājienā. Šķiet neticami, ka tā var, bet man tā ir. Ja ar
vienu/diviem piegājieniem neaizeju līdz finālam, varu pie tā darba vairs neatgriezties.
Neteiktu, ka tas ir slinkums. Man, ja nāk luga vai stāsts, tad vienā piegājienā un
gabalā. Un tad ir sajūta, ka es vienkārši to, kas nāk, pierakstu. Izklausās maģiski, bet
tā tas arī ir. Ja stāsts ir nēsāts manī pietiekami ilgi, tad es, zinot visas sīkākās detaļas,
to arī vienā piegājienā pierakstu. Līdz šim esmu piedalījusies visos savu lugu
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iestudējumos – ja ir korekcijas materiālā, tās tad arī tiek veiktas mēģinājumu laikā. Jo
darbā ar aktieri jau klāt nāk pavisam cita dimensija – raksturs ir dzīvs, man – vienmēr
reāls cilvēks. Esmu atvērta režisoram: ja viņam šķiet, ka nepieciešamas mizanscēnu
izmaiņas, ar lielāko prieku sadarbojos. Nedomāju, ka jebkurš burts lugā ir kā iecirsts.
Daudz izmaiņas tika veiktas „Dukšu” iestudējuma laikā. Varētu teikt – lugai ir divas
versijas. Tomēr būtiskākais dramaturģijā ir cilvēks. Raksturs. Kopā ar aktieriem mēs
tiem dodam jaunu dzīvi. Tomēr, jo ilgāk strādā teātrī vai ar dzeju, pieaug arī
profesionālie kritēriji un es ceļu latiņu pati sev. Tas ir kā ķīmijā – saliec vielas kopā
un nezini, kā tās reaģēs. Un tas ir aizraujoši. Teātris ir mazliet kā ķīmijas laboratorija.
Ar sprādzieniem, veiksmēm, neveiksmēm. Tomēr tas viss veido pieredzi. Un pēc
katras pieredzes ir jāiet tālāk! No kļūdām jāmācās un no veiksmēm jārada nākamie
darbi. Nedrīkst iestigt nevienā gadījumā. Zinu daudzus, kuri tā arī savas karjeras laikā
nepārkāpj kādas ļoti veiksmīgas izrādes panākumu latiņu. Tas nav pareizi. Līdzīgi kā
mūzikā – klausītājam jāiegaumē nevis komponists, bet viņa mūzika. Mākslinieka ego
ir jāizšķīst. Tas ir iemesls, kāpēc man nepatīk skaidrot savus darbus. Jo uzskatu, ka
darbā jau visu esmu pateikusi. Šogad dzejas dienās biju pie skolēniem Valmierā.
Neticami, bet es ar trīs piegājieniem nespēju lineāri izstāstīt lugas sižetu. Es to,
protams, zinu. Bet rakstnieks nav runātājs. Tāpēc viņš raksta. Šovasar (maijā) biju
svarīgākajā vācu teātra festivālā Theatertreffen (mani uzņēma meistarklasēs) – tur es
iemācījos runāt publiski par saviem darbiem. Mums 5 minūšu laikā bija konstruktīvi
jāizstāsta par visiem saviem darbiem. Tā man bija ļoti laba pieredze. Reizēm ir jālec
visā iekšā un jāiznāk ārā jau gudrākam. Es jau trešo gadu bieži esmu Vācijā – varētu
teikt, ka vācu teātra ainavu pazīstu kā savus piecus pirkstus. Un, protams, ka Latvija
salīdzinājumā ar to šķiet kā maza province. Nākotnē ceru vairāk darboties
starptautiskos projektos un cerīgi gaidu, ka kāds vācu teātris ieinteresēsies par manu
lugu Dukši. Labs nāk ar gaidīšanu. Iespējams, mana izaugsme jau prasa plašākus
ūdeņus. Kaut Latvijā, bez šaubām, arī ir diezgan interesanti.
Un dramaturģija ne vienmēr nozīmē klasisku trīs cēlienu lugu. Līdz šim esmu
rakstījusi lugas šādā formātā, bet tas mainās. Pēdējais darbs, pie kura strādāju, bija
„Kara piezīmes” DDT augustā. Man bija dots mēnesis, lai radītu dramaturģisko
materiālu. Tēma bija Ukrainas un Krievijas konflikts. Turpināju strādāt
dokumentālajā žanrā. Mēnesi no vietas uzrunāju cilvēkus un uzklausīju viņu
personīgos stāstus par to, kā viņi jūtas briestošā kara ēnā. Darbam bija lasījumu
forma. Un man bija svarīgi to visu skatītājiem izstāstīt un pasniegt pēc iespējas
vienkāršāk. Darbā bija 3 latviešu, 3 krievu un 3 ukraiņu personīgie stāsti. Visu
konceptu savienoja krievu politiķis (nu jau nelaiķis) Boriss Ņemcovs. Daugavpils
teātrī tika iestudēti 3 mani stāsti. Tas arī nebija klasisks lugas formāts. Tur veicu
dramatizēšanu un šos stāstus apvienoju vienā izrādē. Dramaturģija ir dažāda. Tomēr
neatbalstu svešu autoru darbu grozīšanu un pierakstīšanu klāt. Kā tas daždien notiek
ar nabaga Blaumaņa darbiem. Bet katram sava sirdsapziņa un varēšana.
4. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita? Kā radās ideja par
lugu? Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
Es ļoti labi atceros pirmo impulsu, kas mani aizveda līdz lugai. Tajā laikā ar
ģimeni dzīvojām pie omes. Diezgan šauros apstākļos. Man tas savā ziņā bija diezgan
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padrūms laiks. Atceros – iegāju omes virtuvē un pa radio skanēja raidījums „Tirgus
laukums”, kur viens vīrietis pārdeva sunīti. Pēc tam es apsēdos pie datora un.... Jā, un
atnāca luga. Atceros, ka pati sevi izārstēju ar smieklu terapiju. Lugas galvenie varoņi
ir divi brāļi. Viens no tiem ir gejs. Luga nav par gejiem, protams, bet man tā bija
vairāk par beznosacījuma mīlestību. Un lugas sākotnējā versijā viens no galvenajiem
varoņiem bija arī suns. Diemžēl iestudējuma gaitā režisors no suņa kā reāla aktiera
atteicās, tas suns simboliski palika lugā kā metafora – mūsos visos mīt instinkti un
dažreiz mīlestību no plikas iekāres ir grūti atšķirt. Atceros, kā aktieris Ģirts Krūmiņš
vēl centās pierunāt režisoru to sunīti atstāt. Man kaut kādā ziņā luga nesākas ar ideju
vai vēl trakāk – lapiņu ideju izlīmēšanu uz sienas. Man tas tā nenotiek. Stāsts ir manī
iekšā. Un es tikai pierakstu. Atceros, ka pēc lasījumiem lugai „Dzīvnieks”
(iestudējuma nosaukums „Dukši”) bija divi cēlieni. Kad A.Hermanis lugu izlasīja,
viņš man piezvanīja un teica: Agnes, ej tālāk. Uzraksti, kā viņi visi dzīvo kopā. Lugā
ir 4 varoņi: trīs vīrieši un viena sieviete. Tad es apsēdos un uzrakstīju lugas 3. cēlienu
20 minūtēs. To es, protams, nevienam nesaku. Man tāpat neticēs. Tomēr A. Hermanis
ir mani motivējis un iedvesmojis nu jau veselus trīs gadus. Viņš arī ir pirmais, kurš
izlasa kādu manu jaunāko darbu. Katram novēlu tādu dvēseles draugu. Un man ir
laimējies, ka man tāds ir. Es nezinu, kā būtu, ja man tāda nebūtu. Lugas prototipi ir
reāli brāļi. Es joprojām sekoju līdzi viņu dzīvei. Nu jau brāļi dzīvo atsevišķās mājās.
Interesanti, ka mana trešā luga „Mans nabaga tēvs” (iestudējums Latvijas Nacionālajā
teātrī) ir par šo abu brāļu tēvu Bruno. Bet es joprojām uzskatu, ka iestudējumam kopā
ar Elmāru Seņkovu tīri fiziski pietrūka laika, lai tas būtu kārtīgi noslīpēts. Ir režisori,
kuri strādā pie iestudējuma pusgadu. Pusotrs mēnesis ir krietni par maz. Smieklīgi
maz.
5. Kādi iespaidi ir palikuši no konkursa?
Ļoti silti. Kad lasīju lugu, cilvēki smējās. Un tā ir laba zīme. Tā bija pirmā zīme,
iespējams, ka luga cilvēkiem patīk un ka tā uzrunā. Un tas ir vissvarīgākais. Un ir
labi, ka tādi lasījumi notiek. Dramaturģijas joma Latvijā vismaz ir rosīga, un labi, ka
notiek labas lietas.
6. Kā vērtējat konkurentu lugas un konkursa norisi gadā, kurā
piedalījāties?
Ir pagājis krietns laiks. Es īsti neatceros citu lugu saturu. Daudz kas noticis pa šiem
trīs gadiem. Atceros tikai to, ka tā gada lasījumu uzvarētāja darbs bija vairāk
piemērots kino, nevis teātrim. Varbūt tāpēc to neiestudēja. Varbūt arī pats uzvarētājs
bija sasaucis draugus, lai par viņu sabalso. Savtīgas vai speciālas lietas jau nekad
nepiepildās. Un to ir pierādījis arī laiks. Latvijā dramaturģijā, manuprāt, vispār nav
konkurences. Šī ir ļoti vientulīga profesija. Kas man ir dzīvesveids. Es to neuzskatu
par profesiju.
7. Kāds bija Jūsu mērķis startējot konkursā?
Man bija stāsts – un es piedalījos. Ja man tā nebūtu bijis, nebūtu piedalījusies. Viss
ir pieredzes apmaiņa. Neatkarīgi no rezultāta – dažreiz galvenais ir vienkārši ierasties.
Un es toreiz laikam biju īstajā vietā un laikā. Man vienmēr ir prieks dalīties savā
stāstā ar citiem.
1. intervija ar Andri Ūdri 20.10.2015. (sarakste internetā)
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1. Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā risinājās
konkursa pusfināls un fināls?
Ja pareizi atceros, tad par konkursu uzzināju jau pirms pāris gadiem. Par spīti tam,
ka esmu ļoti slinks rakstītājs, nepārtraukti sekoju līdzi aktualitātēm dramaturģijā, lasot
ziņu portālus un dažādu organizāciju mājas lapas. 2014./2015. gadā piedalījos Jurkāna
vadītajās (pasniedza arī Lauris un Rasa) Literārās akadēmijas Drāmas
meistardarbnīcās, kur šis konkurss regulāri tika pārrunāts. No meistardarbnīcām
pagājušā gada rudenī 10 minūtēs piedalījās Neretietis, Sanita Dejus (tika finālā) un
Inese Tālmane. No viņiem dzirdēju ļoti pozitīvas atsauksmes par konkursu, un man
tajā brīdī pirmo reizi kaut kas noklikšķēja, ka varētu piedalīties. Bet gala lēmumu par
dalību pieņēmu pēc 36 stundu rezultātu paziņošanas. Pēc sarunas ar Lauri Gundaru
manu 36 stundu lugu. Var teikt, ka viņš bija tas, kurš veica pēdējo manis pagrūšanu
dalībai.
Agrāk nepiedalījos, jo konkursa formāts mani neuzrunāja. Jau sākotnēji man radās
priekšstats, ka konkursā var uzvarēt cilvēks, kurš nemāk rakstīt, bet prot uzstāties.
Tieši ar šādu domu gatavojos pusfinālam, kurā piedalījos ar ideju, kuru apspēlēju no
viena tēla skatu punkta. Tas nostrādāja, un tiku finālā.
Pusfinālā no ekspertiem saņemu dažādus ieteikumus, tajā skaitā, arī lugu rakstīt
stilā, kādā uzstājos – ar galveno varoni kā teicēju. Rezultātā tapa kaut kas Dailes
teātra “Izraidīto” formātā – galvenais varonis, kurš ir tagadnē, bet atgriežas atmiņās
pie epizodēm, kuras viņu novedušas līdz šim brīdim.
Finālam gatavojos ar tādu pašu pieeju, kā pusfinālam – uzstāšanās kā galvenajam
varonim. Notikumus izklāstot kā savu interpretāciju, pilnībā ignorējot pārējo
personāžu motivācijas un vēlmes. Tas varbūt nebija labākais veids, lai iepazīstinātu
skatītājus ar sižetu, jo daudz kas palika noklusēts. Bet tas bija veids, kā vislabāk
uzstāties un noturēt skatītāju uzmanību 20 minūtes. Un šeit laikam jāatgriežas pie
konkursa formāta – uzvar ne labākās idejas autors, labākais dramaturgs vai labāka
luga, bet gan tas, kurš vispārliecinošāk spēj uzstāties.
2. Kāds ir lielākais ieguvums, piedaloties konkursā?
Šis laikam ir jautājums, uz kuru man grūti atbildēt. Esmu uzvarējis konkursā,
ieguvis naudas balvu un uzrakstījis garāko lugu, kāda man līdz šim bijusi. Biju cerējis
iegūt pieredzi, saņemot tūlītējus jautājumus un atsauksmes no skatītājiem. Bet šajā
jomā nācās vilties, jo jautājumi netika uzdoti. Tika pārjautāts tikai līķu skaits. Nezinu,
gan jau guvu kādu pieredzi, varbūt nelielu pārliecību par sevi. Varbūt kādam
skatītājam aizķēries mans vārds, un tas varbūt varētu būt kāds ieguvums. Nezinu.
3. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas vai
prozas tapšanu?
Jautājums, uz kuru nevarēšu īsti līdz galam atbildēt, jo neesmu rakstījis ne dzeju,
ne prozu. Galvenā atšķirība, protams, ir tas, ka lugās tiek rakstīti tikai dialogi. Vidi,
tēlu izskatu un visu pārējo rada režisors, lugu iestudējot. Luga tiek rakstīta ar domu,
ka tā dzīvos uz skatuves daudz un dažādu cilvēku interpretācijā, ne tikai tiks drukāta
grāmatā. Man patīk Paukša teiktais, ka vajag pa īsāko iespējamo ceļu novest līdz
mērķim. Pēdējā laikā pie tā cenšos turēties.
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4. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita? Kā radās ideja par
lugu? Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
Uz pusfinālu uzrakstīju kādus četrus – piecus dialogus starp galveno varoni un
pārējiem personāžiem. Dialogu doma bija paradīt, cik galvenais varonis ir godīgs, cik
viņam ir labas attiecības ar brāli un kolēģiem. Bet tā kā viss likās pārāk mierīgi,
galvenā varoņa brālim piemetu sievu, kura nepārtraukti vilka uz kašķi. Uz pusfinālu
gāju ar gatavu sižetu pirmajai pusei, kura pastāstīju par Laura sasniegumiem darbā,
sieviešu iekarošanā. Un par to, kā viņš lēnām iemīlas sievietē, kurā nevajadzētu.
Būtībā mēģināju noilustrēt to, kā godīgs cilvēks nonāk situācijā, kurā viņam vai nu
jākļūst negodīgam, vai arī jāatsakās „mīlestības”.
Pusfinālā tiku uzklausīts. Saņēmu rekomendāciju par lugas rakstīšanu tādā pašā
formātā, kādā to prezentēju. T.i., galvenais varonis daļu stāsta atstāsta, daļa tiek
uzrakstīta atmiņu ainās. Jurkānam likās neticama doma par cilvēku, kurš nemelo. Viņš
pasvieda ideju, ka interesantāks varētu būt personāžs, kurš skaļi afišē, ka nemelo, bet
patiesībā melo uz velna paraušanu un čakarē visus pēc kārtas. Pēc skatītāju balsojuma
paņēmu šos divus ieteikumus kā ievērojamu pamatu turpmākajai rakstīšanai.
Starp citu, turpmākā rakstīšana bija ļoti viļņveidīga un grūta. Brīžiem kaut kas
neslēdzās kopā notikumos, tāpēc nācās atkāpties tekstā, veikt labojumus, kamēr tie
nav aizmirsušies. Ļoti ilgi nespēju izdomāt attaisnojumu, kāpēc mans galvenais
varonis ir arī teicējs. Jo to visu taču var izspēlēt. Tajā brīdī kompānijā, kurā tusēju,
nez kādēļ bija aktuālas sarunas par bērēm, līķiem, sātaniskiem rituāliem un līdzīgām
izvirtībām. Tad man atausa, ka galvenais varonis patiesībā varētu būt beigts, jau pirms
sākas luga. Ka patiesībā viņš varētu būt spoks vai kas tamlīdzīgs. Lēnām, soli pa
solītim, kārtojot lietas pa plauktiem, radās atmiņu ainas ar atsaucēm uz vēl senākiem
notikumiem. Mēģināju radīt motivācijas arī visiem citiem personāžiem. Galu galā,
man vismaz pašam tā šķiet, aizkūlos līdz uzrakstītajam, kurā neviens nav absolūti labs
vai ļauns, visus dzen uz priekšu kaut kāds motivācija dabūt kaut ko. Visi saskaras ar
ikdienišķu, normālu pretestību.
Pašās beigās gan doma par spoku nepatika. Man likās, ka cilvēks, kurš daudzus
gadus ir redzējis, kā tiek krāpts, patiesībā varētu būt jau mazliet jucis un sarunāties ar
savu svaigi mirušo brāli.
Un tad jau fināls, kurā spiedu uz uzstāšanos, ne lugas prezentāciju.
Par prototipiem – jā, prototipi ir.
5. Kādi iespaidi ir palikuši no konkursa?
Kopumā bija laba sajūta par to, ka varēju pieteikt ideju un to realizēt. Arī Laura
Gundara atsauksme drīzāk bija pozitīva nekā negatīva. Ir neliela vilšanās par to, ka
fināla lugas nelasīja eksperti. Es tiešām biju pārliecināts par to, ka tekstu izlasīt būs
spiesti vairāk profesionāļi. Viņu vērtējums varētu būt ļoti noderīgs. Man laikam
prasās, lai uzvarētāju noteiktu ja ne eksperti, tad vismaz kāds kombinēts rezultāts –
eksperti un skatītāju balsojums. Ja godīgi, man ir sajūta, ka šogad neuzvarēja labākā
luga. Uzvarēja cilvēks, kurš vislabāk uzstājās.
6. Kā vērtējat konkurentu lugas un konkursa norisi gadā, kurā
piedalījāties?
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Par konkurentu lugām zinu ļoti maz, nevienu no tām neesmu izlasījis. Arī
prezentācijas klausījos diezgan paslinki.
Ar Oskaru kopā bijām pusfinālā. Jau tad viņa uzstāšanās likās pārāka par abām
meitenēm. Kad paziņoja rezultātus, nebiju īpaši pārsteigts par to, ka tieši mēs abi
tikām uz finālu. Finālā no viņa stāstīta ļoti patika pirmā daļa, līdz brīdim, kamēr
meiču tiešam mēģina iestūķēt koferī. Notikumi tiesas zālē mani garlaikoja, un es sāku
vairāk domāt par savu uzstāšanos, ne sekot stāstītajam.
Ar Sanitu kopā apmeklējām Drāmas meistardarbnīcas, un viņa tajās bija stāstījusi
par ideju. Kaut kāda vingrinājuma ietvaros pat uzdevu jautājumus viņas galvenajai
varonei. Kaut kā neuzrunāja lietotā valoda. Jā, zinu, citi bija starā. Bet galīgi ne manā
gaumē.
Elizabetes prezentācijas laikā es apmaldījos personāžos un pārstāju censties
izsekot, lai atkārtotu savus tekstus.
Mūsu pusfinālā piedalījās Diāna, kura ļoti sīki un saprotami izstāstīja sižetu. Likās
gana interesanti. Vienīgi neatceros, ka tiktu lasīti kaut kādi dialogi. Ja pareizi atceros,
tad šī luga jau bija uzrakstīta. Tāpat kā arī otrai meičai mūsu pusfinālā – Margaritai.
Bet šis stāstījums man likās galīgi garlaicīgs. Ja godīgi, vienīgais, ko atceros bija, ka
cilvēki pēkšņi rīkojas mirkļa iespaidā, bet neatceros kādēļ.
Par konkursa norisi – manuprāt, ļoti kvalitatīvi sagatavots pasākums. Apmeklētība
laikam bija vājā vieta. Cik atceros, Lauris izteicās, ka visiem režisoriem jau citi plāni
un neviens uz finālu tā arī neieradās.
Pats formāts ir ļoti saistošs dramaturgiem tāda ziņā, ka uzreiz var saņemt skatītāju
jautājumus. Bet skatītāji, vismaz man, ar jautājumu uzdošanu neaizrāvās.
Kā jau rakstīju, ļoti pietrūka ekspertu slēdzieni finālā. Pusfinālā pateiktais man bija
milzīgs boosts, lai vispār uzrakstītu to, ko biju uzrakstījis. Fināla atzinumi būtu lieliski
ieguvumi nepilnību izķeršanai.
7. Kāds bija Jūsu mērķis, startējot konkursā?
Jebkur piedaloties, man vienmēr ir tikai viens mērķis – uzvarēt. Protams, lai to
izdarītu, bija jāuzraksta luga, kas atbilstu pieteikumam. Bet kaut kāda brīdī tas
atbīdījās uz otro plānu. Beigās visa uzmanība tika veltīta tam, lai luga tiktu pielāgota
20 minūšu prezentācijai un lai tā noturētu skatītāju uzmanību visu šo laiku.
2. intervija ar Andri Ūdri 17.01.2016. (sarakste internetā)
1. Kā ar lugas iestudēšanas iespējām? Vai vispār to vēlētos un vai varbūt ir
jau plāni? Vai pateicoties konkursam kāds izrādījis interesi?
Plānu nekādu pagaidām nav, nekas šajā sakarā netiek darīts. Pāris cilvēki ir
uzjautājuši izlasīt, bet caur tekstiteatrim lapu, ne caur konkursa organizatoriem. Jā,
protams, vēlētos iestudējumu, bet tas galīgi nav amatierteātru materiāls. Līdz ar to
šaubos, ka tā kādreiz ieraudzīs skatuvi.
Intervija ar Oskaru Polmani 18.01.2016.
1. Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā risinājās
konkursa pusfināls un fināls?
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Ja precīzi atceros, tad uzzināju no Laura Gundara rīkotajiem dramaturģijas
kursiem, kur arī tika stāstīts par dažādām aktivitātēm. Man šķiet, ka tobrīd jau arī
sekoju sociālajos tīklos līdzi dažādām aktivitātēm, bet nu precīzi nepateikšu.
Konkursā piedalījos 2014./15. gadu mijā. Konkursa norise ir visnotaļ vienkārša pēc
uzbūves. Uz rīkotāju e-pastu jānosūta lugas idejas uzmetums. Ja konkursa žūrija atzīst
lugas ideju par labu prezentēšanai, tad notiek publiskā idejas izklāstīšana. Vienmēr
konkurss ir noticis DDT telpās Spīķeros. Parasti piedalās astoņi ideju autori, katrā
kārtā četri autori. Tad pēc klausītāju balsojuma tiek izvēlēti divi pretendenti, kuriem ir
pienākums uzrakstīt lugu un to prezentēt finālā. Finālā piedalās četri lugu autori, kas
15 min laikā prezentē lugas tekstu fragmentus. Uzvarētāju nosaka pēc publikas
balsojuma.
2. Kāds ir lielākais ieguvums piedaloties konkursā?
Varu runāt tikai par personīgajiem ieguvumiem. Vairāk tie ir saistīti ar savu spēju
pārbaudi. Spēju prezentēt ideju, spēju sarakstīt darbu un tad to prezentēt. Tā kā esmu
cilvēks, kas rūpīgi strādā, pirms sāk kaut ko publiskot, tad tas bija ģenerālmēģinājums
vispār sapratnei, vai tas vispār ir domāts man. Secinājums ir patīkams, jā, tas mani
aizrauj.
3. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas vai
prozas tapšanu?
Jebkuram rakstīšanas procesam ir savi noteikumi. Jebkurā gadījumā, kamēr
mācies, ir vēlams pie šiem noteikumiem arī pieturēties, tomēr mācoties esmu
secinājis, ka atklāt jaunu divriteni un iet pret noteikumiem dramaturģijā ir diezgan
bezjēdzīgi. Dramaturģija ir instrukcija. Tā arī ir tā būtiskā atšķirība no prozas un
dzejas.
4. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita?
Tas ir visnotaļ intīms process, kas neļauj tādu burtisku gaitas apraksta iespējamību.
5. Kā radās ideja par lugu?
Tā kā labu laiku jau mācos dramaturģijas rakstīšanu, tad procesā man iepatikās
kolekcionēt savādas ziņas, kura arī tapa par stāstu lugai, kuru prezentēju „10 min
slavas” ietvaros. Darbs „Čemodāns” tapa pēc patiesa notikuma, kurš tika publicēts kā
ziņa 2015. gada janvārī. Tā kā latviešu ziņu portāli sniedz aptuvenu informāciju par
notikušo, papildus faktus meklēju Lielbritānijas medijos. Tur varēja uzzināt šo to
vairāk.
6. Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
Jā, lugā minētie varoņiem ir reāli prototipi. Tie ir reāli cilvēki, tikai lugā aprakstītā
notikumu gaita ir fikcija, pieturoties pie faktiem, kas bija publiski zināmi.
7. Kādi iespaidi ir palikuši no konkursa?
Šeit atļaušos citēt savu nepabeigto rakstu, kas bija paredzēts publicēšanai
„kroders.lv”:
„Bet, tad konkurss beidzās… Kas notika tālāk? Nekas! Joprojām sapnis par
dramaturgu, kura vārdus aktieri runā uz skatuves, ir palicis nepiepildīts. Teiksiet: par
ātru draugs, par ātru? Protams, uzrakstot pirmos lugas dialogu tekstus, nebiju cerējis,
ka tūliņ man ap kaklu metīsies kāds lielā teātra direktors ar saldiem vārdiem, ka viņš
grib mani jau nākamajā sezonā. Bet no otras puses? Kāpēc, lai to negribētu? Izrādās
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vienīgais jauno dramaturgu lugu lasījumu konkurss ir interesants tikai tiem, kas tajā
piedalās, viņu draugiem un Kultūras akadēmijas studentiem. Bet, kur režisori, teātru
pārstāvji, producenti, aģenti un vēl citu profesiju pārstāvji, kas meklē jaunas idejas
satriecošiem skatuves gabaliem? Viņi meklē idejas rindām pie teātra kasēm?
Google?”
8. Kā vērtējat konkurentu lugas un konkursa norisi gadā, kurā
piedalījāties?
No visiem septiņiem darbiem īpaša simpātijas man bija pret liepājnieces Sanitas
Dejus lugu „Zintniece”. Ļoti interesants stāsts, kā arī viņas spēja rakstīt darbu tādā
nedaudz Šekspīra valodā. Pārējie darbi nav palikuši atmiņā.
9. Kāds bija Jūsu mērķis startējot konkursā?
Mērķis? Uzvarēt, protams.
Es varu tikai atkārtoties, ka tas ir sava veida stimuls saņemties rakstīt un sākt
rakstīt vispār. Jaunas emocijas, jauni piedzīvojumi.
10. Vai ir kādi plāni lugas iestudēšanai? Vai ar konkursa palīdzību kāds ir
ieinteresējies?
Luga ir uzskatāma par nepabeigtu, taču šobrīd ar šo materiālu strādājam studijteātrī
„Aka”. Vai tā tiks iestudēta, nevaru atbildēt tagad.
Intervija ar Rūdolfu Miķelsonu 18.01.2016. (sarakste internetā)
1. Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā risinājās
konkursa pusfināls un fināls?
Togad uz konkursa pusfinālu mani uzrunāja un uzaicināja personīgi ārkārtas
gadījumā, jo bija pārāk maz pieteikušos cilvēku. Pusfinālā gan bija vērā ņemams
skatītāju pulks, taču kopumā atmosfēra bija diezgan klusa, droši vien tādēļ, ka tā bija
pirmā reize. Finālā, protams, cilvēku bija vairāk.
2. Kāds ir lielākais ieguvums piedaloties konkursā?
Lai gan konkursā startēju ar savu filmas scenāriju ne lugu, pozitīvi bija tas, ka man
bija iespēja dzirdēt tūlītēju skatītāju reakciju un atsauksmes, kas palīdzēja saprast,
kuras ainas strādā labāk. Tāpat izjutu pieredzi esam pulkā ar citiem rakstošajiem un
viņu atbalstītājiem, kas man toreiz vēl bija gluži jauna un neiepazīta.
3. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas vai
prozas tapšanu?
Jāpiezīmē atkārtoti, ka es nerakstīju un arī tagad nerakstu lugas, bet scenārijus
filmām, lai gan šie abi ir samērā līdzīgi. Manuprāt, galvenā atšķirība dramaturģijā ir
konstruktīva, vizualizējama pieeja, kuras loma citos literatūras žanros (kuru beidzamā
forma ir teksts) nav tik izteikta. Poētisms scenārijā var būt tikai piedeva akurātākai
interpretācijai.
4. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita? Kā radās ideja par
lugu? Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
Scenārija tapšana iesākās aptuveni gadu iepriekš, tomēr bija vēl arī agrāki
uzmetumi. Visa darbība tika izdomāta rakstīšanas laikā, bet pats rakstīšanas process
man īpašu prieku nesagādāja, jo ir diezgan pragmatisks, enerģiju prasošs darbs. Stāsta
ideja bija mana visīstākā fantāzija, tomēr es jutos kompetents, jo biju iepazinis
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atbilstošus cilvēkus un atlika izdomāt vien saistošu sižetu. Daži no tēliem ir prototipi
cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi personīga saskarsme, tomēr viņi bija drīzāk
iedvesmas avots, nevis formula, pēc kuras radīju tēlus savā filmā.
5. Kādi iespaidi ir palikuši no konkursa?
Es nevarētu runāt par kādiem konkrētiem, ļoti spilgtiem iespaidiem, bet kopumā
pusfināls man palicis atmiņā kā omulīga vakara pasēdēšana. Fināls norisinājās dienas
laikā, un bija vairāk cilvēku, tādēļ atmosfēra man šķita saspīlētāka un nedaudz
oficiālāka.
6. Kā vērtējat konkurentu lugas un konkursa norisi gadā, kurā
piedalījāties?
Par pārējām lugām diemžēl es vairs nopietni runāt nevaru, jo nespēju tās vairs lāgā
atcerēties. Kopumā nevaru atsaukt atmiņā neko ievērojamu. Pusfinālā jo īpaši.
7. Kāds bija Jūsu mērķis startējot konkursā?
Tā kā ideja par dalību šajā konkursā nebija manis iniciēta, tad arī nekāda konkrēta
mērķa nebija. Konkursa balva, kā atceros, bija iespēja iestudēt lugu teātrī, no kuras es
galu galā tāpat nebūtu varējis gūt īpašu labumu.
8. Vai tikāt iesaistīts lugas „Minga rēgi” tapšanā? Kā norisinājās sadarbība
ar režisoru?
Lauris Gundars bija klāt šajos pašos „10 minūšu” lugu lasījumos, pēc kuriem
viņam arī iešāvās prātā ideja par scenārija pārveidošanu izrādē. Šis bija atsevišķs
process, kurā es īpašu dalību neņēmu.
Intervija ar Justīni Kļavu 22.01.2016. (sarakste internetā)
Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā
risinājās konkursa pusfināls un fināls?
Konkursā piedalījos 2012./2013. gada teātra sezonā un 2013./2014. gada sezonā.
Tā kā tobrīd studēju Latvijas Kultūras akadēmijā Teātra, kino un TV dramaturģiju,
par konkursu uzzināju no sava pasniedzēja asoc. prof. Laura Gundara un dramaturgu
ģildes vadītājas, šobrīd Liepājas teātra dramaturģes Rasas Bugavičutes. Abos gados
konkursa pusfināls norisinājās vienādi – katru mēnesi 3 dramaturgi lasīja 5 minūšu
garu fragmentu no kāda sava darba. Pieaicināti eksperti – teātra režisori varēja izteikt
savu viedokli un uzdot jautājumus, kas palīdzētu lugu pilnveidot. Pēc tam skatītāji
balsoja, un katra mēneša labākais dramaturgs iekļuva finālā, kas norisinājās maijā. Uz
finālu lugas pirmajam draftam bija jābūt uzrakstītam. Tas atkal tika lasīts, tikai šoreiz
10 minūšu garumā. 2012./2013. gada finālā balsoja žūrija, kuru sastādīja teātra
režisori, bet 2013./2014. gada finālā uzvarētāju noteica skatītāju balsojums.
2. Kāds ir lielākais ieguvums piedaloties konkursā?
Lielākais ieguvums piedaloties konkursā ir būšana kopā ar citiem profesionāļiem,
ar kuriem pārspriest teātra problēmas un veidot stabilus sakarus nākotnes sadarbībai.
3. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas vai
prozas tapšanu?
Lugas rakstīšana kardināli atšķiras no prozas vai dzejas rakstīšanu. Tekstam, kas
paredzēts teātrim, jābūt motivējošam. Katram vārdam, ko aktieris pasaka uz skatuves
1.
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jābūt tādam, lai aktieris pats sev spētu atbildēt uz jautājumu : „Kāpēc es to saku, un ko
es ar to gribu panākt?” Proza un dzeja uz šiem jautājumiem atbildes nesniedz. Tā ir
drīzāk reflektējoša vai pārdzīvojumus aprakstoša. Dramaturģija – teksti, kas paredzēti
skatuvei, ir darbīgi. Tos lasot, ir saskatāma darbība. Prozā un dzejā iespējams uz
notikumiem skatīties ar laika distanci un domāt par to, kas kādreiz ir noticis.
Dramaturģijā viss notiek šeit un tagad. Un par to rakstot ir jādomā. Tā ir galvenā
atšķirība.
4. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita? Kā radās ideja par
lugu? Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
Ja ļoti grib atrast prototipus, tad, protams, to vienmēr var izdarīt. Tomēr jāsaprot,
ka mākslinieciskā teksta vērtība neslēpjas spējā precīzi atainot realitāti. Tā slēpjas
spējā atklāt to, kas slēpjas aiz šīs redzamās realitātes. Tiklīdz kaut kas nonāk uz
papīra, tā vairs nav dzīve, tas ir teksts, un ar to jārēķinās vienmēr. Aristotelis darbā
„Poētika” runā par to, ka tas, kas ir reāls dzīvē, var nešķist reāls uz papīra. Tāpēc ir
svarīgi lietas rādīt tādas, lai tās šķistu īstas pat tad, ja tās tādas nav. Katras lugas
pamatā ir kāds īsts pārdzīvojums, kam nav sakara ar lugas sižetu vai varoņiem. Tas ir
kāds autora piedzīvots pārdzīvojums, kuru izpaust vislabāk palīdz konkrētie varoņi
vai sižets.
Abas lugas tapa kā mācību darbs. Dramaturgiem tiek dots mehānisks uzdevums, lai
spētu attīstīt spēju īsā laikā uzbūvēt dramaturģisku sižetu, izmantojot pasniedzēja
dotus atslēgas vārdus.
5. Kādi iespaidi ir palikuši no konkursa?
No abiem konkursiem palikuši ļoti forši iespaidi. Konkursa fināls vienmēr ir arī Dirty
Deal Teatro sezonas noslēgums, tāpēc visu nakti parasti seko lieliska balle.
6. Kā vērtējat konkurentu lugas un konkursa norisi gadā, kurā
piedalījāties?
Man ļoti grūti kaut ko teikt par konkurentu lugām, tāpēc ka neesmu tās lasījusi. Pēc
dažiem fragmentiem, kas nolasīti skaļi, par lugu nav iespējams daudz ko pateikt, jo
cilvēki lasījumiem parasti izvēlas smieklīgāko vai dinamiskāko fragmentu, bet tas
nebūt nenozīmē, ka visa luga ir tāda.
7. Kāds bija Jūsu mērķis startējot konkursā?
Abos gados, startējot konkursā, mans mērķis bija noskaidrot, kā uz manu tekstu
reaģēs auditorija, jo luga tomēr ir teksts, kas paredzēts spēlēšanai, nevis lasīšanai
mājās vienatnē. Tāpat arī vēlējos gūt ieteikumus no režisoriem, kas būtu darāms, lai
savu tekstu padarīt pēc iespējas labāku un attīstītu.
8. Vai ir kādi plāni lugas iestudēšanai? Vai ar konkursa palīdzību kāds ir
ieinteresējies?
Plāni iestudēšanai ir, taču es nevienu konkrētu režisoru vai teātri neminēšu. Tā kā
šo konkursu parasti apmeklē cilvēki, kas vienlaicīgi strādā teātrī vai Latvijas Kultūras
akadēmijā, kurā studēju arī es, tad man ir grūti nodalīt, vai kāds cilvēks, kurš ir
interesējies par manu darbu, to darījis konkursa dēļ vai kā cita dēļ. Katrā gadījumā,
konkursa norises laikā esmu satikusi daudz cilvēku, ar kuriem vēlāk strādāju pie
citiem projektiem. Visbūtiskākais šajā konkursā, manuprāt, ir būt vidē starp
profesionāļiem, kas spēj dot kvalitatīvu „feedbacku” un palīdz attīstīt profesionālās
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kvalitātes. Galvenais nav tikt iestudētam pēc iespējas ātrāk, bet mācīties, attīstīt savas
mākslinieciskās kvalitātes. Es domāju, ka tas ir konkursa mērķis.
1. intervija ar Aivu Birbeli 19.01.2016. (sarakste internetā)
1. Kā Jūs uzzinājāt par konkursu? Kad piedalījāties konkursā? Kā
risinājās konkursa pusfināls un fināls?
Informāciju par konkursu iegūstu ne tikai no interneta, bet arī privāto kontaktu dēļ,
jo katru mēnesi jau vairākus gadus apmeklēju Laura Gundara vadīto darbnicas.lv
dramaturģijas domubiedru grupu, kur analizējam lugas, filmas, izrādes un dalāmies ar
visu jauno.
Es piedalījos arī pašā pirmajā pasākumā ,,10 minūtes slavas”, kurš notika laikam
2011.vai pat 2010.gadā, vēl nebija pusfināli, bija tikai fināls, kurā bez manis vēl
piedalījās Sandija Kalniņa, Inga Liepa un vēl kāds, kuru neatceros. Uzvarēja Sandija
un saņēma balvā burciņu ar mazu naudiņu. Es lasīju fragmentu no lugas ,,Pamāte”, šo
lugu tā arī nepabeidzu. Sandija piedalījās arī nākamajā sezonā, tika finālā ar pasaku
par Debesmannu. Togad biju tikai skatītāju rindās. Togad uzvarēja Dāvids Keišs.
Nākamā reize bija 2012./2013. gada sezona, laikam piedalījos pirmajā pusfinālā ar
,,Bruņota un bīstama”, kā vērtētājs bija režisors V. Meikšāns. Tiku finālā. Un vēlāk
uzvarēju! Pirmo un vienīgo reizi atsevišķi balsoja režisoru un skatītāju žūrijas, un es
uzvarēju abos balsojumos.
2014.gadā mani palūdza piedalīties šī konkursa pusfinālā Valmierā, jo zināja, ka
rakstu lugu Salacgrīvas teātrim. Toreiz bija ļoti maz dalībnieku pieteikušies, tāpēc
glābu situāciju, lai gan nemaz negribēju piedalīties, un pārstāvēju Vidzemes reģionu.
Luga ,,Zaļā zona” tapa kā pasūtījuma darbs Salacgrīvas amatierteātra kolektīvam, kuri
to arī iestudēja un izrādīja. Vēlāk par šo lugu ieinteresējās Sidnejas Latviešu teātris,
iestudēja un izrādīja Sidnejā un Melburnā (Austrālijā). Lasīju lugas ,,Zaļā zona”
fragmentu un uzvarēju balsojumā.
Es piedalījos arī nākamajā sezonā, lasot fragmentu no lugas, kurai tagad ir
nosaukums ,,Slavenība”, bet neiekļuvu finālā. Darbs pie lugas vēl turpinās. Tā kā
esmu šī konkursa veterāne!
,,Bruņota un bīstama” ir iestudēta. 2015. gadā 13. oktobrī bija pirmizrāde, režisors
J. Rijnieks, spēlē Zane Daudziņa. Iestudētāji gan izvēlējās nevis pēdējo manis
sarakstīto variantu, bet vienu no pirmajiem. Kas mani ne visai apmierina. Bet
priecājos, ka izrāde ceļo pa Latviju un tiek labi apmeklēta.
2. Kas specifisks tieši lugas rakstīšanas procesam, salīdzinot ar dzejas
vai prozas tapšanu?
Lugu rakstīšana no dzejas un prozas atšķiras ar to, ka dramaturģija ir vairāk
shematiski būvējama. Nepietiek ar emocijām un idejām, ir diezgan skaidri jāapzinās –
to iestudēs uz skatuves, tāpēc nedrīkst daudz mainīt darbības vietas, jāņem vērā
aktieru skaits u.c. tehniskas lietas.
3. Kāda bija konkursā piedāvātās lugas tapšanas gaita? Kā radās ideja
par lugu? Vai lugu tēliem atrodami prototipi?
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Salacgrīvas teātris mani lūdza uzrakstīt kaut ko viņiem. Es ne visai gribēju, teicu,
lai paši sameklē kādu notikumu savā apkaimē un par to taisa izrādi.
Viņi atrada arī – par marihuānas audzētājiem, kuri realitātē tika pieķerti, Salacgrīvā
audzējot šo aizliegto augu.
Notikums mani ieinteresēja un es uzrakstīju. Gan ne tā, kā bija realitātē, jo teātrim
vajadzēja komēdiju. Realitātē cilvēkus sodīja un ielika cietumā.
,,Bruņota un bīstama” ir tāds trako sieviešu stāsts. Gribēju radīt neraksturīgu
sievieti – tādu, kas ir vīrišķīga un kareivīga pēc ārienes un uzvedības, bet sievišķīga
un maiga savā sirdī. Tā nu tapa tāds stāstiņš, kas vairāk būtu piemērots kino, ne
teātrim. Varbūt uzrakstīšu kinoscenāriju.
4. Kā vērtējat konkurentu lugas un konkursa norisi gadā, kurā
piedalījāties?
No visiem darbiem, kas konkursos dzirdēti, man visvairāk palicis atmiņā Dāvida
Keiša darbs par jauniešiem, kas piedzīvo automašīnas avāriju – tā likās ļoti nopietna
tēma un varētu tapt laba izrāde. Bet laikam neviens to neiestudēja.
Vēl ir bijuši vairāki interesanti darbi – pagājušogad finālā S. Dejus lasīja pusfinālā
interesantu darbu par viduslaikiem, par raganu dedzināšanu – bet finālā darbs bija
pārtapis par mātes un meitas attiecību drāmu, kas man ne visai patika. Tā tās lugas
mainās. Ne vienmēr sākotnējā iecere realizējas.
Arī A.Ūdra, kurš uzvarēja pagājušajā finālā, darbs man patika. Bet likās vairāk
lasāms, ne iestudējams.
5. Kāds bija Jūsu mērķis startējot konkursā?
Piedalos tāpēc, ka ir ļoti noderīgi savus darbus lasīt skaļi publikas priekšā. Tas
palīdz novērtēt savu tekstu, just kā publika uz to reaģē. Palīdz atrast kļūdas un tās
novērst. Lai arī vērtējumu dzirdēt ne vienmēr ir patīkami, tas vienmēr ir ļoti noderīgi.
Un, protams, piedalos, jo gribu dzirdēt, ko citi raksta
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PILNS SPAINIS DZEJAS
Raiņa dzejas motīvi skolēnu jaunradē
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Dārta Kamilla Kambala, 11. klase
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Valērija Budo, 10. klase
Dzeja nemelo.
Ziniet, dzejai piemīt pārpasaulīgs spēks.
Tā spēj sirdī iedzelt. Tā spēj to maigi noglaudīt un mierināt.
Mēs varam slīkt savās bēdās vai ķert ziedlapiņas, kuras atplauks, mūsu plaukstās
esot.
Kāpēc lai mēs uzskatītu dzeju par meliem?
Dzeju mēs lasām, mēs to klausāmies, mēs rakstām un atkārtojam dzejnieku
iedvesmojošos citātus.
Bet vai vienu melu tik daudz reižu ir iespējams atkārtot tā, lai tam tic vēl un vēl?
Nē.
Dzeja nemelo.
Un dzeja nav meli.
Vismaz tiem, kas jūt.
Dzeja ir sveša cilvēka pārdomas, jūtas, iztēle.
Tomēr, lai svešu sajustu, ir jājūt sevi. Ir jāieslīgst sevī. Ir sevi jāsaprot.
Īstenībā daudzi no mums, cilvēkiem, paši sevi nesaprot. Un nemaz nevēlas
iedziļināties un saprast.
Varbūt šie cilvēki teiks, ka dzeja melo, bet es to neteikšu.
Dzeja nemelo.
Frančeska Tīna Kursīte, 10. klase
Dzeja nemelo?
Es nezinu.
Bet melot taču ir cilvēka dabā. Visi melo, tāds ir mūsu aizsargmehānisms. Nevar
taču visus un vienmēr ielaist savā dvēselē, iekšējā pasaulē.
Bet dzeja?
Vai dzeja melo?
Es nezinu.
Es nezinu, man trūkst vārdu.
Varbūt dzeja ir dvēseles spogulis, varbūt dzejā mēs neko necenšamies slēpt. Varbūt
tāds ir dzejas mērķis - atklāt, neko neslēpt. Bet ja nu pati dvēsele ir melīga? Ko tad
iesākt?
Pati dzeja nemelo, tā tikai atspoguļo. Un ja objekts, pret ko ir pavērsts spogulis, ir
melīgs, tad arī atspulgs ir melīgs.
Dzeja, protams, nav spogulis, bet īpašības abiem ir līdzīgas. Tikai spogulis rāda to,
kas ārā, bet dzeja - to, kas iekšā.
Un tā viennozīmīgi pateikt, vai dzeja melo vai nē, nemaz nav iespējams.
Patiesību zina tikai dzejas rindu autors. Jo tikai mēs paši zinām, kāda mums
dvēsele – melīga vai ne.
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Katrīna Vaganova 10. klase
Dzeja ir kā ciets biskvīts ar šokolādi – mazs, koncentrēts, un viss ko kādam vajag, bet
citiem labāk garšo kārtainās tortes.

Gabriela Mora Petroviča, 9.klase
Kā ziedu dvesma
Skūpsta un aizplūst
Kā rīta dvesma. /Rainis/
Mīlas dvēsele.
Tīmekļa sārta
Ir mīlas dvēsele
Irst, tikko skārta -

Liberta Stoma, 11. klase
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Tomass Bērziņš, 9.klase
Jauneklim jābūt
Drošulim, pārgalvim:
Ļaudis uz ielām
Lai skatās un brīnās. /Rainis/
Pēc maniem uzskatiem, Rainis 21.gadsimta cilvēkam vēlējās pateikt, kādam
jābūt jaunietim. Viņš raksturoja jauniešus kā spēcīgus, gudrus un izturīgus cilvēkus, jo
šī kombinācija mūsdienās ir reti sastopama. Manuprāt, Rainis vēlējās iedvesmot katru
jaunieti, lai viņi dzīvē daudz ko sasniegtu.

Margarēta Anna Geibere, 6. klase
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Ieva Baltā, 7.klase
Patiesība ir darbs.
Meli ir slinkums. /Rainis/
Patiesība ir čaula,
Tā nebīstas darba.
Tā nedomā, tā dara.
Tā nebīstas, ka būs grūti,
Patiesībai nekas nav grūti.
Meli ir slinki,
Tie bīstas darba.
Tie lauza galvu domājot
Kā atvieglot dzīvi.
Meliem viss ir par grūtu.
Patiesība mūs ceļ uz augšu.
Meli mūs gremdē.
Patiesība mūs stiprina.
Meli mūs vājina.
Patiesība ir kā uzticams draugs,
Meli kā lielākais drauds.
Patiesība ir darbs.
Meli ir slinkums.
Patrīcija Jukša, 7. klase
Patiesība ir darbs
Meli ir slinkums./Rainis/
Meli, meli, meli,
Tie vienmēr paliek zemi.
Darbs, darbs, darbs,
Tas kādreiz varens būs.
Cilvēks melo, melo, melo
Un melojot nedara neko,
Taču varētu lielus darbus
Un ne tikai to.
Cits dara, dara, dara,
Patiesību citiem saka.
Varenus darbus dara
Un daudz ko citu.
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Sofija Krūmiņa, 7.klase
Patiesība ir darbs
Meli ir slinkums. /Rainis/
Mēs iegrimstam tik dziļi,
Ka pat zvaigznes vairs nevar saskatīt.
Un ziniet, kas ir pats ļaunākais,
Mēs aizmirstam pašu svarīgāko – zvaigznes.

Keita Naumova, 10.klase
Dzīvošana ir degšana,
Miršana ir sadegšana,
Sadegšana ir pārveidošana,
Nāves nav. /Rainis/
***
Gadās dzīvē, ka es krītu,
No dzīves smaguma sagrūstu.
Skatos sauli austam ik rītu,
Nolaižot acis – izšķīstu.
“Dzīvošana ir degšana”,
Ne jau man par to teikšana.
Kad vakara krēsla nāk,
Manas domas rosīties sāk.
Prātā liesmo atskāršana –
Miršana ir sadegšana.
Prāts stājas pie Raiņa teiktā:
“Sadegšana ir pārveidošana”.
Tad es ceļos un taisni stājos,
Un manās acīs liesmas krājas.
Nāves jau nav.
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Dāvis Gustavs Dzirkalis, 8.klase
Nenogrimt mazajos darbos
Un ikdienā nezaudēt zvaigznes. /Rainis/
Pamostos Es,
Atveru acis,
Pieceļos kājās,
Aizeju gulēt.
Pamostos Es,
Atveru acis,
Pieceļos kājās,
Aizeju gulēt.
Un tā...
Atkal,
Un atkal,
Un atkal...
Bet tad, es saprotu
Es grimstu dziļāk
Vēl dziļāk, līdz sasniedzu dibenu
Un tur arī es palieku.
Ja vien,
Pie zvaigznēm būtu ķēries
Vilcis sevi ārā
Savas domas, savus darbus.

Adele Arta Pole, 6. klase
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Marija Terēze Zēvele, 11. klase
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Alens Luiss Balodis, 11 klase
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Gerda Eleonora Šnore, 6. klase
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Sofija Krūmiņa, 7.klase
Nenogrimt mazajos darbos
Un ikdienā nezaudēt zvaigznes.
/Rainis/
Viss rit
Viss mainās
Labais uzvar
Sliktais zaudē
Bet citreiz
Viss paliek
Un mēs iegrimstam
Iegrimstam bēdās, skumjās
Raizēs un atmiņās
Viss sastingst
Un paliekam tik mēs divi
Divi vien
Kā pretinieks ar pretinieku
Kā ienaidnieks ar ienaidnieku
Un tai pašā laikā
Kā draugs ar draugu
Mēs sastopam
Īsto sevi
Cīnāmies ar sevi
Un atrodam sevi
Mēs raizējamies par niekiem
Un aizmirstam par priekiem
Mēs aizmirstam par svarīgo
Un atmodinām nesvarīgo

Anna Lasmane, 6. klase
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Una Zelmene, 10.klase
Dzejolis ar Raiņa dzejas motīviem
Kad atkal Tu man esi,
No jauna es atdzimstu viss.
Tumsā zudīšu viegli,
Kad Tu, mana gaisma, projām iesi.
Tik mierā vienu brīdi,
Kad Tavā draudzībā veldzēju kvēlošu dzelzs sirdi.
Kad atkal tu man esi,
Viss sastrēgums izgaisis.
Kad zvaigzne savā ceļā dodas,
Lietus lāses manās plaukstās kūp.
Tu manās sāpēs blāzma, gaistošs spēks,
Lai tagad aklumā izžūst debesjums viss.
Savā prātā kā dūmotā telpā man slāpt.
Ne vārda, ne asaras sasteigtām atvadām nav.
Tik mierā to pēdējo brīdi vienu,
Par mūsu dienām, saltajām ziemām, un mūsu prieku.

Džoisa Annija Buce, 6. klase
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Kristiāna Glinka, 10. klase
Eseja
Pats cīnies, palīdz, domā, sver,
Pats esi kungs, pats laimei durvis ver./Rainis/
Es stāvu gaitenī, tajā ir neskaitāmi daudz durvju. Kuras atvērt un doties iekšā? Nav
neviena, kurš pateiktu priekšā. Tikai es varu izlemt, kuras būs durvis uz laimi. Prātoju,
vai Antiņš pirms kāpiena stikla kalnā domāja, kurš kalns būs vislabākais? Bērnība,
pamatskola un vidusskola – tās ir jau atvērtas durvis. Laiks doties!
Visvieglāk atvērt durvis uz bērnību, jo durvis ved uz manu saulaino stūrīti.
Mazumdienās no manis bija atkarīgs tik maz. Atceros, ka mamma mani ļoti saudzēja.
Bērnība bija laiks, kad nedomāju ne par nākotni, ne mērķiem dzīvē, es dzīvoju
šodienai. Taču es daudz nebēdāju, jo esmu priecīga, ka dzīvoju bezrūpīgi un izbaudīju
silto bērnības stūrīti. Pavisam drīz es atkal attapos lielajā gaitenī, jo pamatskolas gadi
skaļi klauvēja pie nākamajām durvīm.
Pamatskolas durvis bija smagas, man bija bail vērt tās vaļā, likās, ka aiz tām mīt
drausmīgs Bengālijas tīģeris. Skola mani norūdīja. Es iemācījos pati spriest un domāt.
Iepazinu dažādus – gan lišķus, gan garā stiprus un vienmēr gatavus palīdzēt. Tikai
manā ziņā bija izvēlēties, kuriem sekot. Atceros, ka devītajā klasē cilvēki pirmo reizi
parādīja savas īstās sejas, tāpēc, manuprāt, tas bija visgrūtākais laiks manā dzīvē.
Taču smagās durvis nedaudz pavērās, un man acīs iespīdēja blāva gaismiņa – iespēja
mācīties vienā no labākajām skolām Latvijā. Ar visiem spēkiem mēģināju durvis
atvērt. Mani cīņu biedri, kuri, silti iekārtojušies, zvilnēja pamatskolā, arvien biežāk
aizrādīja, ka esmu kļuvusi citāda. Viņiem likās, ka esmu iedomīga, taču mans
dzinējspēks bija Raiņa vārdi – „pastāvēs, kas pārvērtīsies!” Man izdevās, skaļi
nočīkstot, durvis pavēra man ceļu uz vidusskolu.
Pa vidusskolas durvīm esmu ienākusi pavisam nesen, taču jau tagad jūtu, ka man te
patīk. Neilgajā laikā, ko esmu pavadījusi vidusskolā, es emu iepazinusi daudzus
mērķtiecīgus cilvēkus. Mani nebiedē ne daudzās stundas, ne valodas, kuras jāmācās.
Esmu gatava cīnīties ar visu, kas stāsies manā ceļā. Ceru, ka, aizejot no vidusskolas,
man līdzi būs groziņš ar draugiem, zināšanām un labām atmiņām.
Jo tālāk es iešu pa gaiteni, jo vairāk durvju tur būs. Nekas, tagad zinu, ka aiz katras
slēpjas kas jauns un aizraujošs. Lai gan vēl nezinu, kuras vēršu vaļā nākamās, es ticu,
ka es pati būšu savas laimes durvju vērēja, un neviens cits man palīdzēt nespēs.
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Emīlija Morica, 10.klase
Eseja
Šī dzīve bij’ tukša – Tu saturu lēji./Rainis/
Mēs katrs dzīves sākumā esam iesācēji. Es gribētu cilvēku salīdzināt ar trauku –
cik liels gribam būt, tas ir tikai pašu ziņā. Dzīves pirmajos gados mūsu trauku pilda
vecāki – ieliek tajā vērtības, kuras tālāk ņemam līdzi lielās dzīves dunā, kad paši
izvirzām savus mērķus un piepildām sapņus. Vecumdienās varam iesēsties krēslā un
paskatīties, cik pilns trauks mums ir, cik daudz mēs varam dot citiem.
Es piedzimu ģimenē kā pavisam mazs ķipars. Manas divas vecākās māsas jau bija
sākušas pašas pildīt savus traukus, un man jau apkārt bija vairāki cilvēki, kuri ielika
man vērtības. Pirmās piles, ko lēja manā traukā, jau ietvēra mīlestību, emocionalitāti,
šķipsniņu ambīciju un vēlmi pildīt savu trauku vēl un vēl. Bērnība bija laiks, kad es
varēju sākt tvert, saprast un iemācīties spert pavisam lielus soļus, mēģinot panākt tēti,
kurš steidzas pāri gājēju pārejai . Tā es ieskrēju lielās dzīves dunā.
Kad lieliem soļiem ieskrēju dzīvē, kur pati esmu savas laimes kalēja, pati sava
rakstura lējēja, es sāku ķert. Esmu sākusi ķert pieredzi un pārmaiņas, kuras ir
vajadzīgas cilvēkam, kurš vēl tikai meklē. Man priekšā vēl ir ļoti daudz laika, kad
pildīt savu trauku. Ir viegli kļūdīties – pildīt trauku ar ambīcijām, kuras pēc tam atstās
to tukšu, vai pildīt ar pieredzi, sapņiem, lai pēc tam dalītos. Varētu teikt, ka arī šajā
brīdī es esmu tikai iesācēja, kura, iespējams, nekad nezinās, kur ceļš ved, bet trauks
pildīsies, līdz vienu dienu, dzīves norietā, es varēšu apsēsties un izlemt, ko darīt ar
savu trauku.
Vecumdienās, kādā brīdī starp karjeru, cilvēkiem un steigu, es gribētu apsēsties un
sajust gandarījumu par sava trauka saturu. Kā Raiņa dzīvesbiedre Aspazija ir teikusi:
“Caur daudziem dūmiem jāiziet, lai uguni redzētu.” To es novēlu sev un citiem – iziet
savu dzīves pieredzi, piepildīt savu trauku un just, ka saturs ir vērtīgs, ka tajā vēlos
dalīties un izdzīvot to vēlreiz.
Šādi mēs izejam cauri dzīvei. Es eju cauri ar domu, ka man gribas lielus mērķus,
piepildītus sapņus, lielu trauku un vērtīgu saturu. Arī tagad man šķiet tāpat kā sākumā
– mēs katrs esam iesācēji visos laikos un mēs katrs lejam savu saturu, tas ir tikai mūsu
ziņā.
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Raiņa dzejas tulkojumi
Šī dzīve bij’ tukša
Šī dzīve bij’ tukša –
Tu saturu lēji;
Šī dzīve bij’ kaila –
Tu puķes sēji;
Šī dzīve bij auksta –
Tu dvašu dvesi;
Šī dzīve bij’ tumša –
Tu sauli nesi.
Es atkal sauli
Varēšu vēstīt,
Mirušās krūtīs
Cerību dēstīt./Rainis/

Tulkojis Mikus Hartmanis, 10.klase

Zivtiņa un meitiņa
Tu zivtiņa, zeltzvīnīte,
Es meitiņa, zeltmatīte –
Abas viena žilgumiņa,
Abas viena daiļumiņa.
Tev spuriņas zaļa vara,
Pakrūtiņas sidrabiņa –
Man bija svārki zaļa zīda,
Sudrabiņa saktiņam.
Iesim abas rotāties
Gar upītes krasta malu:
Tu met baltus burbulīšus,
Es sarkanas magonītes. /Rainis/

Tulkojusi Sanda Blaua, 10.klase

This Life Was Empty
This life was empty –
You poured the content;
This life was naked –
You planted the flowers;
This life was cold –
You took a breath;
This life was dark –
You brought the sun.
I will again
Be able to behold the sun,
In my dying chest
I’ll be able to plant hope.

The Goldfish and the Daughter
You, the goldfish, golden scales,
I the daughter, golden hair –
Both have speed,
Both have looks.
Your fins in green copper
And your chest bright silver –
I had a skirt in silky green,
Decorated with silver brooches.
Let’s both go embellish ourselves
By the river’s glowing shore:
Where you’ll blow white bubbles
I’ll sprinkle red poppies.
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Visi desmit
Raudzīsim, kā lai to darām,
Ka visus desmit saskaitīt varam.
Viens, divi, trīs –
Tie citi būs drīz,
Četri, pieci, seši –
Tie mums ar’ nav sveši,
Septiņi, astoņi, deviņi –
Areče nu – te viņi!
Pieliec vēl vienu klāt:
Nu visi desmit ir akurāt. /Rainis/

Tulkojusi Karīna Keita Atare,
10.klase
All ten
Let’s see how to do it,
How we can count all ten.
One, two, three –
Others will come soon,
Four, five, six –
They are not strangers,
Seven, eight, nine –
Well – here they are!
Add another one:
And all ten are jet.

Ieva Žagare, 6. klase
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DOMAS JĀNOĶER AIZ ASTES
Detektīvstāsti un pasakas
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Detektīvstāstu sērija „Mākslas detektīvi’’

Vilhelms Kārlis Purvītis. Cēsis
Rodrigo Avots, 4. klase
Negaidītās ūsas
Bija jauka dieniņa. Ārā spīdēja Saule. Es biju izgājis pastaigāties. Pēkšņi mani sāka
mākt aizdomas, ka kāds mani izspiego. Nodomāju, ka šodien būs otrā tikšanās ar
Pelēko vīru, bet, kad gatavojos viņu sastapt, es ieraudzīju Pogu. ,,Ko tu te dari?’’ es
apvaicājos pārsteigtā balsī. ,,Neko īpašu,’’ viņa atbildēja, ,,izvedu pastaigā Komatu.’’
,,Varbūt aizejam uz muzeju?’’ es apjautājos. ,,Jā!’’ atskanēja atbilde.
Kad bijām muzejā, mēs sākām skatīties, kas jauns gan muzeja, gan gleznu pasaulē.
Pēkšņi manu acu skatienu novērsa kāda glezna, kura bija tukša. Es domāju, ka man
sāk rādīties dīvainas lietas, tāpēc aizvēru acis un cerēju, ka viss būs savās vietās, bet
glezna kā bija tukša, tā arī palika tukša. Nu es saucu Pogu, jo sapratu, ka mūs gaida
vēl viens mākslas noslēpums. Kad Poga (un Komats mētelī) bija klāt, Poga uzreiz
saprata, kas notiek, un sāka skaitīt pantiņu, burvju vārdus: ,,Vai tu, lūdzu, nevarētu
mani atstāt vienu?’’ ,,Un ļaut tev sarunāties ar sienu?’’ Un tad es sadzirdēju tirgus
sievas bļaujam: ,,Labākie augļi un dārzeņi tikai šeit!’’ Es sapratu, ka esam iegājuši
nepareizajā gleznā. Domāju, ka Poga ar komatu būs gatavi atgriezties atpakaļ īstajā
pasaulē, bet Poga jau skrēja uz tirdziņu, jo bija pamanījusi jauku, ar puķēm noklātu
somiņu, kura izskatījās apburoši, taču vēl labāk, kad Poga to pielaikoja. Es Pogai
teicu, ka esam nepareizajā gleznā, bet tad viss apklusa. No sākuma nesapratu kāpēc,
bet visi skatījās uz Komatu. Vai viņš atkal runā? Notika kaut kas neticams – Komats
sāka lidot! Pamanīju kaut ko mazu un melnu zem Komata, šis priekšmets izskatījās
pēc ūsām. To es uzreiz pierakstīju savā blociņā: ,, Lidojošas ūsas vai Komata jaunās
spējas’’. Komats nokrita zemē, un viss sāka smirdēt pēc cigāriem – vajadzēja pat
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degunu taisīt ciet! Lidojušās ūsas jau bija pazudušas debesīs. Kamēr Poga staigāja pa
tirgu, es apsēdos uz soliņa un mēģināju atsaukt atmiņā neparasto skatu – lidojošu
Komatu vai Komatu uz lidojošām ūsām.
Kad Poga bija beigusi mērīt un pielaikot rokassomiņas, es cerēju, ka beidzot
varēsim pievērsties mūsu lietai, taču viņa sāka stāstīt, cik skaistas somiņas tirgū esot,
un ka viņai neesot naudas, tādēļ nevarot tās nopirkt. ,,Tu redzēji, Komats prot lidot!’’
Poga, kā no Mēness nokritusi, teica. ,,Viņu pacēla lidojošas ūsas,’’ es izlaboju.
,,Lidojošas ūsas?’’ viņa iesaucās, ,,tas taču ir vēl trakāk!’’ Mēs ar Pogu un Komatu
(kurš atkal runāja) nolēmām pastaigāt pa pilsētiņu. Komats kaut ko sajuta un sāka
ošņāties. Es uzreiz jautāju: ,,Ko tu sajūti?” ,,Es saožu vareni stipru cigāru smaku,’’
Komats atbildēja. Es satrūkos, jo arī sajutu spēcīgo smaku. Mēs ar Komatu priekšgalā
sekojām smakai, līdz nonācām līdz Mākslas akadēmijai. Gājiena laikā es pamanīju, ka
mums seko dažas kucītes, taču es tām nepievērsu pārāk lielu uzmanību. Nezinu, vai to
var saukt par nejaušību, taču pēkšņi visas kucītes skrēja mums pakaļ, lai gan, pēc
manām domām, viņas sekoja Komatam, kurš tikai rēja:,, Nedrīkstam apstāties, viņas
mūs var nomīdīt!’’ ,,Tas ir redzams,” es aizelsies teicu un palūkojos atpakaļ. Bija
palikušas vairs tikai dažas no visa lielā bara, tādēļ paziņoju to Pogai un Komatam, lai
pieliek vēl pēdējos spēkus, un mēs būsim aizmukuši. ,,Tas bija varens skrējiens,’’
Komats laimīgs, ka aizbēdzis no bara, rēja.
Mēs atkal sajutām cigāru smaku un nolēmām noslēpties – es miskastē, Komats –
zem miskastes maisa, Poga – aiz miskastes (viņa negribēja nosmērēties, lai gan
miskaste bija tikai apģērbiem). Pārlūkodams apkārtni cauri miskastes vāka caurumu,
es atkal pamanīju lidojošās ūsas. Komats jau gribēja lēkt tām virsū, bet Poga to
apturēja aiz astes. Pēkšņi zeme nodrebēja tā, ka viss apgāzās – arī miskaste, kurā es
sēdēju. Notika neticamais – ūsas pārvērtās par… ,,Vilhelms Purvītis?!’’ Poga, izlīdusi
no slēptuves, iesaucās. ,,Jā, tas esmu es,’’ viņš teica, ,,pieķērāt gan!’’ ,,Es nesaprotu,
‘’ es teicu, ,,kā var pārvērsties par ūsām un ceļot starp gleznām?’’ ,,Par pārvēršanos es
skaidri nezinu. Kad iedomājos, par ko gribu pārvērsties, uzreiz pārvēršos!’’ Es
apmulsu, nu gan jauki! ,,Vai jūs zinājāt, ka šo gleznu izmetīs, un mēs no tās netiksim
ārā?’’ Poga iejaucās. ,,Mums jāsteidzas prom,’’ es teicu, ,,kur paliksiet jūs, Purvīša
kungs?’’ ,,Es došos uz pašportretu,’’ viņš atbildēja. Es vēl gribēju ko iebilst, taču
mākslinieks jau bija prom. ,,Mums ir laiks atgriezties mājās!’’ Es ātri atbildēju:
,,Labi!’’ ,,Vai tu, lūdzu, mani neatstātu vienu?’’ ,,Un aiz garlaicības ļautu tev
sarunāties ar sienu?’’ es pabeidzu.
Mēs atgriezāmies tieši pēdējā brīdī pirms gleznas izmešanas. Kad izgājām no
muzeja, bija jau četri pēcpusdienā. ,,Nu gan!’’ es iesaucos, ,,ienācām muzejā
divpadsmitos, bet ir jau četri!’’ ,,Iesim labāk mājās,’’ Poga teica, ,,paliek tumšs.’’
,,Varbūt iegriežamies kioskā pēc šokolādes?’’ es apjautājos. Poga uz mani paskatījās
tā, ka vēlējos doties prom. ,,Tev ir nauda?’’ Poga, uz mani skatīdamies, teica. ,,Varēji
man nopirkt to rokassomiņu, kā īsts džentelmenis,’’ viņa dusmīgi bubināja. Es aizgāju
līdz kioskam un nopirku jauno modes žurnālu, un uzdāvināju to Pogai. Viņa to
pieņēma kā ilgi gaidītu dāvanu. Tā beidzās mūsu tikšanās.
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Kristiāns Zakulis, 4. klase
Pazūdošās mājas
,,Tas viss liekas pārāk dīvaini…’’ teica žurnālisti. ,,Tas tiešām liekas dīvaini,’’
piebilda Poga. Kāds vīrietis teica, ka, ejot makšķerēt, gājis garām tukšai pļavai, taču,
ejot atpakaļ mājās, viņš ieraudzījis divas pamestas mājeles. Pirmā bijusi tirgotava, bet
otrā – pārtikas veikals. Vīrietis, pat acis nepamirkšķinot, redzējis, ka mājas pazūd viņa
acu priekšā. Tas pats noticis ar kādu dvīņu māmiņu, kad viņa staigājusi pa parku.
,,Mums tas jāiet noskaidrot!’’ teica Teo. Poga atteica :,,Mājas neparādās kuram
katram…’’ ,,Vau, vau!’’ piebalsoja Komats. ,,Vismaz pamēģināsim. Iesim pa parku!’’
mierināja Poga. Nepagāja ilgs laiks, kad mūsu varoņi ieraudzīja mājas. ,,Skaties! Cik
tās ir dīvainas,’’ noteica Teo. ,,Pagaidi, es esmu redzējusi šīs mājas RĪGAS
MĀKSLAS SKOLĀ!’’ iespiedzās Poga. ,,Skrienam uz Rīgas mākslas skolu! Teica
Teo. Bērni skrēja pa galvu, pa kaklu. Ieejot mākslas skolā, viņu skatiens apstājās pie
gleznas ar nosaukumu “Cēsis’’. ,,Tur māju nav…tas nevar būt!’’ novilka Poga,
,,mājas ir pārvietojušās!’’ ,,Tur jums ir taisnība,’’ ierunājās kāda balss. ,,Kas jūs
esat?’’ noprasīja Poga. ,,Es esmu Vilhelms Purvītis. Daži mani zina kā draugu, bet
daži – kā lielisku ainavistu,’’ paskaidroja gleznotājs. Poga iejautājās: ,,Kā jūs varat
pārvietot mājas?’’ ,,Es esmu rēgs, kas pārvietojas laikā, lai pārvērstu gleznas
īstenībā.’’ Teo beidzot ierunājās: ,,Tad jau mēs esam atklājuši jūsu noslēpumu!’’ ,,Tā
var teikt, kaut gan tas nav noslēpums. Man ir jādodas uz citiem laikiem, tādēļ – ar
Dievu!’’ noteica rēgs un pazuda gleznā. ,,Mēs esam atklājuši vēl vienu noslēpumu!’’
nopriecājās Poga. ,,Vau, vau!’’ ierējās priecīgais Komats.
Sāra Natālija Čakārne, 5. klase
Vilhelms Kārlis Purvītis. „Cēsis”
Teo lauki atrodas Cēsīs. Viņš pavadīs tur visu vasaru. Zēns pie sevis uzaicināja
Pogu un Komatu. Bērni tikās nelielā centra ieliņā.
Kad visi bija satikušies, Poga aiz sajūsmas sauc: ,,Ak vai, cik daudz man tev
jāizstāsta!’’ Teo un Poga runāja par notiekošo, taču Teo pamanīja aizdomīgu tipu,
ejam uz vecu, pamestu ēku ar izsistiem logiem un iebrukušu jumtu. Zēns uzreiz to
izstāstīja Pogai. Viņa palaida vaļā Komatu. Bērni sekoja aizdomīgajam tipam.
Iegājuši sabrukušajā ēkā, izņēmuši no kabatas lukturīšus, viņi sekoja noziedzniekam.
Ieraudzījuši to labākā gaismā, saprata, ka tā ir viena no Vilhelma Purvīša gleznām.
Bērni uzsauca: ,,Pagaidi!’’ Bet bija jau par vēlu – noziedznieks iegāja pagrabā.
Iegājuši tumšajā pagrabā, pie sienām viņi pamanīja daudz gleznu. Visas bija Vilhelma
Purvīša gleznas. Bērni lēnām gāja pa slapjo pagrabu kopā ar rejošo suni. Visi bija
pārbijušies, taču, ejot dziļāk. viņi pamanīja sveces gaismu, tāpēc sekoja tai. Ieiedami
telpā, kuru piepildīja gaisa un gleznas, tie apbrīnoja to skaistumu un krāsas. ,,Te kaut
kas nav kārtībā,’’ sacīja Poga. Tikmēr mazais Komats uzgrūdās vienai no gleznām.
Tajā brīdī visi sastinga. Atvērās sena pazemes ieeja. Tajā sēdēja vecs vīrs, labodams

80

gleznu, kuras nosaukums bija “Cēsis”. Bērni uzsauca: ,,Ei, ko tu dari?’’ elpu
ievilkdami turpināja, ,,tā taču nav tava glezna!’’
Izrādījās, ka tas bija Vilhelms Purvītis. Viņš atzinās, ka viņam nepatīkot, ka
gleznas stāv muzejos, tāpēc viņš pats vēlas tās aplūkot, lai gan agrāk bija vēlējies
cilvēkus ar tām iepriecināt.

Leo Svemps. Rīga
Dāvis Kilēvics, 4. klase
Pa Daugavas krastiem
Es biju noilgojies pēc gleznām, dīvainiem notikumiem un visa interesantā. Kad jau
biju atmetis cerības, pie manis atnāca Poga. ,,Teo, nāksi ciemos?’’ Es nezināju, ko
atbildēt, tāpēc teicu: ,,Nu labi.’’ Mēs aizgājām pie Pogas. Es kā detektīvs uzreiz
pamanīju, ka notiek kaut kas dīvains. Poga bija ļoti jauka, mīļa un pieklājīga. Tas nav
Pogai raksturīgi. Mēs iegājām viņas istabā. Poga pastāstīja, ka viņai esot ļoti stingra
auklīte, tāpēc viņa nevar būt tāda, kāda patiesībā ir. Es jautāju: ,,Aizejam uz gleznu
izstādi?’’ Poga atbildēja: ,,Jā, tas būtu jauki!’’
Kad mēs aizgājām uz izstādi, es iedziļinājos tikai vienā gleznā – “Rīga’’. Tās
autors ir Leo Svemps. Es jautāju: ,,Pamēģināsim?’’ Poga bija otrā izstādes galā un
aplūkoja citas gleznas. Es viņu pasaucu. Poga teica: ,,Vai tu nevarētu būt tik laipns un
neatstātu mani vienu…’’ Es pabeidzu: ,,Un ļaut tev aiz garlaicības sarunāties ar
sienu?’’ Mēs iekļuvām gleznā – mēs bijām ūdenī, mēs slīkām. Ar grūtībām
izpeldējām no ūdens un atradām kaķi. Man kaķis patika. Es Pogai jautāju: ,,Vai
ņemsim kaķi līdzi?’’ ,,Tu esi traks? Komats viņu saplosīs!’’ Poga atbildēja. Es
negribēju padoties: ,,Kaķis saplosīs Komatu!’’ Mēs strīdējāmies, taču pēkšņi kaut kas
ierēcās tā, ka zeme norībēja. Mēs apklusām. Poga sāka spiegt: ,,Pūķis, pūķis!’’ Tas
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bija pūķis, viņš nolaidās mums blakām. Es biju ļoti sabijies. Pēkšņi pūķi apēda
milzīga čūska, un pie mums pienāca kāds milzīgs cilvēks. Cilvēks raudāja. ,,Visi no
manis baidās, man nav neviena drauga,’’ viņš teica. Poga man pačukstēja: ,,Tas taču ir
Leo Svemps!’’ Es ieskatījos viņa sejā – tiešām, Leo Svemps. Es pamanīju audeklu, uz
kura viņš gleznoja. Glezna atdzīvojās. Leo Svemps aizdzina milzīgo čūsku.
Sarunādamies ar mākslinieku, mēs uzzinājām, ka viņš vēlētos kļūt tik pat mazs kā
pārējie cilvēki. Man radās doma: ,,Uzzīmē sevi mazāku!’’ Viņš atbildēja, ka nevarot,
jo nemākot sevi zīmēt. Es ķēros klāt, taču neesmu labs zīmētājs, tāpēc nekas
nesanāca. Poga man atklāja: Ja viņš nekļūs mazāks, tiks izmainīta pagātne!’’ Poga
uzzīmēja Leo īsāku, taču šoreiz viņš bija pārāk īss, tad atkal par garu - Poga
nepadevās. Viņa zīmēja un zīmēja, kamēr izdevās. Mēs atvadījāmies no mākslinieka
un noskaitījām maģiskos vārdus. Taču mēs nepazudām – pie mums atnāca kaķis, kurš
vēlāk ielēca ūdenī un pazuda. Mēs ar Pogu viņam sekojām, taču attapāmies Daugavas
krastā. Tur mūs atrada vecāki un aizveda mājās.
Tagad man piedzīvojumu būs gana. Bet varbūt pēc kāda laika vēlreiz paceļošu pa
gleznām. Bet tagad es dzeru kakao un vizinos gar Daugavas krastiem.
Elizabete Putniņa, 4.klase
Lēkājošais lektors
Teo mamma bija iegādājusies jaunu gleznu. ,,Apbrīnojama glezna,” nodomāja Teo
tētis. Mamma bija īsta mākslas mīļotāja, šī glezna viņai bija ļoti iepatikusies.
Bija sestdiena. Poga ar Komatu iedrāzās pa durvīm, jo bija dzirdējuši, ka Teo
mājās ir jauna glezna. Vakarā, kad Teo mamma un tētis ēda vakariņas, Teo un Poga
spēlējās un aizmiga. No rīta viņi pamodās Rīgas vidū. Rīga izskatījās senlaicīga un
tīra. Viņi gāja pa ielu un satika sargu. ,,Kāds gads ir?” jautāja Teo. ,,1936.gads,
jaunskungs.” Teo apmulsis jautāja: ,,Vai jūs varētu pateikt, kur mēs atrodamies? Teo
senlaicīgo Rīgu neatpazina. ,,Rīgā,” iesaucās sargs. ,,Ak vai!” iekliedzās Poga, jo bija
ieraudzījusi cilvēku, kurš lēkā pa jumtiem. ,,Tas ir mūsu mākslas lektors. Viņš lēkā pa
jumtiem un glezno.” Teo bija neizpratnē – kas ir lektors? ,,Kas ir „mūsu lektors”?”
ievaicājās Poga. ,,Aizmirsu viņa vārdu… laikam Leo Svemps.” Poga un Teo izbrīnīti
skatījās apkārt. ,,Tas ir autors tai gleznai, kuru tava mamma nopirka,” Poga iesaucās,
,,kamēr viņš gleznu neuzzīmēs, mēs netiksim prom!” Bērni devās meklēt lektoru un
pastāstīt par notiekošo.
Lēkādami pa jumtiem, viņi gaidīja lektoru. ,,Labdien, kungs!,” teica Poga
lektoram. ,,Labdien, bērni,” lektors bija izbrīnīts. ,,Parādiet mums, ko jūs šobrīd
gleznojat!” Poga sacīja. ,,Rīgu! Tā ir skaista.” Teo izstāstīja lektoram visu, kas
noticis. Lektors saprata un ātri pabeidza gleznu. ,,Skaisti, vai ne?” ,,Jā!” bērni
atbildēja. Lektors par piemiņu iedeva bērniem savas krāsas, bet Komatam otu. Bērni
aizmiga un nonāca mājās.
Viņi pamodās turpat, kur aizmiga, taču pie auss stāvēja krāsas, bet Komata mutē –
ota. Viņi saprata, ka gleznas var būt brīnumainas un skaistas.

82

Alise Brizgo, 4.klase
Kustīgā spēle
Tā kā Čaka dzejolī kļūdu Pogas aprakstā biju atradis, mēs satikāmies. Tomēr
nevienu gleznu noslēpumu atklāt neizdevās, tāpēc nodomājām, ka ar trim jau būs
gana, līdz pienāca kādas februāra ceturtdienas vakars. Tas ieveda mūs jaunā
piedzīvojumā.
Es biju ciemos pie Pogas viņas mājās. Tā kā viņas vecāki ir mākslinieki, mājā bija
daudz gleznu. Pēkšņi ievēroju, ka Komats aplaiza kādu no gleznām. ,,Viņš vēlas
sadraudzēties ar to brūno suni gleznā!’’ paskaidroja Poga. Arī es ievēroju, ka gleznā
attēlots suns. Man šī glezna iepatikās. Ik pa brīdim to aplūkoju un pēkšņi ievēroju ko
dīvainu – viena no sievietēm gleznā katru reizi mainīja savu pozu. Kad pastāstīju par
to Pogai, viņa teica: ,,Teo, tas nozīmē, ka mūs gaida jauns mākslas noslēpums!”
Noskaitījām maģisko pantiņu, taču iekšā gleznā tikt nevarējām. Mēģinājām iekļūt vēl
un vēl, jo tā mūs vilināja. Poga šaubījās: „Varbūt gleznas tēli nevēlas, lai tos traucē?”
,,Mums tas jānoskaidro!” es atbildēju. Beidzot ar septīto mēģinājumu tomēr izdevās
iekļūt Maijas Tabakas darbā.
Mēs atradāmies telpā, kas bija attēlota gleznā, tikai bez neviena cilvēka. Kad
izdzirdējām soļus, nodomājām, ka prātīgāk būtu paslēpties. To arī izdarījām,
izmantodami kuplu augu istabas stūrī. Telpā ienāca trīs sievietes, precīzi kā gleznā,
nostājās pozās – arī kā gleznā. Sieviete gaišā kleitā uzrunāja uz krēsliem guļošo:
,,Maija, es tev tiešām iesaku, apdomājies! Izvēlies citu stilu, jo tevi var izslēgt no
Mākslas akadēmijas.” Maija iesāka: ,,Marta…” Sieviete tumšākajā kleitā (kā vēlāk
uzzinājām - Annija) uzreiz pārtrauca: ,,Tavs apģērbs arī ir pārāk izaicinošs.
Skolotājiem tas nepatīk!” Maija atkal ierunājās: ,,Ak, meitenes! Tas ir mans stils, un
es to nemainīšu! Labāk uzspēlēsim kādu spēli.” Meitenes jau grasījās spēli sākt, taču
telpā ielavījās Annijas suns, kurš, saodis mūs, sāka riet. Nekas cits neatlika, kā atklāt
sevi un pastāstīt, kas mēs esam. To pašu darīja arī Maija, noklusēdama savu uzvārdu.
Mēs izlikāmies, ka dodamies prom, taču slepus turpinājām draudzenes novērot. Mūs
māca ziņkārība – kas ir šīs meitenes? Pēkšņi līdz manām ausīm nonāca vārdu
salikums – Maija Tabaka. Maija Tabaka bija pati zīmējuma autore! ,,Mēs
nedrīkstējām tā melot un izlikties!” sacīja Poga. Mēs atgriezāmies un atzināmies.
Maija nebija dusmīga, taču nedaudz neapmierināta. Viņa piedāvāja: ,,Es nevēlos, lai
jūs mums traucētu spēli, taču par piemiņu uzgleznošu jums šādu gleznu. Cauri tai
varēsiet ar mani sarunāties, taču nevarēsiet tajā iekļūt! Sarunāts?” Šādi nosacījumi
mūs apmierināja. Atvadījušies no Maijas, Martas un Annijas, un viņas suņuka,
atgriezāmies mūsu laikā Pogas mājās. ,,Mums jāpārbauda, vai gleznā patiešām nav
iespējams ieiet,” es ierosināju. Glezna patiešām bija slēgta, bet Maija sakustējās un
vaicāja: ,,Kā iet, bērni?”
Vakarā ar Pogu pārrunājām šīs dienas notikumus. ,,Tas tik bija piedzīvojums!”
Poga sajūsminājās. ,,Jā, un jau nākamais mākslas noslēpums atklāts!” es piekritu. Tā
arī šķīrāmies, paņemdami jaukas atmiņas par šodienu.
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Maija Tabaka. Spēle
Patrīcija Feldmane, 4. klase
Draudzības spiegošanas spēle
Kādu dienu Poga satika Teo. Viņi abi gribēja viens otram ko jautāt, taču Poga
paspēja pirmā: ,,Vai tevi ielūdza uz Lieldienu svinībām?” Teo nesaprata un jautāja:
,,Vai pie kaimiņiem Okšķeru ielā?’’ Poga atbildēja: ,,Jā, tieši tā! Mēs atkal varēsim
darboties gleznās!’’ Teo piebilda: ,,Tas ir lieliski!”
Viņu piedzīvojums varēja sākties. Pienāca Lieldienu svinības. Teo un Poga ieradās
pie kaimiņiem. Šoreiz bija sarīkota seno tērpu izstāde. Dažus tērpus varēja piemērīt,
protams, to visvairāk vēlējās Poga, taču Teo un Komats ieģērbās suņu drēbēs.
Uzvilkuši tērpus, dzirkstelēm sprakšķot, trijotne nokļuva citā pasaulē, precīzāk,
gleznā, kurā valdīja mūžīgā spēle. Tas bija fantastiski! Teo un Poga nolēma izsekot
sievieti, kura valdīja pār šo pasauli. Valdniecei līdzi skrēja maza suņu meitene.
Komats skrēja abām līdzi, jo viņam suņu meitene bija iepatikusies. Detektīvi sekoja
sievietei, līdz viņa tos ieraudzīja un jautāja: ,,Ko jūs šeit darāt?” ,,Mēs esam spiegi,
taču arī mēs gribam spēlēt „Augstāk par zemi,” bērni atbildēja. ,,Cik jauki! Es esmu
Maija Nora Tabaka. Kas esat jūs?” sieviete jautāja. Bērni uzreiz atbildēja: ,,Es, Poga;
es, Teo; Komats. Mūsu mīļākā gleznotāja ir Maija Nora Tabaka!’’ Sieviete iesaucās:
,,Tas ir lieliski! Ejam spēlēt!” Detektīvi un Maija sāka spēlēt „Augstāk par zemi’’,
pēkšņi Maija apgūlās uz diviem krēsliem, un zem viņas paskrēja suņu meitenīte.
,,Blākš!” Viņas pārvērtās par gleznu, zem kuras bija paraksts - ,,Gleznoja Maija
Tabaka”. Mēs apjukām, jo atradāmies nekurienē. Šeit bija tikai viena puķe, kuru
Komats sāka ēst. Pēkšņi mēs no 1939.gada nokļuvām 2016.gadā.
Mēs laimīgi devāmies mājup ar mierīgu prātu un svinīgu sajūtu, jo viss atkal bija
izdevies!
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Alise Ekota, 6.klase
Amerikas Gotika
Klāt bija 1. septembris. Kate nevarēja izlemt, ko lai velk mugurā uz pirmo skolas
dienu, Meitene apjauta, ka atlikušas tikai desmit minūtes, lai saģērbtos. Meitene veikli
uzvilka melnbaltu mežģīņu kleitiņu. Kate bija gatava.
Pēc svinīgās ceremonijas, Kate ar savu labāko draudzeni izlēma doties uz Mākslas
muzeju, jo tieši tur šodien ieeja skolēniem ir bez maksas. „Uzrādiet, lūdzu, skolēnu
apliecības!” lūdza muzeja biļešu kontroliere. Abas draudzenes uzmanīgi iegāja garā
gaitenī, kur sienas rotāja daudz dažādas gleznas. „Kate, paskaties uz šo mazo,
piemīlīgo kaķīti!” Elizabete norādīja uz pašu pirmo gleznu. Kate sarkastiski noteica:
„Burvīgi!” Meitenei kaķi diez ko nepatika. Apskatot vēl dažas gleznas, meitenes
ieraudzīja gleznu, zem kuras bija rakstīts „American Gothic” jeb “Amerikas Gotika”.
Tajā bija attēloti sieviete un vīrietis ar diezgan drūmām un noslēpumainām sejas
izteiksmēm. Gleznā attēlotajam vīrietim rokā bija siena dakša.
Pie meitenēm no aizmugures nāca klāt sveša sieviete. Viņai mugurā bija formas
tērps. Acīmredzot viņa bija muzeja darbiniece. „Vai vēlaties, lai pastāstu kaut ko
sīkāk?” noslēpumainā sieviete piedāvāja. Mēs piekrītam. Sieviete iesāka: „1930. gadā
šo gleznu izveidoja mākslinieks Grants Vūds. Klīst leģendas, ka attēlā redzamais
vīrietis naktīs atdzīvojas un sargājot muzeju. Sieviete, kas stāv blakus, ir viņa meita.”
Darbiniecei iezvanījās tālrunis. „Atvainojiet, meitenes, man jāskrien.” Viņa sacīja un
ātrā solī aizgāja. Kate un Elizabete nolēma viņas teikto pārbaudīt, tāpēc viņas paziņoja
vecākiem, ka paliek viena pie otras pa nakti, kaut gan viņas palika muzejā. Viņas
paslēpās aiz liela puķu poda un nolēma gaidīt tumsu. Pēc pāris stundām muzeju
slēdza. Meitenes neticēja savām acīm - liels stāvs ar dakšu rokā uzmanīgi izkāpa no
gleznas. Ātrā solī tas gāja pa lielo gaiteni. Kate viņam sekoja, taču Elizabete, bailēs
trīcot, palika. Vīrs nogriezās aiz stūra. Kate tam nopakaļ. Strupceļš. Priekšā bija viena
vienīga siena. Vīrietis bija izgaisis.
Krietnu laiku vēlāk meitenes izdzirdēja policijas sirēnas. Meitenes nobijās. Viņas
sāka skriet pa gaiteni. Acīs sariesās asaras. Draudzenes zināja, ka viņas atradīs, viņas
zināja to, ka vecāki būs dusmīgi. Viņas atvēra ārdurvis, padevās. Kate iekliedzās un
atvēra acis. Tas bija tikai murgs! Meitenes istabā iebrāzās mamma. Bija laiks iet uz
skolu. Bija 1. septembris. Katei iezvanījās telefons. Zvanīja Elizabete. Viņa teica, ka
vēlas ar Kati braukt uz Mākslas muzeju. Kate atteicās. Meitenei bija bail no muzeja
un no gleznas.
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Džoisa Annija Buce, 6. klase
Mona Liza pusnaktī
Kādā Parīzes nostūrī dzīvoja meitene Maija. Viņai nebija vecāku, tāpēc viņa
dzīvoja pie krustmātes Alises un krusttēva Artūra, kurš strādāja muzejā „Luvra” par
apsargu. Krustmāte Alise saimniekoja mājās. Dzīve Maijai nelikās interesanta, visu
dienu jāpalīdz krustmātei mājas darbos, tikai vakarā var iziet ārā mazajās, tukšajās
Parīzes nomales ielās.
Pienāca vasara, Maijas dzimšanas diena. Krusttēvs gribēja sagādāt Maijai
pārsteigumu, aizvedot viņu uz slaveno Luvras muzeju. Meitene bija ļoti iepriecināta.
Apģērbusi savas labākās drēbes, viņa ar krusttēvu devās ārā no mājām. Līdz
autobusam bija jāiet diezgan tālu, bet Maiju tas netraucēja. Viņa domāja tikai par
muzeju un tā dārgumiem- gleznām.
Drīz vien viņa nonāca pie muzeja, tas bija liels un skaists. Viņi devās iekšā.
Krusttēvs kā parasti ieņēma savu sarga vietu, bet Maija devās aplūkot muzeja
eksponātus. Pagāja vairākas stundas. Maija nevarēja vien nopriecāties par visām
brīnumainajām gleznām. Visvairāk viņai patika Leonardo Da Vinči „Mona Liza”.
Tagad viņa stāvēja un to aplūkoja. Pie viņas pienāca zāles sargs, kurš dārdošā balsī
paziņoja: „Līdz muzeja slēgšanai palikusi pusstunda!”. „Skaidrs,” atsaucās Maija.
Pēkšņi telpā ieskrēja vairāki muzeja apsargi un satraukti kaut ko skaidroja zāles
sargam. Pēc tam viņi skriešus devās prom no zāles. Tā nu meitene palika viena pati
tukšajā telpā. Maija jutās neomulīgi, jo muzeju bija pārņēmis klusums. Drīz vien
meitene sadzirdēja troksni. Viņa nobijās un paslēpās aiz lieliem puķu podiem. Telpā
ienāca divi vīrieši. Viņi izskatījās briesmīgi. Vienam bija melna sejas maska un rokās
liels maiss. Otram bija pelēka sejas maska, un no kabatas spraucās ārā pistole. To
ieraugot, Maijai aizsitās elpa. Vīrieši pieskrēja pie novērošanas kamerām un pārgrieza
vadus. Tālāk devās pie „Mona Lizas”. Meitene neticēja savām acīm, jo vīri noņēma
gleznu un iebāza to maisā. Iedami prom, viņi sačukstējās: „Pusnaktī pie Eifeļa torņa
ar „Mona Lizu”. Otrs pamāja ar galvu, un tad viņi aizgāja.
Maija pagaidīja piecas minūtes un tad skrēja pie tēvoča Artūra, tā krusttēvu mēdza
saukt Maija. Pieskrējusi pie viņa, Maija aizelsusies pastāstīja redzēto. Tika sacelta
trauksme, kā arī izsaukts Luvras muzeja direktors, lai paziņotu nepatīkamos
jaunumus. Kad ieradās direktors, uz vietas nebija palicis neviens pats sargs. Visi viņi
izstrādāja operācijas „Mona Liza pusnaktī” plānu. Nepatīkamo ziņu direktoram nācās
paziņot Maijai. Dzirdot, ka no muzeja pazudusi slavenākā pasaules glezna, direktors
no bailēm noģība.
Tuvojās pusnakts, policisti kopā ar apsargiem bija ieņēmuši savas pozīcijas. Arī Maija
atradās turpat Eifeļa torņa pakājē un cītīgi raudzījās apkārt. Pēkšņi viņa tos ieraudzīja.
Viņi stāvēja pie laternas un kādu gaidīja. Rokās viņiem bija tas, ko Maija redzēja
muzejā. Maija parādīja operācijas dalībniekiem baisos vīriešus. Visi policisti
sarosījās. Maija uzmanīgi vēroja vīriešus, pagāja piecas minūtes, līdz pie viņiem
piegāja citi trīs vīrieši. Maijai blakus stāvošais policists izbijās. Tie trīs vīrieši taču
bija sen meklēti kontrabandisti. Policists paziņoja jaunumus pa rāciju pārējiem
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policistiem. Visi izbijās, tomēr operācija turpinājās. Galvenais policists pa rāciju
iekliedza: stāt, un visi ielenca zagļus. Zagļi izbijušies atkāpās. Kontrabandisti
gatavojās izvilkt ieročus, bet, pirms viņi to izdarīja, apsardze kopā ar policistiem jau
bija uzlikuši roku dzelžus. Tā nu viss beidzās laimīgi. Glezna tika nogādāta atpakaļ
muzejā, tikai ar labāku drošības sistēmu. Direktors atguvās un bija ļoti priecīgs par
paveikto darbu. It īpaši viņš lepojās ar Maiju un krusttēvu Artūru. Artūru viņš
paaugstināja amatā, ieceldams par muzeja apsargu direktoru, bet Maijai atļāva
apsargāt slaveno gleznu. Pēc šī notikuma dzīve Maijai vairs nelikās neinteresanta, bet
gan aizraujoša, Meitene katru dienu sargāja ar prieku.

Ieva Žagare, 6.klase
Pazudusī tautumeita
Kādu sestdienu mēs ar mammu aizgājām uz mākslas muzeju. Kad mēs iegājām
lielajā zālē, mēs pamanījām lielu jucekli pie vienas gleznas. Mēs piegājām klāt un
padzirdējām, ka nozagta Džemmas Skulmes glezna „Tautumeita”. Tur bija gan
žurnālisti, gan parasti apmeklētāji, kā arī muzeja darbinieki. Visi par to vien runāja.
Mēs apskatījām visas gleznas un mierīgi devāmies mājās. Arī vakarā „Panorāmā”
stāstīja par zādzību. Tad es iedomājos, ka varbūt burvju vārdi, ar kuriem var ieiet
gleznās, varētu būt patiesi, kā bija teikts Luīzes Pastores grāmatās „Pazudušais
pērtiķis” un „Neredzamais cilvēks”. Es nolēmu, ka nākamajā dienā es atkal aiziešu uz
muzeju un pamēģināšu ielīst kādā gleznā un pajautāt, vai gleznas personāži nav neko
redzējuši.
Nākamajā dienā es paēdu brokastis un uzreiz devos uz mākslas muzeju. Es piegāju
pie kādas gleznas un noskaitīju burvju vārdus, un par brīnumu iekļuvu citā Džemmas
Skulmes gleznā „Marta”. Es iekritu rudzu lauka vidū un no sākuma nevienu citu
neredzēju, ja neskaita dažus cilvēkus, kas apskatīja šo gleznu. Pēc kāda brīža es
pamanīju, ka man pretī skrien kāda meitene. „Čau, mani sauc Marta, ko tu šeit dari?”
jautāja meitene, kad pie manis pieskrēja. „Nu… es atnācu pie tevis, lai uzdotu dažus
jautājumus.” „Nu labi, kāds ir pirmais jautājums?” „Tātad, vai tu zini, ka ir nozagta
glezna „Tautumeita”?” es viņai jautāju, un viņa atbildēja, ka zinot. „Nu labi, un vai tu
kaut ko redzēji?” es viņai jautāju. „Jā, es redzēju, ka gleznu paņem muzeja direktors
Gustavs Kriksis,” meitene priecīgi atbildēja. „Paldies, nu tad es došos!” es izbrīnīta
atbildēju, noskaitīju burvju vārdus, un vienā acumirklī biju atpakaļ muzeja lielajā zālē.
„Ārprāts,” es pie sevis nodomāju un ātri steidzos ārā no muzeja. Es aizskrēju uz
mājām un notikušo izstāstīju mammai, protams, neatklājot burvju noslēpumu. Mana
mamma izbrīnīti uz mani paskatījās, un mēs tūdaļ devāmies uz policiju, un es visu
uzstāstīju. Pēc mana stāsta policija devās pie muzeja direktora Gustava Krikša.
Direktors pats atzinās, un tika apcietināts. Es biju cerējusi, ka man atalgojumā iedos
vismaz dažus eiro, bet policija nosprieda, ka es esmu pārāk jauna, lai saņemtu naudas
atalgojumu, tāpēc turpmāko gadu katru dienu man piegādāja divus spaiņus ar
saldumiem. Un tā es dzīvoju laimīgi ar saldumiem pārpildītā istabā.
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Beāte Anna Klepere, 4. klase

Luīze Pastore
Es uzzīmēju tādu, kādu es viņu iztēlojos, pirms ieraudzīju viņu dzīvē. –
Pašlaik viņa mēra gleznu, mēģina iejusties Pogas ādā un izmeklē kārtējo
mākslas darbu mistēriju.
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Pasakas
Viktorija Greidāne, 5.klase
Nozagtā Rīga
Rīgas centrā tajā pelēkajā mājā dzīvo divpadsmitgadīgā meitene Lizete. Viņas
sapnis ir kļūt par drosmīgu glābēju, saņemt balvu par gudru galvu un pērli par viņas
garo mēli.
Kādu dienu Lizete dodas pastaigā. Redz, pie Rīgas pamales lielais negaiss ir
jau klāt! Meitene skrien uz māju, ko tik viņas kājas nes. Atnākusi mājās, Lizete no
savas krūzes dzer siltu kumelīšu tēju. Nākamajā dienā meitene pa logu neredz nevienu
Rīgas torni. Tas nu gan nav joks! Lizete apņemas atrast pazudušo pilsētu.
Pēkšņi uzrodas feja un saka, ka var atrast Rīgu, bet tikai tad, ja meitene
palīdzēs meklēšanā. Lizete piekrita, un viņas devās meklēt Rīgu. Ceļā viņas ieraudzīja
taku, kura ved uz aku. Šajā akā paslēpta ir Rīga. Atgūst Lizete nu pilsētu un saņem
savu dāvanu – medaļu par drosmi!
Fejas vārds ir Sapņu Piepildītāja. Katra mērķis, kuru viņš apņēmies sasniegt, ir
sasniedzams, ja vien pats to vēlas.
Karīna Kārkliņa, 5.klase
Nozagtā Rīga
2003.gada 5.jūlijā Elizabete ar savu māsu Lieni un brāli Artūru devās uz
Daugavas malu spēlēt bumbu. Bija silta vasaras diena, pūta maigs vējiņš, un upe
vizuļoja saulē.
Spēlējoties bērni pamanīja, ka no Daugavas izpeld liela, nepievilcīga,
atbaidoša līdaka. Bērni bailēs iekliedzās: „Ak vai!” Zivs dusmīgi vaicāja: „Vai Rīga
jau gatava?” Bērni atbildēja: „Jā! Nu, protams!” Tikai pēc tam viņi apjēdza, ka tā ir
viltīgā līdaka! Zivs Rīgu nobūra par kviešu lauku un sacīja: „No šiem kviešiem
samaliet miltus un izcepiet veselības maizi! Mana mamma ir ļoti slima. Palīdziet!”
Bērni bija satraukti un apmulsuši. Viņi savāca kviešu graudus un samala
dzirnavās, kuras tiem iedeva viltīgā zivs. Netālu viņi redzēja mājiņu un aizgāja tur
izcept kukulīti. Mīklā Elizabete, Liene un Artūrs iebēra veselības zāles, lai līdakas
māte izveseļotos.
Lai pateiktos, līdaka pārvērta kviešu lauku atpakaļ par pilsētu, un tā Rīga
netika nozagta.
Sofija Lavrentjeva, 5. klase
Nozagtā Berlīne
„Kur ir palikusi Berlīne?” domāja ielas kaķēns Lilo. Viņš bija Berlīnes ielas
kaķēns. Viņam ļoti patika Berlīne, jo tur bija viņa mīļākais zivju veikals. Tur viņu visi
mīlēja, bet zivju veikals un pati Berlīne ir nozagta!
Lilo staigāja pa vientuļo pilsētu. Neviena nebija apkārt. Pat Berlīnes zoodārzā
vairāk nebija neviena dzīvnieka. „Pag!” iesaucās Lilo, „kas tā par ēnu? Kaut kāds
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siluets.” Lilo sāka sekot aizdomīgajai ēnai, bet pēkšņi tā pazuda. „Hmm..!” nodomāja
Lilo. Tad izdzirdēja skaņu. „Vai tur kāds ir?” kaķēns jautāja nezin kam. Pēkšņi
parādījās spīdīgas acis, parādījās melns kaķis, bet Lilo bija pelēks. Viņš bija
aizdomīgās ēnas kaķis. „Kas tad ir tā ēna? Berlīnes zaglis, un viņš plāno nozagt
Berlīni!” teica melnais kaķis un aizskrēja pie Berlīnes zagļa, bet Lilo tam skrēja pakaļ.
Viņi nokļuva vecā ēkā. Lilo bija kluss kā pele, lai viņu nesadzirdētu.
Tur stāvēja pats Berlīnes zaglis! Lilo, to ieraudzīdams, sāka viņam skrāpēt un
kost, un Berlīnes zaglis atdeva Berlīni. Tagad Lilo ir Berlīnes superkaķis!
Alise Melnbārde, 5.klase
Lielākais brīnums manā mūžā
Reiz dzīvoja kāda savāda meitene. Viņa katru dienu gāja no mājām uz skolu.
Pa ceļam viņa redzēja daudz un dažādus kokus, krūmus. Viņa ievēroja mājas un
veikalus, ievēroja simtiem automašīnu un tramvaju. Ļaudis katru dienu pārvietojās
šurpu un turpu. Dzīve ritēja pilnā sparā.
Taču kādu dienu meitenei sāka likties, ka pilsēta paliek tumšāka. Viņa ievēroja, ka
aizvien mazāk paliek koku, aizvien mazāk paliek krūmu. Arī ēkas sāka zust. Taču tad
vienu dienu viņa ievēroja, ka automašīnas un tramvaji sāk braukt uz debesīm. Pēc
nedēļas pilsēta jau bija pilnīgi tukša. Nebija vairs ne koku, ne ēku, ne automašīnu.
Nebija vairs neviena cilvēka. Meitene pamatīgi izbijās, jo nezināja, kas sekos tālāk.
Nākamajās dienās sacēlās milzīga vētra. Vējš pūta no visām pusēm. Smilšu
kalni auga un auga. Desmitajā dienā meitene debesīs ieraudzīja kamieļu karavānu, kas
automašīnu vietā atgriezās uz zemes. Tikai tad viņa saprata, ka ir noticis lielākais
brīnums viņas mūžā, jo skaistā, zaļā pilsēta bija pārvērtusies par milzu tuksnesi, kur
visapkārt bija tikai smiltis, kamieļi un vējš.
Līva Ančeva, 5.klase
Neticamais notikums
Reiz dzīvoja kāda meitene Marta. Viņa dzīvoja Parīzē kopā ar vecākiem un
brāli. Taču Marta nebija laba un pieklājīga meitene, jo skolā daudzus apsmēja.
Kādu dienu viņa pastaigājās pa pilsētu un apsēdās uz soliņa. Pie viņas piegāja
vecs vīrs un teica, ka atlīdzinās, ja iedos padzerties, bet Marta bija skopa un neiedeva
pat malciņu. Pirms vecais vīrs aizgāja, viņš Martai iedeva mazu spoguli un teica, ka
viņa saņems atlīdzību, ja to pagriezīs uz leju. Meitene nopriecājās un aizgāja tālāk.
Nākamajā dienā viņa aizgāja uz skolu un pastāstīja draudzenei par vakardienas
notikumu. Draudzene nobrīnījās un aizgāja tālāk. Bija starpbrīdis, un Martai gribējās
izmēģināt, kā darbojas spogulis. Viņa to pagrieza uz leju, un notika kas neticams.
Viņai bija mati kā raganai, seja melnā krāsā un mugurā kartona kaste. Visi sāka
smieties kā nekad.
Tad Marta saprata, cik slikti ir smieties par citiem. No tās reizes viņa visiem
palīdzēja un ne par vienu nesmējās.
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Estere Līva Čipote, 5.klase
Neticami nozagtā Anglija
Es esmu Melanholija. Es jums pastāstīšu par neticami nozagto Angliju. Kādu dienu
mana draudzene Čičī izdomāja, ka jāizpēta Anglijas nostūri, lai uzzinātu ko jaunu.
Mēs sakravājām mantas un devāmies ceļā. Pa ceļam mēs satikām manu senu
draudzeni Ženēro. Kad es pastāstīju Ženēro par iecerēto, viņa tūlīt pat piebiedrojās.
Un tā mēs devāmies ceļā, trīs labākās draudzenes. Tad uznāca tumsa, un mēs
devāmies uz viesnīcu. Viesnīcā mēs iekārtojāmies trešajā numuriņā ar skatu uz skaistu
upīti, tik skaistu kā zemenes saldējuma kokteilī. Tur bija diezgan omulīgi. Naktī
varēja dzirdēt dažādus skaļus trokšņus. Tie dažubrīd bija tik skaļi! Bum! Bum!
No rīta es pamodos. Es apskatījos apkārt, tur nekā nebija. Anglija bija pazudusi. Es
pamodināju savas draudzenes un pastāstīju par Angliju, kas pazudusi. Mēs devāmies
meklēt Angliju. Ženēro sameklēja lidmašīnu, un Čičī sameklēja ēdienu. Mēs lidojām
pāri pasaulei šurpu un turpu. Pa ceļam mēs pārlidojām Itālijai, Spānijai, Latvijai,
Francijai un pat Ķīnai. Tad mēs lidojām garām Kanādai un pamanījām ko dīvainu.
Mēs izlēmām, ka jānolaižas apskatīt. Kad nolaidāmies zemāk, es ieraudzīju plašo
Angliju! Mēs to atguvām un vedām atpakaļ uz ierasto vietu.
Nu visi Anglijas iedzīvotāji atkal ir laimīgi. Vēl tikai mums nebija skaidrs, kurš
Angliju, skaisto kā debesu jumu, nozaga.
Svens Prāve, 5.klase
Neticams notikums
Es devos debešķīgā braucienā,
Ko nevar paveikt vienā dienā,
Uz sarkano kaimiņ planētu,
Kur cilvēkiem apmesties derētu.
Tur ļoti auksts un kaudzēm ledus,
Tāpēc visiem atbraucējiem izdod siltus pledus,
Lai elpotu, mums vajag maskas,
No skābekļa te nav ne smakas.
Visapkārt dziļi krāteri kā pīķi,
Kur nākotnē būs zivju dīķi,
Un neviena zaļas zāles pleķa,
Kas dotu maizi, gabaliņu speķa.
Lai zaļi dzīvotu uz Marsa rīt,
To nepieciešams uzsildīt.
Tas radīs siltumnīcas efektu,
Un pārveidos šo defektu.
Vien žēl, ka esmu atlidojis viens,
Ne kaķis, draugs, ne „aifons”,
Un rokās man tik vienvirziena biļete,
Uz zemi aizlido vien tukša raķete...
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Beāte Anna Klepere, 4. klase

Arno Jundze
Kā redzat, viņš ģērbies diezgan interesanti, tas tāpēc, lai viņš pats
nepazustu krāšņajā un pat apdullinošajā kosmosā.
P.S. Uz galvas ir īpaša ierīce, kas ļauj viņam nodarboties ar citām lietām
un neaizmirst visu, ko viņš ir uzzinājis.
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Emilia Kristiana Laiviņa, 4. klase
Saules dievs
Ir bijušas vairākas baumas par lidojošiem objektiem, bet Rīgā ir īpašs objekts.
Saules dievs ir izdzīvojis, uzlidojot kosmosā un aizmiegot. Nu viņš ir pamodies un
lido uz mājām. Māju vietā ir liela saules cepumu fabrika, tāpēc viņam nav kur palikt.
Viņam uzdāvināja VIP dzīvokli jeb īpašo dzīvokli. Tur viņš ieguva telefonu,
planšetdatoru, un pie tam viņš dabūja stalli, kur glabāt zelta saules zirgus. Ja kas, es
esmu viens no zirgiem un man tur ļoti patīk. Viņa rati ir muzejā, bet to vietā viņš
dabūja jaunus. Jaunajiem ratiem ir lukturīši un signalizācija. Man, atklāti sakot, vecie
rati labāk patika, jo jaunie ir smagi un berž. Saules dievam ļoti patīk lidot ar mums, jo,
kad mēs paceļamies, var redzēt visu pasauli. Saule vienmēr ar mums aprunājas, pirms
Saules dievs parauj aukliņu, ar ko iededz sauli. Saules dievam ir zeltaini mati un
tumša āda, zilas acis un balts apmetnis jeb lakats. Es mīlu lidot, jo, kad es redzu
zeltainos spārnus, smaidus visos, tad mani piepilda prieks. Mūsu astes un krēpes it kā
deg, arī pakavi. Jūs jautāsiet, kā es satiku viņu, es vienkārši staigāju pļavā, kad pēkšņi
mani noķēra viņš un pārvērta. Saules dievs pilsētā lido un palīdz visiem. Es to rakstu
no nākotnes, jo esmu 3429. gadā.
Ar viņu ir notikuši vairāki atgadījumi, bet visinteresantākais bija, kad viņš
lidoja un pēkšņi viņam iekrita hamburgers klēpī. Viņš to pagaršoja un teica, ka ir ļoti
garšīgs. Jūs varbūt domājat, no kurienes hamburgers? Tas notika tur, kur tika filmēta
reklāma par hamburgeriem. No tā radās filma „Mākoņains, reizēm gaidāms kotlešu
lietus’’.
Emma Kristiāna Grase, 4. klase
Bellerofonts un 2015. gads
Bellerofonts mierīgi jāja pa debesīm. Viņš kopā ar savu uzticamo lidojošo
zirgu izlidoja caur katru mākoni, kurš bija viņu ceļā.
Pēkšņi Bellerofonts pamanīja kādu lielu un zilu mākoni. Viņš saskatījās ar
savu zirgu Pegazu. Viņi ar skatieniem vienojās un lidoja tam cauri. Vēl nedaudz
palidojuši, viņi nolaidās zemāk. Kas tad tas? Tur, lejā, bija lieli stikla un metāla kalni .
Vai mūri. Vai resni stabi. Tos bija ļoti grūti raksturot. Pegazs bija apstulbis. Viņš neko
no šīs vietas nebija redzējis. Zirgs nolaidās uz cementētas taciņas. Tur bija daudz
cilvēku. Visi apstājās un lūrēja uz Bellerofontu un vēl jo vairāk uz viņa zirgu. „Kur es
esmu?” Bellerfonts jautāja cilvēkiem. „Kas šis par gadu?” „Ir 2015. gads,” nedaudz
izbijies, teica viens no cilvēkiem. Poseidona dēls satrūkās. Tik liels skaitlis! Viņš
zibenīgi lika Pegazam pacelties gaisā un sameklēt lielo, zilo mākoni. Zirgs tā arī
darīja. Atradis minēto mākoni, viņš traucās tam cauri. Tad zirgs lēnām piezemējās
atpakaļ savā laikā. „Tas tik bija kaut kas…” Bellerfonts murmināja, ņemdams nost
Pegazam sedlus. „Rīt,” Bellerofonts bilda, „pajautāšu citiem, vai viņi zina 2015.
gadu.”
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Beāte Anna Klepere, 4. klase
Jūras dievietes
Reiz jūras dievietes izdomāja, ka viņas grib uz Latvijas ūdeņiem. Daiļavas
uzsēdās uz saviem personīgajiem jūras briesmonīšiem un sāka jāt. Viņas nonāca galā
apmēram 3. jūnijā.
Pludmale bija pilna ar cilvēkiem, kuri sauļojās. Dievietes gribēja vēl papētīt,
bet nepaspēja, jo viņām traucās virsū milzīgs ūdens motocikls. Sievietes sāka
uztraukties. Tikai viena attapīgā skaistule izmantoja savas spējas, lai novirzītu ūdens
motociklu no savām māsām. Tas izdevās.
Nu nāriņas varēja veltīt savus skatienus būtnēm, kuras sauļojās uz saviem
dvielīšiem. Nāras arī gribēja pamēģināt sauļoties, tāpēc devās uz krastu. Kad viņas
bija nonākušas galā, neviens no cilvēkiem pat nepamirkšķināja aci. Dāmas atgūlās un
sauļojās. Pēc kāda laiciņa viņas aizmiga.
Nāriņas pamodās kādā ūdens tilpnē, kas bija iekštelpās. Visapkārt bija tikai
sienas, daži krēsli un dvieļi. Dāmas sauca pēc palīdzības. Neviens neatsaucās.
Pēc kāda laika uzradās tante ar ziliem matiem un atnesa ēdienu. „ Kā mēs šeit
nokļuvām?’’ jautāja viena no daiļavām. „Jūs gulējāt nekustīgas pludmalē!’’ attrauca
sieviete, kas pienesa ēdienu. „ Jums pietrūka ūdens, tāpat kā man pirms gada,’’
turpināja klāstīt sieviete, kas bija viņas izglābusi. „ Māsiņ?’’ iesaucās kāda nāra ar
cerību pilnu skatienu. „Jā, tā esmu es! Pirms gada slepus atpeldēju uz šejieni. Man arī
gribējās sauļoties, tāpēc nolēmu iziet krastā, es iemigu. Mani atveda mājās kāds
vīrietis uz baseinu. Viņš bija lasījis par mums. Jordino man iemācīja visu par
sauszemi. Tagad es iemācīšu jums arī!’’
Pēc nedēļas nāras jau staigāja pa pilsētu modernos apģērbos un izklaidējās
tāpat kā visi citi cilvēki. Protams, viņas pa laikam padzīvoja un veica savus
pienākumus jūrā.
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Beāte Anna Klepere, 4. klase

Juris Zvirgzdiņš
Viņš varētu būt ģērbies kā mūmija, lai, rakstot šo grāmatu, viņam būtu
mūsdienīgāka iedvesma. (Kāpēc mūmija mūsdienās? Tāpēc, ka par tām
fano mūsdienu bērni.)
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Annija Bendzule, 4. klase
Atlanta telefons
Kādu dienu Atlants saprata, ka laiks apskatīt, kā izskatās 2015. gadā. Atlants
pasauca savu dēlu, lai tas patur zemeslodi. Viņa dēls piekrita. No sākuma Atlants
aizbrauca uz ASV. Tur bija daudz veikalu un arī cilvēki, kuri runāja pa telefoniem.
Viņš iegāja vienā no veikaliem, un tur bija daudz telefonu. No sākuma viņš aizgāja
pie kases un jautāja, kas ir telefons. Kasieris atbildēja kā var nezināt, kas ir telefons.
Atlants sadusmojās un sāka bļaut, ka viņš 1000 gadus ir turējis zemeslodi, lai mēs
vispār eksistētu. Kasieris nobijās un Atlantam iedeva telefonu. Kad viņš gāja uz citu
veikalu, kaut kas noskanēja un viņš nobijās. Atlants paņēma telefonu, un tur bija
īsziņa par to, ka viņam ir jauns telefons. Viņš uzspieda uz kameras un nofotografēja
sevi, viņš paskatījās un teica, ka ir tik smuks vīrietis. Pēc brīža Atlants jau zināja, kā
darbojas telefons. Viņš gāja pa ielu un skatījās uz savu bildi, bet pēc kāda brīža viņam
bija jādodas uz mājām. Viņš atgriezās un ar dēlu samainījās. Viņš paskatījās un
ieraudzīja, ka viņa dēls dzēš ārā viņa fotogrāfiju, viņš nobijās un kliedza, lai
neaiztiek, bet bija par vēlu. Atlants sadusmojās un vairāk negribēja doties uz zemi.

Katrīna Paula Dīringa, 4. klase
Tēseja piedzīvojumi mūsdienās
Šodien notika kas ļoti interesants. Kad šorīt es piecēlos, es uz savas istabas grīdas
ieraudzīju zēnu, kuru, goda vārds, nepazinu. Cik viņam gadu? Apmēram 15 vai 16.
Nu teiksim ne vairāk par 17. Es nolēmu iet viņu tuvāk apskatīt un iepazīt. Es redzēju,
ka viņam ir tikai balts palags mugurā. Vismaz man tā šķita. Es viņu pamodināju, jo
gribēju zināt, kas viņš ir! Laikam man nevajadzēja viņu modināt, jo viņš mani ļoti
viegli un vienkārši pacēla uz viena mazā pirkstiņa! Es teicu viena! Tas bija dīvaini, jo
pat mūsu skolā skolēni no 12. klases nevar nevienu pirmklasnieku pacelt uz viena
mazā pirkstiņa! Jautāju viņam, kas viņš ir. Viņš sacīja, ka esot Tēsejs. Viņš 16 gados
ir viegli novēlis akmeni, kas nosedza viņa tēva, Atēnu karaļa Egeja, sandales un
zobenu. Tas esot noticis… labi, jau aizmirsu. Tas notika ļoti sen, bet tad viņš esot
aizmidzis un nokļuvis šajā istabā. Gāju pie savas klasesbiedrenes Emīlijas, jo viņa ir
izgudrojusi laika mašīnu 2000. Viņa apsolīja, ka man palīdzēs, un pēc dažām
minūtēm viņš pazuda… tad es aizgāju uz skolu un izstāstīju šo gadījumu 4.a klasei.
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Elfa Elizabete Melbārzde, 5.klase
Pasaka par Velnu
„Gadu uz krogu nevarēšu iet!” Velns noņurdēja.
„Kāpēc? Mums taču ir tik daudz naudas!” pārsteigta jautāja sieva.
„DAUDZ NAUDAS!” no otra istabas gala iesaucās mazais velnveidīgais, kurš
tikko pārtrauca spēlēt datorspēles.
„Tas ir garš stāsts,” sacīja Velns.
„Man patīk gari stāsti! Īpaši saistīti ar vientiešiem,” ierunājās Velna meita, kura
blakus lasīja grāmatu.
„Kā tu zināji, ka stāsts ir saistīts ar vientiešiem?” Velns jautāja savai meitai.
„Es minēju. To varēja pateikt pēc tavām...ē...grimasēm,” nepārliecinoši atbildēja
meitene.
„Vai man ir uzkrītošas grimases?”
„Ļoti reti,” atzinās sieva.
„Kad tu vienreiz stāstīsi to stāstu?” ieinteresēts jautāja dēls.
„Varbūt man pasaukt savus draugus, lai noklausītos tavu „lielisko” stāstu?”
„Nē!” iesaucās Velns.”Tas stāsts nedaudz apkauno mūsu ģimeni, un baidos, ka
mūsu ģimenei būs finansiālas grūtības.”
„Kā tad tā? Kad paskatījos bagātību kambarī, tur bija tik daudz naudas, ka
kambaris vai plīsa pušu no pārpilnības!” sieva apmulsusi sacīja.
„Nu labi. Klausieties uzmanīgi! Lai nav neviena lieka jautājuma!”
Velns izstāstīja, kā ganu zēns viņu apmuļķoja, un dēls jautāja: „Vai varu izstāstīt
draugiem?”
„Tu traks?! Tu zini, kas notiks, kad to uzzinās Jods? Tēti atlaidīs no darba, pārējie
velni smiesies par mums, un mēs tiksim patriekti no planētas Zeme vai vēl trakāk! Vai
tu to gribi? Atvadīties no visiem saviem draugiem? Mēs būsim nabadzīgi!” uzkliedza
sieva.
„Mēs jau esam nabadzīgi, un vēl nabadzīgāki mēs nevaram kļūt. Ja vien mūsu
slepenajā kontā ir vēl nedaudz naudas,” ieminējās meita.
„Slepenais konts!” iesaucās pārējie.
Tā kā konta jeb seifa atslēga bija pazudusi, viņiem vajadzēja māju apgriezt
otrādāk. Viņi to izdarīja un atslēga atradās zem dīvāna spilveniem. Kad viņi to
paņēma, ģimene skrēja uz slepeno seifu. Tur bija divtik daudz naudas, un ar to visas
problēmas atrisinājās. Viņi dzīvoja un dzīvo laimīgi vēl šobaltdien. Šīs laikam ir
beigas. Beigas!
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Emīlija Anna Klišāne, 6.klase
Taurenis vai trusis
Kādu dienu Petra devās ciemos pie savas vecmāmiņas. Viņai tur patika, jo
vecmāmiņas māja vienmēr smaržoja pēc ābolmaizes un tējas. Ābolmaize un tēja bija
vecmāmiņas mīļākais ēdiens un nu jau arī Petras. Vecmāmiņas smilšu brūnajā dīvānā
gulšņāja zilpelēka kaķenīte Zuze.
Pēkšņi, gaidot, kad vecmāmiņa atnesīs tēju, Petra ieraudzīja ļoti skaistu gleznu.
Meitene nekad agrāk vecmāmiņas mājā nebija šādu gleznu redzējusi. Mazajai dāmai
uzreiz iepatikās glezna. Meitenei tā šķita tik aizraujoša un interesanta, un
piedzīvojumiem bagāta. Petra nejauši aizķērās aiz kumodes, virs kuras glezna bija
pakārta, un nokrita. Kritiens viņai likās tik garš. Petra virpuļoja uz riņķi kā karuselī.
Apkārt viss bija tik krāsains, it kā kāds būtu izlējis visas pasaules krāsas.
Mirkli vēlāk meitene sajuta pamatu sev zem kājām. Meitenei bija bail atvērt acis,
jo viņai nebija ne mazākās nojausmas par to, kur viņa varētu atrasties. Tomēr Petra
sadūšojās un atvēra acis. Viņa bija tik pārsteigta. Apkārt pavērās liela, liela telpa, kura
bija vēl krāsaināka nekā karuselis, kurā Petra virpuļoja. Šeit patiešām izskatījās tā, it
kā katrs cilvēks būtu atnācis un izlējis savu krāsas bundžiņu. Petra lēnām gāja uz
priekšu pa šo šķietami bezgalīgo telpu. Tad Petra priekšā ieraudzīja mazāku telpu un,
ne mirkli nešauboties, devās tajā iekšā. Mazā meitene bija tik ieinteresēta šajā krāsu
pasaulē, ka vairāk nebaidījās. Meitenei šķita, ka vairāk nekas nespēs viņu pārbiedēt.
Ieejot iekšā šajā telpā, Petra gandrīz iespiedzās no izbrīna. Šeit skraidīja dažādi
mazi dzīvnieciņi. Tie visi bija tikpat krāsaini kā šī krāsainā vieta, kur Petra atradās.
Petra redzēja neparastas būtnes - kaķim bija aste kā zivij, bet sunim bija ausis kā
zilonim. Tad mazā dāma telpas tālākajā stūrī ieraudzīja neparastu būtni, kas gulēja
mazā gultiņā ar krāsainiem dimantiem. Pēkšņi šis neparastais dzīvnieks sāka lidot.
Tam bija spārni kā taurenim, bet ķermenis kā trusim. Meitene pēc iespējas ātrāk
izņēma no jakas kabatas savu pierakstu blociņu un uzzīmēja šo ļoti neparasto, skaisto
dzīvnieciņu.
Kāds mazs zvēriņš ar deviņām ķepām sāka kutināt Petrai pēdas, un meitene atkal
nokrita. Pēc kāda brīža Petra attapās vecmāmiņas mājā, lūkojoties gleznā.
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Jasmīna Lapa, 5.klase
Drēbnieks
Atkal gāju uz darbu. Šodien bija jāuzšuj kleita no bērza lapām tai pelei, kura pirms
trijām dienām histēriski pieprasīja, ka viņai tieši šodien pulksten piecos vajag kleitu,
šūtu no vissvaigākajām bērza lapām. Ticiet man, ausis gandrīz uzsprāga.
Kārtējo reizi ejot uz darbu, sētnieks Stārķis, dziedādams kaut kādu tautasdziesmu
par sliekām, slaucīja netīro ielu. Ejot garām, turējos piecpadsmit metru attālumā no
viņa. Pagriezos un gāju pa Spalvu ielu. Tikko bija atvērts jaunais šokolādes veikals
„Trīskāršā šokolādes torte” jeb īsāk „TŠT”, un es iegāju iekšā. Tur bija visu veidu un
formu šokolādes. Nopirku četras tārpiņu veida ar balto šokolādi un biskvīta
gabaliņiem. Tās ir ļoti gardas, iesaku nopirkt.
Veiksmīgi nokļuvu darbā. Noteikti prasīsiet, kāpēc VEIKSMĪGI?! Tas tāpēc, ka
biju pagājis garām trakajam dārzniekam, Kolibri kungam. Izklausās jauks, bet viņš
reiz ākstoties man gandrīz uzmeta grābekli.
Sāku šūt, kad pēkšņi veikalā iebrāzās vārna, tērpusies modernā tērpā. Viņa
piegorījās pie letes un sacīja, ka viņai vajadzīgs ziemas mētelis ar sirsniņām,
zvaigznītēm un sniegpārsliņām. Vēl viens pasūtījums. Atkal.
Ja jūs vēl joprojām nevarat saprast, kas es esmu, tad es pateikšu. Es esmu
putns...drēbniekputns. Nu man pietiks rakstīt, vai arī es šos pasūtījumus nenokārtošu.

Daniela Feldmane, 5.klase
Semikols
Vai tu zini, kas es esmu? Iespējams, esi dzirdējis par mani, bet nezini, kā es
izskatos vai ko es daru. Ja godīgi, es pats nezinu, kam esmu domāts. Esmu tāds jocīgs,
veidots ar komatu apakšā un punktu augšā, kur tam vispār nevajadzētu būt. Ja mani
pirmo reizi redz, mani var noturēt par traipu uz lapas.
Visbiežāk mani izmanto gudri cilvēki, tādi, kuri lielāko daļu sava laika pavada
bibliotēkās un lasa daudzum daudz grāmatu. Un tad viņi gudri, gudri raksta par
filozofiju, zinātni, viduslaikiem un renesansi.
Es esmu mēģinājis ar viņiem runāt, bet tas nekad nav sanācis. Vai nu viņi ir kurli,
vai es par klusu. Nekad neko nevar zināt ar tādiem „inteliģentiem” cilvēkiem.
Nu tā, tāda šobrīd ir mana dzīve. Bet pirms ilga laika, pirms visām „apgaismībām”
un „renesansēm”, un „evolūcijām”, viss bija daudz citādāk. Biju vien sīks traipiņš uz
akmens, līdz kādu dienu mani atrada cilvēks, aiznesa mani pie sevis un pievienoja
citām zīmēm. Tur bija A, B, C, F, !, . , , , : un citi. Viņi mani pieņēma, kaut gan es
saņēmu arī dažus apjukušus, dažus pat dusmīgus skatienus. Tas laikam tāpēc, ka
neviens nesaprata, KAS tad īsti esmu.
Izrādījās, biju pievienojies saimei tad, kad sāka rakstīt gudrus tekstus, un es ļoti
bieži tiku izmantots. Man tas patika – es biju kaut kur un kādam vajadzīgs, es biju
starp vārdiem, kuri no sākuma izskatījās baisi un nesaprotami, bet tad es sapratu, ka
dziļumos tie ir jauki un nozīmīgi.
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Bet laiki atkal sāka mainīties. Cilvēki mani tik daudz neizmantoja. Es lēnām tiku
aizmirsts un izmantots tikai retu reizi. Dažreiz, kad nokļuvu pie vienkāršākiem
vārdiem, tie man pastāstīja par bērnu pasakām, dzejoļiem un mācību grāmatām. Tā es
lēnām uzzināju par pasauli, zinātniskajiem tekstiem un grūtajām teorijām, par velns
zina ko. Un es nolēmu, ka gribu tur nokļūt. Gribu redzēt, kā tur ir. Un dažreiz es tur
arī nokļūstu uz dažām sekundēm, līdz tieku ierakstīts kur citur, un atstāju tikai savu
nospiedumu.
Bet ziniet, tagad man ir jādodas. Mani šobrīd raksta uz...pag, pag... stāstā, ko? es
pats... šajā stāstā ? PALĪGĀ!!

Anna Treija, 5.klase
Punkta dzīvesstāsts
Aizdegās vulkāns, un ārā izšāvās lava. Nē, tā nebija lava. Tie bija daudzi
akmentiņi. Visi melni un vienādi. Visi atvēra acis, nožāvājās un ar mazajām kājelēm
notipināja no kalna. Visiem vārds bija Punkts. Punkts 1, Punkts 2, Punkts 3, un tā
tālāk. Punkts, par kuru būs stāsts, ir Punkts 356.
Lejā visus gaidīja striktās izsaukuma zīmes, klaigādamas spalgās balsīs. „Tur!”,
„Nē, tur!”, „Punkt 300, negrūsties!”. Pāri vulkānam pārlaidās melns nošu mākonis.
Visas notis vienbalsīgi sauca: „Si! Si! Si!” To nu viņām nevajadzēja darīt. Izsaukuma
zīmes krita panikā. Klaigāja, ģība un juka prātā. Punktam 356 ap kaklu apķērās tuvākā
izsaukuma zīme un izklāstīja savas problēmas.
Aiz muguras kāds gardi smējās. Punkts apgriezās (izsaukuma zīme noslīdēja uz
zemes) un ieraudzīja citu punktu vērojam izsaukuma zīmi, kura drudžaini dejoja stepu
un dziedāja operas āriju. Ieraudzījis viņa skatienu, svešais pasmaidīja vēl platāk (ja
tas maz bija iespējams) un laipni sacīja: „Tas ir īslaicīgi. Pēc minūtēm desmit viss būs
kārtībā.” Taču Punkts 356 neticēja: „Kā tu to zini?” Smaids otra sejā nozuda. „Es, lūk,
esmu saticis vecumvecu punktu, kurš apceļoja visu pasauli un atgriezās vulkānā.”
Punkts 356 vērtējoši viņā noskatījās, līdz pēdīgi noteica: „Lai tā būtu, bet vai šis
punkts tev pastāstīja, ko mums darīt?” Par ko svešais punkts tikai nosmējās: „Skaidra
lieta! Mums jālec ūdenī un jāpeld, līdz ieraudzīsim medūzas, un tad tās mūs kaut kur
aizvedīs.” Viņš iepriecināti nobeidza: „Starp citu, esmu Punkts 302”.
Tā viņi lēca ūdenī un nira, līdz ieraudzīja medūzas ar komatiem blakus.
Ieraudzījuši medūzu, punkti piepeldēja tai klāt. Komats šķita iztrūcināts: „L-laip-pni
lū-lūdzam uz R-rozā P-panteras! V-vietas p-pēdējā rindā.” Abi punkti saskatījās, un
302 ievaicājās: „Vai jums viss labi?” Komats reaģēja uzreiz: „Vāāāāā!”- tas iesaucās
un prom bija. Abi paziņas smejoties ieņēma vietas, un medūza uzņēma gaitu.
Pa ceļam abi runājās par nākotnes plāniem, un 302 stāstīja par to mūžveco punktu,
kurš apceļojis pasauli. „Bet tad viņš atvēzējās un...” BLADĀC! Izrādās Punkts 302
bija trāpījis priekšā sēdošajai punktienei. Viņa to laikam uztvēra kā personisku
apvainojumu un visu ceļu turpināja īdēt. Pēc krietna laiciņa „Rozā Pantera” apstājās.
Tur viņus sagaidīja tikpat bailīgs komats: „L-laipni l-lūdzam S-sidnejā A-austrālijā!”
Šoreiz 302 bija pietiekami gudrs, lai neko nejautātu.
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Izkāpjot no ūdens, viņi noelsās vien: debesskrāpji, cilvēki, taksometri! Tas
punktiem bija kaut kas jauns. Apbrīnošanas procesu iztraucēja nepacietīgs krekšķis
„Khm, khm!”. Viņu priekšā stāvēja (vai varbūt gulēja) domuzīme. „Vārds?” viņa
vērsās pie 356. „Punkts 356!” tas atbildēja. „Vārda maiņa?” Bet Punkts 356 nesaprata
un jautāja: „Kā lūdzu?” Jautātāja šķita aizkaitināta: „Tas nozīmē, vai vēlaties mainīt
savu vārdu!” Punkts atjēdzās: „Tad tāda tā štellīte! Jā, protams, ka gribu!” Domuzīme
nebija no pacietīgākajām: „Nu?” Punkts 356 apdomāja šīs dienas notikumus: „Es
gribu būt Si.” Šķiet, ka domuzīme bija priecīga tikt no viņa vaļā. Drīz vien Si draugs
kļuva par Tobiju. Si painteresējās: „Kādēļ tieši Tobijs?” Atbilde bija ļoti vienkārša:
„Tā sauca to punktu, par kuru tev stāstīju.”
Tā viņi izstaigāja pilsētu un nemaz nemanīja, ka nokļūst divu vīriešu priekšā.
„Kādi smuki aplīši mums te gadījušies! Gluži kā pica Margarita!” Vīrs paņēma rokās
Si un teica: „Es esmu Gūtenbergs. Vai tu vēlies pie manis strādāt?” Punkts atbildēja,
ka vēlas gan. Tikmēr runāt sācis bija otrs kungs: „Es, Martinello kungs, vēlos jūs
uzaicināt pie sevis strādāt, dārgo Tobij!” Bet viņš atteicās. Tad Martinello kungs
nosvieda punktu zemē un, ne vārda neteicis, aizgāja.
Tā Si sāka strādāt pie Gūtenberga kunga, bet Tobijs (jūs to noteikti nojautāt)
apceļoja pasauli un gāja Tobija pirmā pēdās.

Elfa Elizabete Melbārzde, 5.klase
Izsaukuma zīme
Vēl viens izsaukums! Izsaukuma zīme strādā par ugunsdzēsēju. Tā man vismaz
šķiet. Atkal jāņem garā ūdens pistole... Paga, paga... Ūdens pistole?! Jebkurā
gadījumā viņš paņēma līdzi ūdens pistoli, kura šauj mazus svina punktiņus... Nē!
Ūdens pistole šauj ūdeni, nevis punktiņus. Es laikam sajaucu. Viņš ir policists. Bet
kāpēc viņš kabatā ieliek dinamītu? Varbūt viņš ir noziedznieks? Kur policisti? Varbūt
izsaukt? Nē, viss kārtībā. Es pārskatījos. Tā bija rācija ar garu, garu antenu, kas
izskatās pēc tieva zīmuļa. Ne atkal! Patiesībā, tas ir bloknots ar zīmuli. Jā, bloknots ar
zīmuli, nekas cits. Un tā nav pistole. Tā ir pīpe. Izsaukuma zīme ir RAKSTNIEKS.
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Beāte Anna Klepere, 4. klase

Leons Briedis
Uzzīmēju viņu brīvā stilā un iedvesmas pilnu.
P.S. Viņa bārdā ir ieķērušies daži nešpetni dzejoļi!
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Gadagrāmatas „Ausainais” atvēršanas svētki
Rakstāmspalva - dators
Vasara. Drēbes. Iedvesma. Pasaule. Minēt. Šaubīties. Lieliski. Domāt.
Pasaule domā
Vasara šaubās
Lieliskas drēbes iedvesmo
Bet to nevar uzminēt
Kas ir lācim vēderā
Rozā kleita
Blondi mati
Tomēr Raini nelasa
Gabriela Dilāne, 9. klase, Luize Lieģe, 9. klase, Evija Elerte, 9. klase, Vents
Liepnieks, 11. klase, Paula Bagucka, 9. klase, Edvards Kalniņš, 9. klase, Linda
Karlsone, 9. klase. Paula Glaudāne, 6. klase
Ausainais. Aspazija. Draudzība.
Rakstniece. Kaķis. Jūra. Mr.Spicy. Gribēt. Iet. Just.
Mr.Spicy gāja pa ielu un grauza burkānu.
Viņš satika rakstnieci, kuras vārds bija Aspazija.
Viņai rokās bija kaķis.
Mr. Spicy uzaicināja Aspaziju uz pastaigu gar jūru.
Pēc pastaigas viņi juta izsalkumu, viņiem sagribējās ēst.
Pēc šī notikuma viņi kļuva par labiem draugiem.
Aleksandra Prīverte, 5. klase, Vilora Ruņģe ,5. klase, Rebeka Elīze Titava, 5. klase,
Linda Zīmeca, 11. klase, Laura Šūmane, 11. klase, Rimma Levina, 11. klase, Marta
Adlere,11.klase, Melānija Šakare, 11. klase
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Neparastās satikšanās
Meitene. Saimnieks. Sāra. Saule. Nomedīt. Teikt. Izzināt. Ēst.
Saimnieka meita Sāra
Ar kapli
Uzzīmēja apli un nomedīja lepni
Lapsu, kas teica gudrus vārdus: „Izzini pasauli, meitene!
Esi tu pati un ēd zelteņu zapti!’’
Sofija Urtāne,11. klase, Magdalēna Kuple,11. klase, Adrija Mūrniece,11. klase,
Čiro FrederikoTipaldi, 11. klase, Linda Strazdiņa, 6. klase, Marks Frīdbergs, 6. klase
Nopietnās domas
Solists. Mūzika. Paaudze. Metalhead. Nekulturāli. Stāstīt. Aprakstīt. Ķert.
Ko par mūzu paaudzi stāsta mūzika?
Vai tas, ka puisis nēsā kreklu ar uzrakstu „Metalhead’’, nozīmē, ka viņš ir
nekulturāls?
Kāds avīzes virsraksts ziņo: „Kāds solists apraksta, kā fans ķēris viņa kāju un
nelaidis to vaļā.’’
Frančeska Kursīte, 10. klase, Klaudija Gauja, 12. klase, Evita Januškeviča, 9. klase,
Beatrise Kleinberga, 11. klase, Rebeka Andersone, 11. klase, Artūrs Gūtmanis, 11.
klase, Sofija Konošonoka, 10. klase, Džastina Pīverte, 10. klase

Daba uz papīra
Mežs. Murgs. Pavēlnieks. Draugs. Pēdējais. Lidot. Paskatīties. Degt.
Reiz krāsainā un noslēpumu pilnā mežā dega mazi, sīki mošķīši. Es paskatījos un
gāju meklēt palīgus. „Mans draugs, tur notiek noslēpumainas un baisas lietas. Tik
nebaidies!’’ atteic Ausainā pavēlnieks, „viss notiek ar manu ziņu. Tūlīt atlidos pasaku
pūķis un izglābs mošķīšus un arī Tevi, un mani.’’
Kad tika izglābts pēdējais mošķītis, tad visi atviegloti nopūtās un teica: „Cik labi,
ka šis murgs ir pagājis!’’
Tomass Bērziņš, 9. klase, Estere Lība Čipote, 5. klase, Inese Lāčauniece, Aija
Kļaviņa, Rasma Grosena, Signe Ābola, Evi Daga-Krūmiņa
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Kad pasaka nāk ciemos
Rasa. Augs. Vāvere. Zuzeluks. Radībiņa. Dzīvot. Gulēt. Rūkt.
Agrā rītā visi augi gulēja rasā. Pāri pļavai vāverīte steidzās uz mežmalas pusi. No
kādas tumšas alas nāca skaļa rūkoņa, tur stūrī gulēja mazā radībiņa Zuzeluks. Dusot
saldā miegā, Zuzeluks sapņoja par dzīvi kalnos, un vāverīte nolēma viņu netraucēt.
Jānis Riekstiņš, Armands Vikmanis,11.klase, Elizabete Mežule, 11.klase, Beatrise
Bula, 11. klase, Patrīcija Vende ,Terēze Balode,11. klase
Valodas un dzejas mīklas
Draudzenes. Skandalozi. Tēvs. Elkoņi. Piemist. Pildīt. Aizvest. Lūgt.
Draudzenes dzejas mīklas min,
Tikmēr tēvs valodas dziju tin.
Mātes skandalozie komentāri,
Lūdzot Dievu, nepalīdz.
Uz elkoņiem domu bizes pin,
Aizvedot suni līdz ar tiem.
Tam piemīt dziļas domas,
Kas pilda dzejas lomas.
Elfa Melbārzde, 5. klase, Dita Dolgā, 5.klase,Evelīna Podziņa, 5. klase, Elizabete
Paula Misus,5.klase, Armands Vikmanis, 11. klase
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Saruna ar dzejnieku
Smags. Jauns. Akmens. Laiks. Emocijas. Skriešana. Izmainīšana. Sākums.
Jauns sākums smagam laikam,
Visam izmainījušās emocijas,
Bet dzejnieks arvien sēdēja uz akmens,
Un viņam prātā emocionālas domas mijas.
Un tā smagais laikmets aizskrien dzejniekam garām.
Ineta Mežule, Anita Kleinberga, Aija, Arnis Urbāns

Debess sauli aizvēlusi,
Vakaru tā atvedusi.
Debess sauli aizvēlusi,
Vakaru tā atvedusi.
Paskatos uz Tavu pusi,
Tu uz mani skaties klusi.
Atkal laikam viegli mulstu,
Vakars kluss un nakts vēl priekšā…
Tagad HOP…
Un lecam iekšā!
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Haika
Spožs pavasara mēness,
Meža alejā
Dzirdama tikai dzegužu kūkošana.
Pūks
Meža alejā
Dzirdama tikai dzegužu kūkošana,
Bišu un lāču kūkošana
Tidlī-bums, tidlī-bums.
Latviešu tautas ticējums
Meža alejā
Dzirdama tikai dzegužu kūkošana
Labi, ka eiro kabatā.
Gaidu Tevi jau otro stundu,
Bet meža alejā
Dzirdama tikai dzegužu kūkošana.
Beatrises Bulas mamma Anžela, Lindas mamma Ilze,
Rimmas mamma Tatjana un māsa Margarita
Domas. Galamērķis. Raibs. Lido. Dodas. Pienenes. Augt.
Domas,
Domas kā pienenes,
Vai tās auga, lai lidotu?
Vai tikai lai raibajā pļavā ziedētu?
Vai tām galamērķis, kur doties, ir skaidrs?
Pienenes? Domas? Vai bērni?
Tiem visiem augt, doties un lidot, par mums tālāk, lai lemts…
Evita Gūtmane, Agnis Andersons, Diāna Balode
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Kaķis/Le chat /Charles Baudelaire/
Quand le chat se promène
De sa fourrure blonde et brune
Sont un parfum si doux qu’un soir
Dans ma cervelle il promène
Un beau chat, fort, doux et charmant
Et des parcelles d’or ansi qu’un sable fin.
Quand mes yeux vers ce chat que j’aime
Chat séramique, chat étrange
Je vois ma femme en ésprit.
Son régard pour dire les plus longues phrases
Katrīna Bičevska,11.klase
Kad kaķis staigā
Ar smaržu, kas tam brūnā spalvā,
Pa smadzenēm man kaķis staigā.
Skaists, spēcīgs, laisks un pievilcīgs,
Un zelta putekļi kā smalkas smiltis līst.
Kad skatiens mans pie mīļā zvēraNo pasakas un jauka plīšaTad galā savu sievu redzu.
Viņas skats, lai izrunātu garu stāstu.
Andris Kamergrauzis, 11.klase
Ar smaržu, kas tam brūnā spalvā,
Pa smadzenēm man kaķis staigā,
Kā dievišķīgas rokas skarts.
Gar tumšiem vārtiem un garu namu sienām,
Šķiet, kaķis bezgalīgos sapņu laukos klīst.
Nāc, skaistais kaķīt, pie manas kvēlās sirds,
Lai izrunātu garu stāstu.
Kā dzīva puķe pretī mēnesim,
Kā pieradis pa māju klīst
Tik apjucis un ietramdīts.
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Liberta Stoma, 11. klase
Kaķis
Gar tumšiem vārtiem un gar namu sienām,
Kā dievišķīgas rokas skarts,
Kā magnētiska lauka rauts,
Tik apjucis un iztramdīts nāk kaķis Skaists, spēcīgs, pievilcīgs,
Lai izrunātu garu stāstu.
“Nāc, skaistais kaķīt, pie manas kvēlās sirds!’’
Tik apjucis un iztramdīts viņš nāca,
Uz brīdi uzticējās man, bet pēc tam devās
Bezgalīgos sapņu laukos klīst.
Dārta Kamila Kambala, 11. klase
Kaķis
Pa smadzenēm man kaķis staigā un it kā izmisīgi klaigā.
Ņaudiens tikko dzirdams Jums, bet manā prātā aptumsums.
Šī balss, kas gausām lāsēm lejas, griež četrkājainas dejas.
Ak, tava balss, ak, kaķi mans, tu mans domu pļavu gansTik apjucis un ietramdīts tu uzrodies tik negaidīts...
Marija Terēze Zēvele, 11. klase
Kaķis
Esmu pieradis klejot it visā savā impērijā,
Tiesāt, iedvesmot un slavēt,
Būt kā viedīgs manas impērijas gars.
Lepnie dzīvnieki par ganiem nespēj kļūt,
Tādēļ snaužot dižciltīgu pozu ieņemt protu
Kā sfinksas, vientulības klajos izstiepjos,
Savos bezgalīgos sapņu laukos klejodams.
Tomēr, kamēr klejoju pa savu plašo impēriju,
Ļauju atkal savu daiļo acu dzīlēs nirt,
Kur ahāts jūk ar manu zelta lepni.
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Evelīna Dolge, 11.klase
KĀ-ĀĶIS
Pa smadzenēm man kaķis staigā
Un asos nagus ievelk ķepā.
Es smaidītu, kaut raudiens māc,
Kad glāstot iedomājos Tevi skart,
Caur tumšu smeldzi sirdī man
Es tiku svaidīts aizvakar.
Tu spridzini kā burvju tēja,
Liec zibsnīt manām acu zīlītēm,
Ak, mīļā, dvēseles visdaiļākajās stīgās,
Tu auksti ķer un griez tāpat.
Kristiāna Imša, 11. klase
Kaķis
Ir kaķis viedīgs mājas gars;
Tas tiesā, iedvesmo un slavē.
To stiprie skausti pilni burvju dzirkstīm.
Un zelta putekļi kā smalkas smiltis līst.
Gar tumšiem vārtiem un gar namu sienām
Mēs redzējām kā runči slīd.
Projām no pasaules tie dzīti,
Lai kādā pagrabtelpā vārgtu.
Gan baudkārs mīlētājs, gan askēts zinātnieks
Mīl kaķus lunkanos, kas mājas gods un prieks.
Elizabete Aira Magone 11.klase
Kaķis
Pilns mēness zilgmē laistoties,
Liek acu zīlītēm pa brīdim dzīvi zibsnīt.
Kā dzīva puķe, kā magnētiska spēka rauts,
Kaķis sniedzas pretim mēnesim.
Tā stiprais skausts pilns burvju dzirkstīm,
Šķiet, kaķis bezgalīgos sapņu laukos klīst.
Tas meklē klusumu gar namu sienām,
Bez baiļu tumsā skatās tālumā.
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Vents Hugo Liepnieks, 11. klase
Kaķis
Pa smadzenēm man kaķis staigā,
Tas meklē klusumu, bez baiļu tumsā skatās.
Ka ņaudiens tikko dzirdams jums,
Tur jaukā toņa noslēpums.
Tik apjucis un ietramdīts,
Mūs nāca rātni pavadīt.
Nav cita lociņa tik smalka,
Kur viss ir neviļus un tīši,
Gan harmonisks, gan neaptverams,
Tas sēž un skatās.
Magdalēna Kuple, 11. klase
Pa smadzenēm man kaķis staigā
Tas tiesā, iedvesmo un slavē,
Un ļaunumam prot acis slēgt.
Bet tādā dzīvē gluži lieks ir prāts,
Kur viss tik neviļus un tīši.
Tad skatiens man pie mīļā zvēra
Liek manām acīm dzīvi zibsnīt.
Tā balss, kas vienmēr sulīga un dziļa,
Spēj vien līksmus toņus izraisīt.
Patriks Ivars Bite, 11. klase
Kaķis
Pa smadzenēm man kaķis staigā
Kad viņš kļūst rāms un ņurrā mīļi
Balss vienmēr sulīga un dziļa
Tā ļaunumam prot acis slēgt
Un spirdzina kā burvju tēja
Ir kaķis viedīgs mājas gars
Kad vaļas nodevies un mazliet noguris
Ar baudu pabužinot spalvu
Tas nomierināt un apburt var
It visu impērijā savā
Liek acu zīlītēm pa brīdim dzīvi zibsnīt
Ja pagriež tas galvu savu
Un dziļajām acīm tavās ieskatās
Tā kā neviens cits to nespēj
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Nikola Plāte, 6.klase
Laims – “Laima” – Laime
Mūs, laimus, izmanto daudz, esam skābi, tomēr mūsu brālis citrons tik un tā ir
labāks. Kā tā? Sakot, ka mūsos neesot tik ļoti vajadzīgais C vitamīns. Kāpēc tā?
Citrons arī ir svešzemju auglis, kāpēc mūs tā apdalīja? Ai, oi, mūs tik griež tajās
kokteiļu glāzēs. Kaut mums būtu tāda slava kā tai “Laimai”! Nav jau brīnums, ka
nosaukuši dievības vārdā, laime tiešām viņiem ir. Visi pērk, iet uz to muzeju. Ja mēs,
laimi, būtu radušies kā saldi augļi, m-m-m. Varbūt mums būtu skaistāka dzīve,
izmirkušu piparmētru lapiņu vietā mums draudzene būtu šokolāde. Tā būtu laime
visīstākā! Ko lai dara? Ne “Laima”, ne laime laimus neciena. Kas tā par dzīvi?
Skarba, slapja, skāba. Ja mūs ar to šokolādi ēstu... Tā būtu laime visīstākā!
Čiro Tipaldi, Beāte Talabajeva, 11.klase
Likums un līkums
Reiz dzīvoja Markus. Viņš bija ļoti varens laupītājs. Tas viņam deva baudu, tāpēc
viņš to darīja dienām un naktīm, viņš nežēloja ne bagātus, ne nabagus. Katru reizi
Likums bija viņam uz pēdām, bet viņš to apgāja ar līkumu. Markus skrēja līkumu
līkumiem un, tik ilgi līkumojot, viņš iekrita Likuma rokās. Nu vairs nebija kur bēgt.
Un Likums bija nežēlīgs, viņš tiesāja Marku. Bet Markus bija noslēdzis līgumu ar
Līkumu, lai apietu Likumu. Markus bija neapturams un izšmauca caur Likumu. Viņš
turpināja plosīties pa karaļvalsti, turpināja gūt laupījumu. Bet ilgi tas neturpinājās, jo
karalis noķēra Marku un pateica: “Vairs tu nevarēsi pārkāpt manu Likumu, tev ir
beigas!” Un Marku izsūtīja ar plašu līkumu ārā no karaļvalsts, prom uz vientuļu salu
okeāna vidū. Tur nebija ne līgumu, ne likumu. Tur vispār nebija nekā. Happy END.
Agneta Otaņķe, Evelīna Dolge, 11.klase
Loks un Logs
Caur logu redzu loku, kuram Lokšāvējs jau nostiepis stiegru. Saule atspīd
Lokšāvēja blondajās lokās, kuras vēja brīzē aizšķērsoja viņam skatu. Ar spēcīgu roku
viņš palaiž loka bultu, kas aizšaujas gar manu logu. Tieši mērķī trāpa bulta. Skatos pa
logu – Lokšāvējam atkal uzvilkts loks. Viņš apiet loku gar manu logu, nostiepjot loku,
samīdot manus lokus. Es dusmīgi kliedzu caur savu logu, viņš pagriež savu loku un
šauj manā logā.
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Autors nav norādīts
Ome un Oma
Omēm nekad nevar paredzēt omas. Citreiz omes ir labā omā, citreiz omes ir sliktā
omā. Vēl dažreiz ir tādi gadījumi, ka omēm ir kareivīga oma, un viņas citām omām sit
ar rokassomām.
Omu omas ir atkarīgas no pašu omu rīcībām. Dažreiz omas sadusmojas un tad
slikta oma ir arī citām omām. Tad nekad nav labi un visiem apkārtējiem arī sabojājas
oma, jo, kad omām ir slikta oma, visas olas iet pa gaisu. Viena laba lieta ir tā, ka sliktā
oma ilgi neuzkavējas un drīz tā jau ir izgaisusi. Šķiet, ka omēm ir pretlīdzeklis pret
sliktu omu – vienmēr viņas no savas somas izvelk dažus pīrāgus, pildītus ar vairākām
(vārītām)olām, un pēkšņi viņu omas uzlabojas.
Arī omām ir sava teikšana omju garastāvokļos, redziet, viņas sadusmojas kāda
noteikta iemesla pēc – ja mazbērni neēd omes gatavotos ēdienus, tad vienā momentā
omas apvainojas un kļūst dusmīgas. Tādos gadījumos labāk nemaisīties omēm pa
kājām un darīt to, ko viņas liek, jo tādā veidā būs vismaz neliela iespēja, ka omas
uzlabosies. Svarīgi atcerēties, ka omas var ne tikai kļūt sliktākas, bet gan var arī
uzlaboties, un tas notiek gandrīz katru dienu, kā, piemēram, kad kāds omas apciemo,
vai arī omes iemācās mazbērnu mīļāko recepti.
Galvenais ir saprast, kādā omā omes ir, un tad attiecīgi rīkoties.

Edīte Mitrevica, 10. klase
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Santa Dreimane, 10.klase
Romantiskais
Viņam ir zaļas acis, bet es it kā neatšķirtu krāsas.
Prātā likās, ka esam tikai draugi. Līdz es sapratu, ka viņš ir tas cilvēks, ar kuru
gribu pavadīt lielāko daļu laika. Aukstā vakarā ietīties pledā un aizmigt viņam uz
pleca. Nekaunīgi ziemā izvārtīt viņu sniegā, bet mēs abi par to smiesimies.
Viņš iekrāso manas pelēkās rutīnas dienas.
Skaistais
Man nekad nav paticis, ka mamma raud.
Bet, ja no acīm birst asaras manā izlaidumā, tad tas ir skaisti, jo raud no lepnuma.
Nekas nevar būt skaistāks par izlaidumu, pēc kura es ieplānošu savu turpmāko ceļu
pretī laimei un veiksmei. Un nekas nevar būt skaistāks par mammu, kura visu šo laiku
vēroja, kā es augu.
Mana mamma vienmēr būs man visdārgākais un visskaistākais cilvēks pasaulē.
Dramatiskais
Trolejbusā krustmāte turas un vienlaicīgi somā cenšas atrast e-talonu. No vienas
pieturas esam tikušas jau līdz nākamajai, kurā iekāpj biļešu kontrole. Viņa cenšas
kontrolierim pastāstīt, ka nevarēja laicīgi reģistrēt biļeti, jo transports pārāk ātri
brauca. Viņi ilgi strīdas, kontrolieri neatlaidīgi pieprasa soda naudu. Krustmāte savāc
visu makā esošo sīknaudu, izber pa trolejbusa grīdas un saka: „ Lūdzu! Lasiet! Jums ir
laiks.’’
Abas izkāpjam ārā.

Leticija Barbara Klaiva, 10. klase
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Emīlija Morica, 10. klase
Neaptveramais
Pāris dienas pirms novembra sākuma sociālajos tīklos klejoja aicinājums 1.
novembrī plkst. 18.00 sapulcēties pie Brīvības pieminekļa un patriotisko mēnesi
iesākt ar himnu, bet pēc tam atkal doties ikdienas gaitās.
2015. gada 1. novembrī plkst. 18.00 es biju starp tiem cilvēkiem, kuri stāvēja
Brīvības pieminekļa pakājē, izcilā unisonā dziedot Latvijas himnu. Ar kamolu kaklā,
asarām acīs un spēcīgu dziesmu mutē skatījos augšup un pateicos. Latvieši katru
mēnesi varētu sākt tik neaptverami.
Pretrunīgais
Pavisam karstā vasaras naktī apmeklēju meditatīvo nakts koncertu Esplanādē.
Atmosfēra bija tik netverama-Rīgas centrā sagaidīt saulrietu, vienu nakti nodzīvot
kokles skaņās un mistiski mierinošās improvizācijās. Taču ap diviem naktī es devos
uz Vecrīgu pēc kafijas, kur sastapu otru pilsētas dabu. Naktī no piektdienas uz
sestdienu pie Brīvības pieminekļa meitenes skraidīja kleitiņās, kas knapi nosedza viņu
augumus, viņām pakaļ skrēja tikpat iereibuši vīrieši, rupji lamājoties.
Pilsētas kontrasti satikās manī. Šajā pasaulē neizbēgt no pretrunām, bet velns
nemaz nav tik melns, cik viņu mālē.

Una Zelmene, 10. klase
Romantiskais
Es tiešām esmu īsta kalna (lai piedod man mīļais Gaiziņkalns) virsotnē. Kalns
vienā no daudzajām Austrijas ielejām, un virsotne bez nosaukuma. Skaists un elpu
aizraujošs skats. Neviena koka. Pie horizonta tikai baltas virsotnes. Ieleju sedz
mākoņi. Mirdzošs baltums un zilas, dzidras debesis. Tam visam piemīt pirmatnējs
šarms. Tikai atomu savienojumi, nekā lieka. Kā visumā, debesīs - ideju un mūžības
pasaulē. Nē, esmu jau debesīs. Par spīti smagajām slēpēm man šķita, ka nejūtu savu
svaru. Es varētu aizlidot, bet tik daudz vēl jāizdara. Savi ideāli ir jānes pasaulē. Tas
nekas, ka bieži nesaprasti. Bet nevajag saspringt. Jāuzklausa visi viedokļi. Nekas nav
perfekts, viss ir relatīvs. Gaiss tik retināts. Bet varbūt tā ir mana sirds, kas priekā sitas
straujāk un lieka man dzīvot un elpot saskaņā ar ātro dzīves ritmu.
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Ēriks Koļesņikovs, 10.klase
Bezjēdzīgais
Tu klusē man acīs, man ir apnicis zīmēt,
Vārdi pārvērtušies tukšā troksnī.
Tu gribi atgriezties tur, kur mēs abi melojām?
Tava sapuvusī būtība kļuvusi brūčaina.
Es vienmēr būšu tumsas sirdī sasalušais tēls,
Tāpēc netuvojies pārāk tuvu purvam.
Migla nepazudīs, manis nebūs blakus,
Visu, kas ir bijis, es lieku uz nulli.
Es esmu debesīs, Tu – Bezdibenī.
Viss ir salikts savās vietās,
Bet kuram no mums ir bezjēdzīgāka loma?
***
Sakod mēli, pietiks solījumus krāt,
Zaļas acis, aizmiglotas asins lāsēm,
Spēj izteikt vairāk Tev bez liekām frāzēm;
Lūdzu, atceries, ja nebūšu vairs klāt.
Tev saldas vēnas, man noniecināts prāts,
Ļauj slīkt man nomācošā lietusgāzē,
Lai rozes novīst manā stikla vāzē;
Skrien, kamēr nav par vēlu, man uzlikts lāsts.
Nav nekā dzīva ķermenī kalsnajā,
Sižets vakuumā, bez liekām pārmaiņām.
Tiešam mūžību var paranoja ilgt?
Kad apnīk rotāt ķermeni ar rētām
Un zini, ka nav apkārt nekā svēta,
Tavs pirksts uz mēlītes, vai esi gatavs slīkt?
Sarkanvīns un patīkamas balsis,
Stikla skuķēns emociju bezdibenī grimst.
Uztraukums acīs, kaislīgs valsis,
Bez pārpratumiem padevība jūtām dzimst.
Mirklī, kad parādījās plaisa,
Tava projekcija nejauši tiek skarta,
Tev nav man jātic,
Bet tikai paskaties sev apkārt Jau sen ir novītuši ziedi,
Ir parādījies nicinājums balsīs,
Nāves perspektīvā emocijas rimst.
Tu taču zināji...
Tev velns jau sen ir iečukstējis ausī:
„Vēl pienāks laiks, kad nāksies krist.’’
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Patrīcija Kotoviča, 10. klase
Rudens atnācis
Jūrā pazudis laiks un
Putni aizlido
Marta Rupā, 10. klase
Šajā rudens dienā līst lietus
Ar savām domām kavējos tramvajā
Uz aizsvīdušā loga
Strādnieku puika raksta – mīlestība

Marta Rupā, 10. klase
Anda Puzarele, 10. klase
Vīstošie ziedi,
Velkot pēdējo elpu,
Ap kājām tev krīt.
Kad savās bērēs
Pats tu vijoli spēlē,
Nāves aukstās rokas
Ap sevi kampienā liec,
Beidzot ir iestājies miers.
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Valters Vagotiņš-Vagulis, 10.klase
Dzīve triecas virsū kā laika vilciens.
Lai ka arī gribētos, no tā izbēgt nevar.
Daži muks un skries līdz pēdējam mirklim,
Daži piesēdīs, malkos vīnu un izbaudīs tās pienākšanu.
Mihails Geletko, 10. klase
Mēs esam ūdens lāses, kas krīt no debesīm,
Ceļa beigās mēs sapūstam peļķē.
Saule mūs iznīcina fiziski,
Bet garīgi mēs vienoti atdzīvojamies.
Dominika Misus, 10.klase
Krāsainas lapas
Lido pa saules gaisu,
Sākas ass lietus,
Atriebīgs zibens, vējš,
Tā cilvēkā dvēsele.

Frančeska Tīna Kursīte, 10. klase
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Valērija Budo, 10. klase
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KOMPROMISU DZĪVĒ NAV
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Frančeska Tīna Kursīte, 10.klase
***
,,Visi bērni savu dzimšanu apvij ar mītiem. Gribat kādu iepazīt? Palūdziet viņam
izstāstīt par to laiku, kad viņš piedzima.’’- Diāna Seterfīlda.
Dienā, kad viņa piedzima, pasaule šķita apgriezusies kājām gaisā. Pieneņu pūkas
cēlās augšup. Cigarešu pelni krita debesīs, un putekļi skrēja tiem līdzi. Ja tajā dienā
būtu snidzis, arī sniegpārslas lēni slīdētu augšup, ignorējot gravitācijas likumus.
Savukārt debesis, kas visu to, arī iedomātās sniegpārslas, badīgi aprija, bija savādi
neizteiksmīgi zilas. Likās, ka tām nav spēka. Arī zemei nebija spēka, tāpēc tās abas
tagad strīdējās, kurai vajadzētu uzņemt neskaitāmos krītošos priekšmetus un svaru, ko
tie veidoja visi kopā.
Šis cilvēks bija dabas parādība, ko neviens mirstīgais nespēja kontrolēt.
Tas ir tikai loģiski, ņemot vērā, ka viņas dēļ sastrīdējās debesis ar zemi- divas
pamatlietas stihijas, kas viena otrai līdzās pastāvējušas mūžīgi.
***
Saule uzlēca un aiz apvāršņa palika tikai tukšums
Mēness rietēdams iekrita milzīgajā tukšumā
(Tajā pašā, ko aiz sevis atstāja Saule)
Kāda gan tā Saule ir egoiste
Bet vai tad viņai uz to nav tiesību?
Viņa taču tomēr IR spožākā zvaigzne ap mums

***
,,Destrukcija ir slikta,’’ kāds viņam reiz bija sacījis. Ar lielu veseri viņš dauzīja
savas iekšējās pasaules sienas. Apstāties viņš nevarēja, tikai mierināja sevi ar domu,
ka tādējādi, iznīcinot visu veco, viņš atbrīvo iekšējo telpu, lai ir vairāk vietas
dzīvošanai.
Vēlāk viņš sēdēs gruvešu kaudzes, kas agrāk bija viņa domas, vidū un birdinās
asaras par saviem briesmu darbiem. Viņš spēs vienīgi apbrīnot kontrastu starp asaru
dzidrumu un savu domu putekļaino pelēcību.
***
,,Un riņķa līnijai ir divas puses - iekšpuse un ārpuse. Un 2πR ir ārpuse.’’ – Imants
Ziedonis
Mūsdienās definīcija ir pilnīgi visam.
Bet kāda jēga definīcijai, ja pastāv interpretācija?
Interpretācijas ceļā taču jebkuru definīciju var padarīt nederīgu.
Bet vai tad definīcijas nerodas no fakta interpretācijas?
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***
Un šodien salūza debesis,
Sabirza putekļos
Tā, it kā kāds varens spēks būtu tām pārbrāzies pāri,
Tā, it kā tu tām būtu pieskāries.
***
Ir tik kluss, ka var dzirdēt, kā sniegs krīt,
Un miljons baltas domas saskaitīt.
Vai arī varbūt melnas, es nezinu.
Ir tik kluss, ka var dzirdēt, kā sniegs krīt,
Un var arī kailu dvēseli apskatīt.
Tavējo vai manējo, es atkal nezinu,
Bet uzticos tev.
Ir tik kluss, ka var dzirdēt, kā sniegs krīt,
Un pēkšņi varbūt ieraudzīt,
Ka šie sevis meklēšanas ceļojumi ved nekurienē.
***
Mēness tik ļoti mīl Sauli, ka katru nakti tai par godu apsedz debesjumu ar zvaigžņu
segu.
Bet Saule ir pārāk lepna un spītīgi skatās tikai uz Mēness krāteriem, kas kā melni
pleķi noklājuši to.

Frančeska Tīna Kursīte, 10. klase
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Valters Liberts Muzikants, 12.klase
Dzeja
Bauskas luterāņu draudzes mācītājs raud
Neraudi, svēto tēv,
Kamēr Dievs Tevi mīl,
Tu drīksti Viņu nemīlēt
***
Es tikai gribu uzadīt trīs džemperus,
Tādus, ko vilkt, kad jau silti
***
Sienas ir tik plānas,
Pie katra sirds sitiena tās izliecas
***
Zem tavām varavīksnēm
Pavisam citās krāsās loki
Zili-melni
Konstanti
***
Lūdzam sapulcēties visiem kopā,
Jārok viens kaps
***
Viņš parādīja zilumiem noklāto kaklu un teica "Lūk, dzeja"
***
Es baidos tevi saprast
Mūsu ķermeņa valodas ir pārāk līdzīgas
Tām nedrīkst ļaut sadurties
Es nevēlos kļūt apgarots
***
3D kino ir lēts,
Krāsains kino ir lēts,
Melnbalts kino jau nav slikts,
Skaņas kino ir labs,
Bet, kad grib pa īstam izbaudīt kultūru,
Viņš aizver acis un iet gulēt.
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***
Ja saplīst viena tasīte no servīzes,
Vai parējās domā, kur tā palikusi?
Ja tu šonakt vannā nomirtu,
Kuram tas rūpētu?
Kurš pamanītu?
***
Sēdi vannā zem zvaigznēm,
Pielido vārna
Un nozog zelta korķi,
Iztek nakts melnums.
Sēdi vannā, kad saule spīd,
Pielido vārna
Un nozog zelta korķi,
Iztek dienas gaišums.
***
Sarunāts,
Es būšu lielā karote,
Tu - mazā,
Bet rītvakar tev jāmīl mani
Mana gulta ir puspilna
***
Galvas dobumā vienmēr nogurums
Pat acu aizvēršana nepalīdz
***
Õõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
Puu maa ja / Koku zeme
Kaar maa / Un loku zeme
Rahu, Rahu, Mõllar poder sept / Mieru, mieru, paģirainais kalējalni
Jasmin tee / Jasmīnu ceļš un tēja
Kuu maa jookse / Uz mēness zemi
Haavale / Skrien uz brūci
Seksikas Pomm / Seksīgā bomba
Kari Matse / Zemnieku bars
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Emīlija Morica, 10.klase

***
Ja es tagad laimētu loterijā,
Es pusi dotu Tev.
Es pusi dotu Tev par visu aizgājušo.
Par pusi cimda rudens vakaros,
Kas uzvilkts divās sadotās rokās,
Kad staigājām caur lapu šalkoņu.
Un acis Tev bija uz pusi lielākas,
Par to es Tev došu savu pusi.
Ja man piederētu pavasaris,
Es dotu Tev brīvās dienas rozā ķirškokos,
Kad smarža tikpat stipra,
Cik dāmai augstos papēžos.
Es dotu parka soliņu,
Ziediem nobirušo,
Un to ielu muzikantu,
Kas spēlē kādu franču dziesmu,
Izliekoties mūs nemanot.
Un es laikam esmu laimējusi kādā loterijā,
Es laimēju pusi cimda,
Otru čību pāri pie gultas,
Un nedaudz vairāk netīru trauku izlietnē.
Es laimēju ķirškoku smaržu,
Un, ziediem aplipušas pēdas,
Kas izbridušas laimes brīžus.
Mēs laimējām loterijā,
Par visu aizgājušo un vēl tikai nākošo.
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***
Cilvēkiem vieglāk dzīvot kustībā,
Nestāvēt, bet braukt, skriet vai vienkārši smiet.
Mēs mūžam steidzamies, vienmēr skrienam.
Mēs, garāmskrējēji, neskatāmies apkārt,
Mēs tikai skaitām.
Autobusos skaitām pieturas,
Braucot mājup, skaitām gaismas dzīvokļu logos,
Skaitām baltus zirgus līdz kāzām,
Un pirms miega skaitām miega zāles,
Lai pasteidzinātu gulētiešanas laiku,
Lai paātrinātu rīta pienākšanu.
Cilvēki steidzina nevis laiku, bet sevi,
Mums nevajadzētu skaitīt minūtes,
Mums vajadzētu skaitīt smaidus,
Garšīgus tējas malkus,
Laimes lietas,
Jūras izskalotus stikliņus,
Un sarunas, kas smaržo pēc melleņu piena.
Tas liks apstāties ne tikai mums,
Tas liks apstāties laikam.
Ziniet, ja garāmskrējējs apstātos,
Viņš pamanītu, cik gājējam skaistas acis,
Ja mēs neskaitītu pieturas,
Mēs varbūt pat kādu iepazītu, braucot pilnā autobusā.
Un mēs varam neskaitīt gaismas logos, tās spīdēs arī bez mums,
Pirms miega mēs varētu skaitīt aitas,
Kuras steidzas mūs vietā.
Rīts pienāktu savā laikā,
Un mēs nesteigtos, visu skaitot.
Dzīvē nekur nav jāsteidzas,
Ne uz priekšu, ne atpakaļ.
Laiks steigsies arī bez mums,
Kamēr izgaršojam katru tējas malku.
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RĪTS
Es iešu pa ceļu, klusumā mītu,
Lai tīrā miglā ieraudzītu rītu.
Es nepiederēšu šai vietai,
Es piederēšu tikai miglai biezai.
Es rīt redzēšu vēl mazāk,
Un rīts manas pēdas dragās.
Bet es nederu šai dienai,
Miglā man pietiks spēka tikai vienai.
Sirdij nav spēka pat pagurt,
Bet, ja māk nodzēst, māk arī sakurt.
Šai vietai mēs nederam neviens,
Mūsu sajūtas tāpat tālāk skries.
Ļaujiet man šodien miglā būt,
Tad cilvēks bailes nesajūt.
Un kad rīts savu priekškaru metīs,
Tas tālāk citā vietā mūs vedīs.
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Piekarināmās debesis
Es šodien karinu debesis pie saviem griestiem. Pielīmēju tā kā mākslīgās skropstas
un cenšos savaldzināt zvaigznes. Es piekarināju arī debesis pie loga kā aizkarus. Rīt
vēl nezinu, bet varbūt es piekarināšu debesis tur, kur kar drēbes. Tad man vienmēr
būs, kur iegriezties. Es varēšu iet cauri saviem debesu aizkariem un tēlot līgavu. Es
varēšu iziet dārzā un ieķerties veļas striķī kā debesīs.
Tās reizēm būs savādas, izskatīsies pēc mango musli, kas sajaukts ar pienu. Tādas
tās būs no rītiem. Pa dienu tās būs pārāk drosmīgas savā gaismā vai pelēcībā. Taču
vakarā man tās būs vismīļākās - tās būs kā acu ēnu palete, kā meža ogu jogurts, kā
netīra melleņu mute, kā sajaukti akvareļi, reizēm būs tāda krāsa kā vienādi dzeltenām
mājām, kā pilsētas jumti, kā izbārstīti kaltēti ziedi un kā vecas sēpijas bildes. Naktī es
savas debesis neredzēšu, jo tad būs nakts. Tad tām jābūt vienām, taču es dažreiz uz
tām paskatīšos un tad tās izskatīsies pēc jāņtārpiņiem.
Es tikai gribēju pastāstīt, ka man ir savas piekarināmās debesis.

Tā spīd citādi
Saule nekad nebija spīdējusi tik agri, nekad nebija tik agri atnācis pavasaris. Lai
gan pagājušajā gadā tā spīdēja līdzīgi, tikai toreiz tā bija iedomīgi ambicioza, zinot
mūsu stāstu, pirms to zinājām mēs. Tā izcili maldināja ar siltumu un gaismu, kuru
pārvērta dedzināšanā un spīdzināšanā.
Šogad tā spīd citādi. Liekas, ka tā negaida ne no sevis, ne no manis brīnumus. Tā
vienkārši kā pieklājīgs skolēns agrāk un netraucēti pa brīdim paslēpās aiz mākoņiem,
lai nekļūtu pārāk uzbāzīga. Tai piemita kautrība, kas slēpa sevī spēku un pārliecību,
kas bija viņai vien. Nebija vajadzības to rādīt citiem, viņai nevajadzēja liekas
ambīcijas. Varbūt arī šoreiz viņa paredz mūsu stāstu, varbūt saule paredz tikai manu
stāstu. Atkal aizlienot aiz kokiem, viņa nokaunas. Viņa tālāk dzīvos pati un spīdēs,
kad gribēs, rietēs, kad jutīs, un aizies, kad vajadzēs.
Varbūt es esmu saule. Varbūt es lemju stāstu, bet tikai savu.
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