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2005.–2006. mācību gads:

1. sesija – saruna ar LU teoloģijas fakultātes dekānu as. prof. 
I. Cālīti, prof. Dr. hab. J. Borzovs par datorzinātni, Vidzemes 
augstskolas kora koncerts.

2. sesija – LZA akadēmiķis arheologs A. Caune, LU prof. 
Satversmes tiesas tiesnese I. Čepāne, R. Rikarda jaunā filma „Līvs 
ar otu”.

3. sesija – tikšanās ar labklājības ministri D. Staķi, rakstniekiem 
A. Žīguri un J. Rislaki, Valmieras mūzikas skolas koncerts.

4. sesija – Vidzemes augstskolas rektore Dr. hist. V. Daukšte ar 
stāstījumu par Turcijas ceļojumu un šīs augstskolas doc. A. Šļara par 
reģionālo plānošanu.

5. sesija – Tehniskas universitātes rektors LZA akadēmiķis 
prof. I. Knēts par aktuāliem zinātnes virzieniem, Dr. hab. filol. 
I. Sokolova – par kultūru zem Damokla zobena, dramaturģe 
A. Knēta – par lugu tapšanu, komponists V. Punka ar savām 
dziesmām.

Paldies visiem, visiem.
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pilsoņu aktivitātēm, Dr. med. J. Liepiņš par redzēto ASV un Kanādā, 
dzejas kompozīcija ar L. Pupuri un V. Janci.

4. sesija – LZA akadēmiķis A. Bruzis „Vai pastāv paralēlas 
pasaules?”, saruna ar tieslietu ministru A. Aksenoku, koncerts ar 
K. Dimiteru un viņa dēliem.

5. sesija – LZA akadēmiķis I. Kalviņš par zinātnes un reliģijas 
attiecībām, celul. rūpnīcu Latvijā, J. Streiča filma „Rudens rozes”, 
aktrise A. Līvmane.

6. sesija – LRS priekšsēdētājs J. Jurkāns, žurnāla „Karogs” 
redaktore I. Kolmane – par Latvijas literatūru, I. Sokolovas referāts 
par V. Lāča simtgadi. S. Rajas un V. Janča jubilejas koncerts.

2004.–2005. mācību gads:

1. sesija – Ortopēdijas un traumatoloģijas institūta direktors 
V. Zatlers, ārpolitikas institūta direktors A. Lejiņš, rakstniece 
L. Muktupāvela.

2. sesija – Sporta akadēmijas rektors, Dr. ped. U. Grāvītis – par 
sportu, LZA akadēmiķe A. Blinkena par latviešu valodas strīdīgiem 
jautājumiem. I. Briķes monoizrāde „Žanna D’Arka”.

3. sesija – Latvijas ev.-lut. baznīcas arhibīskapa vietnieks 
P. Brūveris, LZA akadēmiķis, prof. Dr. O. Spārītis par kultūras 
paralēlēm Rīga – Florence, adventes koncerts B. Puķīte un 
A. Strazdiņa.

4. sesija – LZA akad. B. Rivža par lauku attīstības iespējām, 
dramaturģe L. Stumbre, L. Pakalniņas jaunās filmas.

5. sesija – diena Melngalvju namā.
6. sesija – izglītības un zinātnes ministre I. Druviete par 

izglītības sistēmas reformu Latvijā, „Vides vēstis” redaktore A. 
Tooma, tikšanās ar rakstnieci A. Sk. Gailīti.
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2002.–2003. mācību gads:

1. sesija – Kristīgās akadēmijas docente D. Rubļevska „Kas ir 
kalpošana?”, politologs V. Kalniņš par cīņu ar korupciju, režisore 
V. Vecumniece.

2. sesija – Hamburgas astroloģijas centra astroloģe S. Meirāne, 
publicists, rakstnieks E. Hānbergs, opermūzikas koncerts ar E. Zālīti 
un V. Janci.

3. sesija –  LZA akadēmiķe, Dr. hab. oec. B. Rivža par augstāko 
izglītību Latvijā šodien un rīt, publicists V. Lācis, kinorežisors 
R. Pipars ar dokumentālu filmu.

4. sesija – Tikšanās ar admirāli G. Zeibotu un Dr. phil. 
G. Pakalnu.

5. sesija – as. prof. G. Strence par dvēseles jēdzienu psiholoģijā, 
mag. psih. D. Bērziņa par bērna personības attīstību, studentu 
koncerts.

6. sesija – tikšanās ar rakstnieku P. Putniņu, J. Streiča filma 
„Naktssargs un veļas mazgātāja”.

7. sesija – Dr. biol. prof. J. Raipulis – par ģenētikas problēmām, 
Dr. biol., asoc. prof. G. Praulīte – par smadzeņu procesiem personības 
attīstībā. Koncerts ar S. Raju un G. Čerņavsku.

2003.–2004. mācību gads:

1. sesija – Latvijas grāmatu izd. asociācijas prezidente 
I. Jansone atver jauno I. Sokolovas grāmatu „Figūras uz fona”, LLU 
zinātn. prorektors , prof. Dr. hab. P. Rivža „Ko šodien darīt laukos?”, 
vīru kora „Imanta” koncerts.

2. sesija – Prof. J. Stabiņš par talanta iespējām jebkurā vecumā, 
dzejnieks-satīriķis V. Artavs, pedagoģijas un izglītības vad. 
augstskolas studentu koncerts.

3. sesija – Kembridžas universitātes doc. D. Kamerāde par 
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Atskatīšanās uz aizgājušo karu

Kurš izdzīvojis karu, to nekad neaizmirsīs. Tas rādīsies ļaunos 
sapņos un sūrstēs itin visos kaulos. Un 60 miera gadi nav nekāds ilgs 
laiks, lai nomierinātu sirdi un prātu. Tā iet arī man. Kad atmodīšos 
tajā 2005. gada 9. maija rītā, atmiņā ļoti skaidri atausīs cits rīts: 
ciešanu namā piecos stāvos – kara hospitālī.

...Šāva jau no pusnakts. Uzliesmoja raķetes. Mēs, palātā gulošās, 
nevarējām saprast: kas notiek? Uzbrukums? Desants? Mēs – tās 
bijām tankiste bez kājas, ārste bez labās rokas un es – paralizēta pēc 
smagas kontūzijas jau uz Rumānijas – Ungārijas robežas. Palātā 
ieskrēja vecākā ārste: „Meitenes – miers. Miers, miers!” Viņa mūs 
visas apkampa. Viņai bira asaras. Un arī no mums izlauzās asaru 
straumes. Tā tas notiks arī tajā dienā, kad mans vīrs, pats kontuzēts, 
tomēr atbrauks man pakaļ no tālās Vīnes un nesīs lejā pa hospitāļa 
kāpnēm... Un desmitiem ievainotu meiteņu mūs pavadīs ar asarām 
acīs. Tobrīd man bija tikai 21 gads.

 Kas ir neizdzēšams atmiņā? Ak, ļoti, ļoti daudz. 
Man – gandrīz četri gadi starp aukstumu, netīrību, briesmām, sāpēm, 
bet arī starp neparastu vīrišķību, brālību. Starp smagu darbu, nedabisku 
esamību un gaišam salām: biedriskumu, uzticīgu mīlestību, nesavtību. 
Daudz kas kropļoja dvēseli, bet daudz kas to arī cēla augstumos.

 Jo kara laika likumus daudzkārt nosaka pats laiks. Pietiek 
vienam sākt mukt, lai viņam sekotu citi. Karš ir ļoti smags darbs, 
esamība nedabiskā vidē. Cilvēka likteņa laušana, viņa miesas 
un dvēseles kropļošana. Kā saglabāt ticību labajam, optimismu, 
dzīvotgribu? Redzēju, ka kauju gaitā mainījās vācu gūstekņi – sākumā 
bezkaunīgi, jo visi, izņemot vāciešus, viņiem bija zemāki radījumi. 
Tā bija mācījusi Gebelsa propaganda. Kā viss mainījās: „Hitlers mūs 
apmānīja”. Skrēja pretī ar paceltām rokām: „Krieg kaputt”, „Hitler 
kaputt” un – „Stalin gut”.

 Es te rakstu galvenokārt par pašas redzēto un izciesto. Un varu 
teikt, ka ar upuriem nerēķinājās abas puses: bija vienāda cietsirdība, 
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„Latvijas ekonomika šodien” – prof. P. Guļāns, J. Streičs ar filmu 
„Vecās pagastmājas mistērijas”.

3. sesija – Rēriha biedrības priekšsēdētāja G. Rudzīte, prof. Dr. 
med. K. Keggi, Ziemassvētku koncerts.

4. sesija – Prof. Dr. I. Freibergs „Dainas datorā”, Dr. med. 
J. Liepiņš, U. Celmas filma „Seko man”.

5. sesija – Prof. Dr. I. Čepāne par zemes reformu, prof. Dr. 
A. Dālmane par „Cilvēka organisma mikropasauli”, tikšanās ar 
V. Artmani un viņas ģimeni.

6. sesija – Dr. filoz. V. Tēraudkalns par latviešu Bībeles 
tulkojumu, tautas dziednieks I. Vīks, kinorežisore S. Rikarde ar 
jaunām dokumentālām filmām.

7. sesija – LZA akadēmiķe A. Blinkena par latviešu valodu, 
prof. Dr. V. Klāsēns – bioloģijas gadsimts augkopībā, viņa 80. 
gadadienai veltīts koncerts ar S. Raju, V. Janci, A. Sauku.

2001.–2002. mācību gads:

1. sesija – Latvijas arhibīskaps J. Vanags, Tieslietu ministrijas 
dzimtsarakstu departamenta dir. Ā. Iklāva, ornitologs J. Brikmanis.

2. sesija – tikšanās ar LZA akadēmiķi E. Gudrinieci, prof. Dr. 
I. Druviete – par latviešu valodu 21. gs., kinorežisors R. Rikards ar 
jaunām filmām.

3. sesija – LZA ekonomikas institūta direktore Dr. oec.
R. Karnīte par aktuālo ekonomiku, LU prof., Dr. J. Sīkstulis – „Kas 
ir islāms”, Ziemassvētku koncerts S. Raja un V. Jancis.

4. sesija – LZA akadēmiķis E. Grēns par pētījumiem ģenētikā, 
LU prof., Dr. Ž. Ozoliņa par politisko stāvokli pasaulē, kinorežisors 
R. Kalniņš ar dokumentālām filmām.

5. sesija – Zemkopības ministrijas valsts sekretāre L. Straujuma 
„Latvijas lauki šodien un rīt”, LU prof., Dr. med. J. Puriņš „Gaismas 
un ēnas mikroķirurģijā”, Vides filmu studija ar jaunām filmām.
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1999.–2000. mācību gads:

 1. sesija – politologs Dr. A. Pabriks, kinorežisors 
A. Epners ar jaunu filmu, flamenko dziedātājs A. Kārkliņš.

 2. sesija – prof. Dr. filol. S. Radzobe, valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija – J. Asaris, kinorežisors 
I. Seleckis ar jaunu filmu.

 3. sesija – KM Kultūrpolitikas departamenta vadītāja 
V. Virtmane, LU prof. G. Libermanis par aktuālām ekonomikas 
problēmām, muzikoloģe Dr. L. Fūrmane par garīgo mūziku.

 4. sesija – LZA akadēmiķe, prof. Dr. filol. J. Kursīte par 
mītiem Baltijā, rakstnieks A. Kolbergs, kinorežisors R. Kalniņš ar 
jaunu filmu.

 5. sesija – Dr. oec. V. Zeile par monetāro politiku, 
politologs N. Neilands, aktrise D. Kuple, Fr. Bārdas piemiņas 
brīdis.

 6. sesija – prof. Dr. pedag. D. Meikšāne par personības 
attīstību, tehniskās universitātes prof. Dr. I. Slaidiņš, 
kinorežisore B. Veldre ar jaunu filmu.

 7. sesija – prof. Dr. psih. R. Bebre, ģenerālis 
A. Blonskis, IeM preses un sabiedrisko attiecību departamenta 
direktors rakstnieks N. Beļskis, alpīnists I. Pauls.
 

1999.–2000. mācību gads:

1. sesija – izdevniecības „Vieda” direktors A. Garda – par 
dzīvās ētika mācību, I. Sokolova par grāmatu „Zenta Mauriņa 
pielūgtā un peltā”, saruna ar K. Streipu un L. Bērziņu, opermūzikas 
koncerts – S. Raja un V. Jancis.

2. sesija – „Kas ir Satversmes tiesa” – ST tiesnesis J. Jelāgins, 
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jo bija vienāda totāla vara, kura grūda cilvēkus ugunī visbaigākajos 
frontes iecirkņos. Tagad, atskatoties, var tikai pabrīnīties cik daudz 
cilvēks var izciest. Un cik maz vajag, lai viņš justos laimīgs, izgājis 
fizisko un garīgo spēku pārbaudi. Lai priecātos par katru nodzīvoto 
dienu. Uzvaras tika gūtas nerēķinoties ar upuru skaitu, jo ieņemt kādu 
uzkalniņu vajadzēja „par katru cenu”, nesperot „ne soli atpakaļ”. 
Jaunā televīzijas filmā „Otrais pasaules karš. Diena pēc dienas” 
acīmredzot, kļūs par pilnīgāko, uz objektīviem faktiem balstīto lenti 
par cilvēces visbriesmīgāko traģēdiju, kurā līdzās patriotismam un 
varonībai, tāpat kā vācu armijā, bija arī laupīšanas un izvarošanas.

Bet kā šī traģēdija dzima?
Pēc nesen atslepenotiem arhīva dokumentiem vēstures 

pētniekiem atklājusies rūgtā patiesība, ka jau 1940. gada 19. janvārī 
Francijas premjerministrs E. Daladjē iesniedza savam kabinetam 
projektu par Kaukāza naftas atradņu iznīcināšanu, lai Krievija tās 
nevarētu pārdot Vācijai. Tas notika brīdī, kad padomju karaspēks 
decembrī jau bija cietis smagu sakāvi Karēlijā. Nu Francija kopā ar 
Angliju bija gatavas ar 150.000 vīru lielu korpusu iesaistīties karā 
pret Padomju Savienību. Šīs ieceres plus Minhenes nolīgums deva 
Staļinam pamatu līdz pat 22. jūnijam uzskatīt par galveno pretinieku 
nevis fašistisko reihu, bet gan rietumu demokrātijas.

Bet vēl agrāk?
1938. gadā notiek Minhenes nolīgums. Hitleriešiem atdod 

Sudetus, Austriju. Čehu izcilais valstsvīrs J. Masariks raudot 
saka PSRS sūtnim  I. Maiskim: „Viņi ir pārdevuši mani verdzībā 
vāciešiem, tāpat kā kādreiz nēģerus Amerikai”. Nelīdzēja pat 
Ruzvelta brīdinošā telegramma 1939. gada 14. aprīlī Hitleram un 
Musolini.

Kad notika Teherānas konference, padomju puse jau gatavojās 
„Jaunajai Staļingradai” – Korsuņas - Ševčenkovskas kaujai: tika 
aplenktas milzīgas vācu karaspēka daļas. No šīs operācijas, kurā no 
pirmās līdz pēdējai dienai piedalījos arī es, līdz šim nevaru aizmirst 
sniegputeni, kurš pārsedza ievainotos, kritušos vācu karavīrus, radot 
iespaidu par milzīgiem, kustīgiem pakalniem nāves ielejā...
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Jā, uzvarēta kauja, taču karavīri nerimās jautāt: kāpēc, kāpēc nav 
otrās frontes. Jā, tika sūtīta visāda tehnika un gaļas konservi – „otrā 
fronte”. Vai amerikāņi baidījās iesaistīties tiešā karadarbībā, kad 
japāņi viņus tik pazemojoši sakāva Perl-Harborā? Vai īstajā, 
dramatiskajā kara norisē pagaidām vēl nav atsegti svarīgi baltie 
plankumi? Īpaši tā pirmajā daļā, kad ar šautenēm un akmeņiem 
cīnījās pret tankiem?

...Ešelons pietuvojās Maskavai, kuras pievārti no visām 
pusēm žņaudza fašisti, kas tālskatos jau varēja redzēt Kremli. 
Mana karaspēka daļa apmetās Maskavas – Volgas kanāla krastā, 
kura tuvumā notika sīvas cīņas. Taču man kā gados visjaunākajai 
bija jādodas uz pilsētas centru pēc operatīviem kontrpropagandas 
materiāliem. Līdz Majakovska laukumam – neskaitāmas dokumentu 
pārbaudes. Pagāja tikai dažas dienas un 1941. gada 15. oktobrī 
jau redzēju, kā no Maskavas evakuē bērnus un rūpnīcas ar visiem 
strādniekiem.

Maskavas aizstāvēšanas vēsture ir dokumentēta pa dienām un 
stundām, taču īpaši par laiku no 4. līdz 11. oktobrim vēl daudz kas 
nav zināms. Tajās dienās ieraudzīju ko nesaprotamu: atkritumos 
milzīgas kaudzes ar grāmatām sarkanos vākos. Tūkstošiem sējumu no 
Ļeņina kopotajiem rakstiem, marksistiskā literatūra. Tos dedzināja. 
Viss centrs bija pilns sūriem dūmiem, sniegs melns. Dedzināja arī 
dokumentus, jo vācieši teju, teju ienākšot pilsētā, tanki jau esot pie 
Odincovas pilsētiņas (taču tur to nebija!). Kad, atgriezusies savā 
daļā, par to pastāstīju komandierim, viņš atteica: „Tas vēl nav viss. 
Izlaupīts Maskavas gaļas kombināts, grauj veikalus. Diemžēl otru 
tulku sūtīt nevaram, jo viņš ir ebrejs un notiek arī ebreju grautiņi.” 
Un tā atkal devos uz centru un vai uz katra staba bija izlīmēta afiša 
par grandiozu un skaistu koncertu.

Šodien mēs zinām, ka 15. oktobra rītā Staļins savā kabinetā 
sasauca visaugstākās raudzes līdzgaitniekus. Runājis mierīgi – lai 
sagatavojot evakuācijai iestādes un „nekavējoties”. „Pats es izbraukšu 
rīt no rīta.” Vai viņš izbrauca? Bet kas tad 7. novembrī komandēja 
parādi Sarkanajā laukumā? Vislielākajā panikā esot nonācis Berija: 
vajagot atdot Maskavu, „citādi fašisti nositīs mūs kā cāļus”.
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 1998.–1999. mācību gads:

 1. sesija – Dr. psihol. A. Vecgrāve, prof. Dr. filol. V. 
Vecgrāvis, rakstnieks A. Vējāns, Valmieras jauniešu koris 
“Konsonanse”.

 2. sesija – prof. Dr. K. Kohs, Dr. I. Sproģe no Austrijas 
vēstniecības, kinofilmas.

 3. sesija – Latvijas Ārpolitikas institūta direktors 
A. Lejiņš, rakstnieks V. Rūmnieks un režisors A. Migla, 
grāmatas “Kuršu vikingi” prezentācija, mūziķi I. un 
D. Rijnieki, senlietu izstāde.

 4. sesija – rakstnieks A. Dripe, apg. “Jumava” 
prezidents J. Visockis, I. Sokolovas grāmatas prezentācija, 
kinorežisors A. Rozenbergs ar jaunām īsfilmām.

 5. sesija – prof. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga runā par 
Latvijas tēla veidošanu, totalitāro noziegumu dokumentēšanas 
centra direktors I. Zālīte, kinorežisors A. Epners ar jaunu 
filmu.

 6. sesija – LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes dekāns Dr. O. Zīds, Netradicionālās medicīnas 
asociācijas prezidents prof. Dr. med. N. Nikolajevs, aktrise 
A. Liedskalniņa.

 7. sesija – LR tieslietu ministre I. Labucka, politologs 
M. Vulfsons, S. Raja un E. Zavadska. 




