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BALGALE
Juris Celmiņš. Bijis Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs, 

darbojies Tautas frontē; dzimis Talsos, dzīvojis Balgales pagasta «Ēpaļos»; 
mācījies Dursupes pamatskolā. 1950. gada 6. februāris.

ĢIBUĻI
Mihails Ramuss, īstajā vārdā Mihails Kuļičkovs. Dzejnieks, gleznotājs, 

grafiķis. 1955. gada 10. februāris—2010. gada 5. maijs.

DUNDAGA
Hilda Grīva. Mūziķe, mūzikas pedagoģe, lībiešu folkloras ansambļa 

«Kāndla» mākslinieciskā vadītāja; dzimusi Dundagas pagasta Sīkragā; 
1910. gada 27. februāris—1984. gada 13. septembris.

KOLKA
Emīlija Rulle. Lībiešu dzejniece, dziedājusi lībiešu ansamblī «Kāndla»; dzi-

musi Lielirbes «Galeniekos». 1910. gada 27. februāris—1989. gada 14. jūnijs.
Teodors Vangravs. Gleznotājs naivists. 1915. gada 28. februā-

ris—1999. gada 13. janvāris.

LAUCIENE
Valentīns Mazzālītis. Plaša profila sportists, bijušais vieglatlētikas treneris, 

specializējies šķēpa mešanā. PSRS Nopelniem bagātais treneris, olimpiskā 
čempiona Jāņa Lūša treneris. Viens no Latvijas šķēpmetēju kluba dibinātā-
jiem. Sarakstījis divas ar sporta tematiku saistītas grāmatas. Dzīvojis Ķūļ-
ciemā (1933. gadā; tēvs strādājis krejotavā), Laucienē un Talsos; 1944. gadā 
beidzis Laucienes pamatskolu. 1930. gada 9. februāris—2017. gada 5. aprīlis.

Visvaldis Mežmačs. Dzejnieks, apbedīts Oktes kapsētā. 1905. gada 
13. februāris—1935. gada 25. augusts.

STENDE
Jānis Grāvējs. Gleznotājs naivists. Dzimis Stendē. Viņa glez-

nu lielākā daļa glabājas Talsu novada muzejā. 1905. gada 12. februā-
ris—1981. gada 22. novembris.

TALSI
Alfrēds Podnieks. Talsu teātra režisors, arī scenogrāfs, dekorators. 

1895. gada 11. februāris—1946. gada 20. oktobris.
Valentīns Lakstīgala. Ārsts, dzejnieks. Ar Talsiem dzīve saistās kopš 

1949. gada, kad sācis strādāt par iecirkņa terapeitu Talsu poliklīnikā, vēlāk 
par ordinatoru Talsu slimnīcas terapijas nodaļā. Bijis arī infekcijas slimību 
ārsts un rentgenologs tuberkulozes dispanserā. Apglabāts Talsu Vācu kapos. 
1920. gada 12. februāris—1998. gada 24. februāris.

Eduards Ruiga. Dziedātājs un vokālais pedagogs. 1916. gadā absolvējis 
Petrogradas konservatorijas dziedāšanas klasi. No 1919. gada līdz 1921. ga-
dam bijis Latvijas Nacionālās operas solists. Speciāli E. Ruigas balsij veltī-
tas divas A. Kalniņa dziesmas. No 1921. gada līdz 1930. gadam mākslinieks 
dzīvojis un strādājis Tallinā, bijis operas teātra «Estonia» vokālais pedagogs, 
piedalījās koncertos. Atgriezies Latvijā, E. Ruiga bija vokālais pedagogs Lie-
pājas tautas konservatorijā (1930. gads), bet no 1945. gada — pedagogs mū-
zikas vidusskolā, vēlāk (1947. gadā) — Liepājas operā. Viņa audzēkņu vidū ir 
tādi solisti kā A. Tiltiņš un E. Zveja, M. Fišers un citi. E. Ruigas vārds ietverts 
laikraksta «Kurzemes Vārds» atlasē «20. gadsimta Liepājas izcilākie mūziķi» 
un 2012. gadā izdotajā «Liepājnieku biogrāfiskajā vārdnīcā». Apglabāts Tal-
su Antiņu kapos. 1885. gada 23. februāris—1964. gada 1. decembris.

VALDGALE
Armands Zēfelds. Gleznotājs autodidakts. Izstādēs piedalās kopš 

1999. gada. Dzimis Talsos. Dzīvo Valdgales pagasta «Dingeskalnos». 
1965. gada 21. februāris.

VANDZENE
Dzintra Vīriņa. Grafiķe; vizuālās mākslas pedagoģe. Dzimusi Van-

dzenē; dzīvo Liepājā. Piedalījusies novada mākslinieku darbu izstādēs. 
1955. gada 4. februāris.

RADOŠO DARBINIEKU JUBILEJAS UN ATCERES

Daiņa Kārkluvalka foto

Dace Krūmiņa
BITES DZĒLIENS

Ja sens sapnis no tevis atvadās — neskumsti! 
Rītdiena zaudēto atlīdzinās. 
Kad mīļš draugs negribot sāpinās — neskumsti! 
Vienmēr jauns rīts tevi sveicinās.

Neskumsti, ja skaistākos mirkļus nevari apturēt. 
Vai gan tu izlemsi, ko varēsi paturēt? 
Neskumsti, kad dārgāko nākas pazaudēt. 
Tu nekad nevarēsi rītdienu atminēt.

Neskumsti, kaut sirds tev sāpēs lūzt. 
Uzliec masku, lai asaras lēnām žūst. 
Sirds tava vakardienā prieku lai gūst. 
Bet atmiņas… 
          kā bites dzēliens -—vienmēr nedaudz sūrst.

Ilona Miezīte
*  *  *

Karstiem smiekliem smiesies 
sajukuši koki. 
Es pret logu stiepšu 
sajukušas rokas.

Manas acis smiesies 
izbiedēti drošas. 
Saule garām paies 
sajūkoši koša.

Tad es atmodīšos 
vēju spalgās gaudās. 
Saule manās acīs 
visu nakti raudās.

Helmuts Feldmanis
*  *  *

Vēl nē — sacīja māte, 
Vēl pārāk agrs. 
Vēl Dievi guļ un nesargā mūsu ceļus.

Vēl nē — sacīja tēvs, 
Vēl pārāk vēls. 
Vēl velni skraida un lamatas liek mūsu ceļos.

Vēl nē — sacīja Dievs, 
Vēl pārāk agri. 
Vēl tu netici ceļam, pa kuru dodies.

Vēl tu bailes nevari sasiet kā akmeni mezglā. 
Vēl tu klausies, vai sauciens atbalsī skan.

Vēl tu nevari, 
Tu vēl netici man.

Laila Pabērza
PAVASARIS

pavasara elpa ar plūdiem 
 un jaunām paradigmām 
  vērtības senās un jaunās 
              zeme un ūdens 
sajaucas dubļu straumē 
klusumā saviju domu 
 lai notiek tā 
         ne lūztu ne liecos 
        ne sabrūku 
   bet tālāk plūstu 
jo zinu 
 laiks plaucēs ziedus

PACIETĪBAS MĒRS
Viņš izkāpa galavārda stacijā un aizgāja pat neatskatījies. Lai tie citi paliek 
un runā…
Atšķirībā no planētām mums palaimējies — lai nesaskrietos, mēs no savām 
orbītām varam iziet, varam paspert kādu solīti sānis. Cilvēkam ir arī tāds kā 
ventilis, ko sauc «pacietības mērs»! Kad tas pilns un ieķeras, uzsprāgst pat 
sabiedriskā doma: «Bet viņš taču bija īsts Miera Mika…»

DRAUGI
Atrodot ezi, mantojumā saņēmu skabargu — man skabarga, ezim par vie-
nu adatu mazāk.
Tagad vārna pamanīs vāro vietu un ezim ieknābs… Tagad eziene varēs pa-
zoboties: «Vecīt, tev jau pliks pakausis paliek…»
Bet ir arī tādi, kas neko nepamana — ne frizūru, ne jaunu slieksni. Vai tad 
tie ir draugi?
Būs jāielūdz vārna uz kafijas tasi.

Aivars Aivieksts


