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Šā laikraksta 
numura «Avotā» 
sākam publicēt 
fragmentus no grā-
matām, kas šogad 
izvirzītas Aleksand-
ra Pelēča literārajai 
prēmijai, bet iznā-
kušas 2019. gadā.

Atzīmējot Alek-
sandra Pelēča 
(1920. gada 10. ap-
rīlis — 1995. gada 
12. oktobris) simto 
dzimšanas dienu, 
Talsu Galvenā bib-
liotēka rīko tradi-
cionālo konkursu, 
lai noskaidrotu li-
terārās prēmijas 
laureātu. Šobrīd ap-
zināti un prēmijai 
izvirzīti 2019. gadā 
izdoti darbi, kas ir 
cieši saistīti ar Talsu, Dundagas, 
Rojas un Mērsraga novada kultūr-
vēsturisko dzīvi.

Iepazīstināšanu sākam ar Andra 
Grūbes grāmatiņu «Voi man šes!», 
ko izdevusi «Aleksandra Pelēča la-
sītava». Tas ir vēsturnieces Antras 
Grūbes uzklausīts un apkopots 
darbs, ko stāsta viņas tētis un kura 
ievadā teikts: «Stāstiņi vēsta gan 
par tālāku pirmskara un kara lai-
ka pagātni, gan pagājušā gadsimta 
otro pusi. Andris Grūbe no 1944. 
līdz 1977. gadam, tātad liktenīgos 
Jēzus 33 gadus, nodzīvojis Talsu 
apkārtnē (Vandzenē) un Talsos. 
Lasītājam piedāvāti gan komiski, 
gan traģikomiski stāstiņi, kas ļauj 
neierasti palūkoties uz stereoti-
pu pārņemto priekšstatu par dzīvi 
padomju varas laikā. Protams, jau-
nība pat kara un pēckara grūtajos 
apstākļos ir jaunība, bet pretsta-
tā priekšstatam par stagnāciju kā 
brīvas domas, nacionālo centienu 
pilnīgu ierobežošanu — daudz kas 
bija ne tā. Talsos uzcēla daudz dzī-
vojamo un sabiedrisko ēku, partija 
atbalstīja zinošus cilvēkus ar «ne-
padomisku» pagātni, pilsoniskā 
iniciatīva bija arī brīvprātīga un 
nesavtīga. Protams, nebija ideāli, 
tomēr arī ne tik melns kā daudzi 
mūsdienās domā. Nevis staļiniskie, 
bet nacionāli noskaņotie skolotāji, 
nevis bargais, bet iecietīgais mili-
cis, nevis «stingrās stājas» partijas 
sekretārs, bet tālredzīga, attīstību 
atbalstoša amatpersona, kura laikā 
pilsētas daiļumam un iedzīvotāju 
ērtumam izdarīts vairāk nekā atgū-
tās neatkarības gados.»

«1973. gada jūnijā mani ievē-
lēja par Talsu pilsētas izpildko-
mitejas priekšsēdētāju. Šajā laikā 
sāku Valsts tiesību studijas Maska-
vas juridiskajā augstskolā. Amatā 
nostrādāju līdz 1977. gadam, kad 
pārcēlos uz Alūksni, kur strādāju 
vēlētos pašvaldības amatos. Ne-
atkarības atgūšanas laika sākumā 

Dzintra Žuravska
UZ TAURIŅA SPĀRNA

Mans sapnis — spožs mirdzums uz tauriņa spārna. 
Kā neapjausts brīnums, kam noticēt grūti. 
Tik mānīgi gaisīgs, tik kustīgs un zvīļš, 
Tāds krāsu košums, kas skatienu saista 
Un plīvo pa vējam, un līdzi viļ.

Mans sapnis — vārs maigums uz tauriņa spārna. 
Tik trausls šīszemes rupjajam spēkam. 
Pat bikls un nedrošs pieskāriens, 
Un paliek uz pirkstiem, un aizput pa vējam 
Tik pelēki vilšanās putekļi vien.

Inga Ieviņa
*  *  *

Pēc lietus 
Plaukst varavīksne. 
Pēc pirts mirdz baltas drānas. 
Es esmu tā varavīksne, kas septiņkrāsu viz, 
Un man nav baltu drānu, 
Nav vienas baltas sirds. 
Man septiņkrāsu domas 
Pie septiņkrāsu sirds, 
Un septiņkrāsu lietus 
Manās acīs viz.
Todien, kad spīdēs saule, 
Es ņemšu baltas drānas 
Un ķešā baltu varavīksni, 
Un bradāšu pa melnām peļķēm.

Ieva Krotova
*  *  *

Kad mana mazība izauga liela, 
es sarāvos.
Par savu taisnību vairs nekāvos. 
Sētas kokā vairs nerāpos. 
Es pakļāvos.
Kad mani sapņi aizlaidās ar gājputniem, 
es pamodos. 
Klusēju, kaut iekšēji satrūkos. 
Cieši mēlē iekodos. 
Jutu, ka padodos.
Bet, kad debesīs es tagad ieskatos, 
zilais kļūst cerīgāks 
un cilvēks man blakus — mazliet vērīgāks. 
Es nepadodos. 
Es ar jums rokās sadodos. Un ieklausos.

A. Pelēča literārajai prēmijai 
izvirzītās grāmatas

Turpinām «Avotā» publicēt mūsu četru novadu 
— Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga — autoru 
radošus darbus. Varat mums sūtīt gan savas 
pārdomas par dažādiem literāriem darbiem, gan 
paši savus radošus darbiņus, gan dzeju. Dosim 
iespēju laikraksta lasītājiem iepazīties ar jūsu 
dzīves uztveri, vērtību izpratni, pieredzi, piedzīvoto 
un valodas izjūtu.

Monta Bērziņa,
«Avota» veidotāja

(e-pasts: berzinamonta@inbox.lv, 
tālrunis: 63222048)

dažādos starptautiskos semināros 
un kursos apguvu uzņēmējdarbī-
bas pamatus, dažus gadus biju Lat-
vijas kredītbankas Alūksnes filiā-
les pārvaldnieks, biznesa skolotājs 
Alūksnes ģimnāzijā un RPIVA fi-
liālē, kā arī strādāju par uzņēmēj-
darbības konsultantu. 2001. gadā 
mani ievēlēja par Alūksnes pilsē-
tas domes deputātu un priekšsē-
dētāja vietnieku, bet pēc pilnvaru 
laika beigām, 2005. gadā, devos 
pensijā, veltot laiku mājas un dār-
za uzturēšanai,» atmiņās dalās 
Andris Grūbe.
Smirdošas avīzes

Viss mūžs man pagājis vēstures 
pētnieka gaisotnē. Tādēļ pirmo 
reizi, kad man jāuzstājas publi-
kas priekšā — izpildkomitejā — 
priekšlasījumam izvēlējos Talsu 
vēstures tēmu. Cilvēkiem bija 
interesantāk nekā, kad es stāstī-
ju par piecgadēm. Aizbraucu uz 
Rīgu, V. Lāča bibliotēku, lai dabū-
tu vecās Talsu avīzes. Man tas ne-
kādīgi neizdevās, jo tam vajadzēja 
augtākās instances CK [Komunis-
tiskās partijas centrālkomitejas — 
vadības] atļauju. Es aizgāju pēc 
tās, bet man teica: «Ko jūs tur, 
biedri Grūbe, tādus smirdošus ve-
cus laikrakstus skatīsieties! Mums 
taču ir tik daudz vēsturnieku!» 
Ar skābu seju man tomēr iedeva 
atļauju, laikrakstos atradu daudz 
interesanta. Laikam Talsus mīlēju 
tādēļ, ka labi zināju pilsētas vēstu-
ri, tas bija tas pamats.
Ļevs Borisovičs

Attīrīšanas ietaišu būvniecība 
Talsiem bija kā zobu sāpes. Mehā-
niskās attīrīšanas ietaises bija uzbū-
vētas 60. gadu vidū, kur Dzelzupīte. 
Bija jābūvē bioloģiskās attīrīšanas 
ietaises, bet tās nevarēja uzbūvēt, 
jo projekts bija novecojis, neražoja 
vairs tādas dzelzsbetona detaļas. 
Es nonācu pasūtītāja lomā, vaja-
dzēja kaut ko gudrot kopā ar celt-
niekiem. Komunālās saimniecības 

ministrijā komunālās saimniecības 
pārvaldē strādāja tāds Edmunds 
Zivtiņš. Vienreiz viņš atbrauca no 
kādas konferences un zvanīja man, 
teica, ka ir ideja. Maskavā bija tāds 
profesors Ļevs Borisovičs Daļivo-
Dobrovoļskis, kurš tieši pie tādiem 
jautājumiem strādā. Viņa onkulis 
bija cara laikā «ģeneraļnij počt-
meister [galvenais pastmeistars]». 
Tāda sena krievu inteliģences ģime-
ne. Tēvs bija strādājis Frunzes kara 
akadēmijā, prata 12 valodas, bet 
viņu represēja. Ļevs Borisovičs  visu 
mūžu mācījās, bet neatļāva darbus 
publicēt. Viņš atbrauca uz Talsiem, 
apņēmās būt par konsultantu. Es 
aizbraucu un kādus divus mēnešus 
nostrādāju viņa institūtā, iztaisīju 
projektu. Un tad likām vaļā. Pro-
jekts gaužām vienkāršs. Ar speciā-
lu mikroaļģu sastāvu attīrīt notek-
ūdeņus. Otrā galā nāca laukā tāds 
skaists ūdens. Otras tādas attīrīša-
nas iekārtas uzbūvēja Tadžikijā. Par 
darbu kopā ar zinātniekiem kandi-
dēju PSRS prēmijai.
Baltais nēģeris

Ar Aleksandru Pelēci iepazinos 
interesanti. Viņš atnāca 60. gadu 
sākumā vai vidū. Pelēča kundze 
teica tā: «Citi visi centās tikt mā-
jās, bet manējais sēž uz jumta un 
raksta pretvalstiskus dzejoļus.» 
Ziemassvētkos biju aizgājis cie-
mos pie Druviņas kundzes Fab-
rikas ielā (tā saucamā Jekelna 
mītne). Mani uzaicināja aptiekas 
pārzine Aina Bērziņa. Vēl dar-
balaiks bija. Parādījās tur LĻKJS 
sekretārs Augusts Zitmanis, un 
bija arī viens tāds vienkāršās drē-
bēs, prievīte priekšā uzsieta. Viņš 
baigi kolosālos dzejoļus vācu un 
latviešu valodā lasīja. Saimniecei 
prasu, kas tas tāds, viņa saka, nu 
gan tu nēģeris, nezini — tas taču 
Pelēcis. Tad ar viņu parunājām, ie-
pazināmies. (..)

Sagatavojusi Monta Bērziņa.

Andra Grūbes «Voi man šes!» titulvāks.


