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«2018.  gads  ritēja  Latvijas  simt-
gades  zīmē. Latvija  ir  cilvēki.  Paau-
dzēm mainoties,  sapnis  par Latvijas 
valsti tika vērsts īstenībā — izkarots, 
nodibināts, dzīvots, zaudēts, uzturēts 
stāstos un atmiņās un dibināts atkal! 
Talsu  Kristīgās  vidusskolas  dāvana 
Latvijai  simtgadē  ir  stāsti  par  cilvē-
kiem, kuru dzīve un izvēles palīdzēja 
Latviju izsapņot, dibināt, noturēt un 
atjaunot! Šie cilvēki ir saistīti ar Talsu 
Kristīgo vidusskolu — skolēni, vecā-
ki, skolotāji un darbinieki ir dalījušies 
atmiņās  par  cilvēkiem,  kuri  ir  bijuši 
daļa no Latvijas ceļā uz simtgadi.»

Inguna Gruzniņa, Talsu Kristīgās 
vidusskolas direktore
Manas vecmāmiņas māsas 
Gundegas Grīnumas dzīvesstāsts
«Gundega  Grīnuma  piedzima 

1948. gada 27. novembrī Talsos. Viņa 
absolvējusi Talsu vidusskolu jeb mūs-
dienās pazīstamu kā Talsu Valsts ģim-
nāziju, studējusi Latvijas Universitātē, 
Filoloģijas fakultātē, strādājusi Latvi-
jas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas 
un literatūras institūtā. Šobrīd viņa ir 
filoloģijas  doktore  un  literatūrzināt-
niece, kas 20. gadsimta 80.—90. gados 
veica daudz izpētes par Raini un As-
paziju, par viņu daiļradi, īpaši par viņu 
aizsāktajām,  bet  nepabeigtajām,  kā 
arī  plānotajām,  bet  neuzrakstītajām 
lugām.  Mīlestība  pret  literatūru  un 
latviešu valodu viņai nāk no mammas, 
kas bija latviešu valodas un literatūras 
skolotāja. Gundega ir bijusi arī  izcila 
sportiste. 22 reizes viņa ir kļuvusi par 
Latvijas  čempioni  badmintonā.  Viņa 
ir vienīgā PSRS čempione badminto-
nā no Latvijas.
Gundega  Grīnuma  ir  vairāku  grā-

matu  autore,  pazīstamākā  ir  «Viņpus 
Alpiem». Zaiga Lasenberga,  literatūr-
zinātniece,  kas  ir  arī  laba  Gundegas 
draudzene, teikusi, ka Gundega ir ļoti 
mērķtiecīga  un  zinātkāra.  Jaunākajā 
grāmatā «Viņpus Alpiem», kurā ir stās-
tīts par Raiņa un Aspazijas 14 gadiem 
trimdā  Šveicē,  viņa  ir  izpētījusi  katru 
sīkumu. Gundega  ir  izkāpelējusi  visus 
Alpus krustu šķērsu, jo viņai pilnīgi viss 
bija  jāuzzina  un  jāizpēta.  «Gundegas 
jaunākā grāmata ir  ļoti  interesanta un 
aizraujoša,  gluži  kā  detektīvromāns,» 
stāsta Zaiga Lasenberga. Zaiga uzska-
ta:  «Ja man  ir kaut kas neskaidrs par 
Raini, tad noteikti to prasu Gundegai, 
jo viņa par to zina ļoti labi.» (..)
Gundega lepojas, ka viņa ir varē-

jusi  tik daudz darīt Latvijas  labā — 
izpētīt vienu no nozīmīgākajiem lat-
viešu  rakstniekiem,  kā  arī  palīdzēt 
veidot  Raiņa  daiļrades  30  sējumus. 
Viņa  uzskata,  ka Rainis  ir  viens  no 
svarīgākajiem  patriotisko  domu  iz-
paudējiem un neatkarības domu aiz-
sācējiem. Tāpēc Gundegai  ir prieks, 
ka viņa varējusi paust šīs domas. Vēl 
Gundegai bija  iespēja būt vienai no 

Dzintra Žuravska
SALĀPĪT SAPŅUS

Jūs gribat sacīt, 
Ka sapņi neplīst? 
Tad pajautājiet, 
Kur viņi klīst.

Pa kādiem ceļiem 
Tos, naivos, mētā 
Un paļā, un izsmej, 
Ne tikai svētī.

Tie uzduras radzēm, 
Tos ērkšķi plēš, 
Un svaida ne sapņu, 
Visīstākais vējš.

Kad pluinīti, trenkti 
Tie atpakaļ griežas 
Kā pūpēži tukši, 
Es līdzi ciešu.

Un tomēr es ņemos 
Un lāpu tos, 
Jo kā bez sapņiem 
Lai izdzīvo.

Aivars Aivieksts
SPOGULIS

Spogulis ir — 
nevienas sejas.

Bet bija, bija… 
Pat uz soliņa pakāpās bērni, 
pūpolu vaidziņus spieda pie stikla 
un ar pirkstu līnijas vilka, 
kamēr vēl elpas miklums.

Pūtītes trenkāja, 
bizes pina, 
gruzīšus slaucīja ārā no acs 
un bārdu skuva…

Vai tad neviens 
pieķerties nepaguva?
Nedrīkstu traucēt, 
tuvāk nepieliekšos — 
tur sveši sargeņģeļi 
stāv kā kapeņu priekšā.

Maija Laukmane

*  *  *

es radīšu dienu gluži no nekā — 

no visa ko neiespējami sabāzt kabatās 

ieslēgt skapjos 

vai paņemt pavirši rokās:

no vieglas sirds un no aizejot atskatīšanās atpakaļ 

pāri plecam — 

kad viens mazs rokas mājiens visai dienai 

citādā mākoņu vieglumā 

pāri debesis noklāj…

es radīšu dienu gluži no nekā — vienkārši stāvēšu sardzē 

lai manās debesīs 

un cauri sekundēm ātri zibošās takās 

maz maz maz melnu mākoņu —

un maz pelēku ēnu 

pelēkos mēteļos 

noklājas

A. Pelēča literārajai prēmijai 
izvirzītās grāmatas

«100+ manas dzimtas personības 
stāstu Latvijas simtgadei»
Sastādītāja Alla Ankmane

Grāmatas titulvāks.
Montas Bērziņas foto

trim  Raiņa  un  Aspazijas 
memoriāla  Kastaņolā 
Šveicē veidotājiem. (..)»

Kristaps Vārna (11. klase)
Mana vectēva Anto-

na Voldemāra Ankma-
ņa stāsts
«1893. gada 6. decem-

brī Lizumā Jāņa un Kris-
tīnes  ģimenē  piedzima 
dēls,  kuru  nosauca  par 
Antonu Voldemāru.
Mans  vectēvs  nodzī-

voja  garu  mūžu  un  pie-
dzīvoja gan abus pasaules 
karus,  gan  dažādas  pār-
maiņas  Latvijā.  Viņš  bija 
sirsnīgs  cilvēks  un  izcils 
stāstnieks.  No  vectēva 
stāstiem  uzzināju,  ka  1. 
Pasaules  karā  viņš  ir  ka-
rojis,  cīnījies  ierakumos 
un  pat  vēlējies  izjokot 
vācu  karavīrus,  uzliekot 
uz mieta cepuri, taču reiz 
mirkli aizkavējies, un lode 
esot nolidojusi garām au-
sij.  Tā  bijusi  mācība,  ka 
karalauks  ir  visnopietnā-
kā vieta un jābūt piesardzīgam.
Vectēvs bijis 7. Bauskas LSP 3. rotas 

strēlnieks  un  esot  apsargājis  Ļeņinu. 
Piedalījies Ziemassvētku kaujās, smagi 
ievainots kaujā pie Katrīnmuižas.
2.  Pasaules  kara  laikā  vecuma  dēļ 

neesot  iesaukts  karadienestā,  toties 
viņa mājās dzīvojuši vācu zaldāti, kā dēļ 
1949.  gadā  izsūtīts  uz  Sibīriju. Atgrie-
žoties no izsūtījuma, viņš strādāja savā 
saimniecībā, audzējot sudrablapsas.
Vectēvs  mani  vizināja  ar  ragavi-

ņām, iemācīja peldēt, kopā sējām la-
bību. Tikai žēl, ka ar vecotēvu mums 
nācies tik maz būt kopā. Taču manā 
atmiņā  viņš  ir  palicis  kā  paraugs, 
kam vēlos līdzināties, un cilvēks, par 
ko man ir vislabākās atmiņas.»

Armands Ankmanis (TKS 
2012. gada un 2017. gada absolventu 
Anetes un Āra Ankmaņu tētis)

Lauras Bernātes vecvectētiņa 
Jūlija Kalnozola dzīvesstāsts
«Jūlijs  Kalnozols,  latvietis,  pat-

riots, tēvs, cīnītājs un goda vīrs. Dzi-
mis  1903.  gada  31.  janvārī  Lībagu 
pagasta «Eglēs». Jūlijs uzaudzis kup-
lā ģimenē, kurā bija seši brāļi un trīs 
māsas. Viņa tēvs Jānis Kalnozols bija 
turīgs zemnieks un «Egļu» māju saim-
nieks, kurš ļoti mīlēja savu sievu Sofi-
ju  (Sapi) Kalnozolu.  Jau  1928.  gadā 
Jūlijs tika iecelts par aizsargu grupas 
komandieri Lībagu pagasta nodaļā.
Līdz ar 2. Pasaules kara sākšanos, 

kamēr vācu karaspēks nebija ienācis 
Latvijas teritorijā, Jūlijs iestājās Talsu 
apriņķa Lībagu pagasta pašaizsardzī-
bas grupā. Šī grupa bija pret padom-
ju varu noskaņota un veica bruņotas 
operācijas,  zādzības,  demolēšanu  ar 

mērķi  aizturēt  padomju  armijas  ka-
reivjus. 1942. gadā Jūliju organizācijā 
«Aizsargi»  iecēla  par  priekšnieku, 
bet tas nav viss, viņš 1943. gadā iekļā-
vās  «SS  Jagdverband»  organizācijā 
un kļuva par tās vadītāju.
Pēc vācu armijas kapitulācijas Jū-

lijs nekavējoties devās mežā kopā ar 
Frici Volfu.  Jūlija  dzimtas māja  bija 
izdemolēta,  un  tajā  saimniekoja  ko-
munisti. Viņa sirds asiņoja, tā sāpēja, 
skatoties,  kā  dzimtas  māju  pārņem 
un izdemolē. Šajā laikā tika izveido-
ta Kalnozola—Daugavieša partizānu 
grupa, kurā līdz pat grupas likvidāci-
jai ietilpa vairāk nekā 30 vīru. Šī gru-
pa gan nedarbojās pilnā sastāvā, bet 
tikai 3—5 cilvēki, lai varētu palikt ne-
manāmi. Taču drīz vien, 1947. gadā, 
grupējumā radās nesaskaņas, jo Jūlijs 
iebilda pret Strazdes kooperatīva ap-
laupīšanu un pameta grupējumu.
Jūlijs  slēpās  no  padomju  varas 

sievas vecāku mājā, speciāli izbūvētā 
slēpnī  starp  sienām.  Nodevības  re-
zultātā 1948. gada 15. augustā plkst. 
6.00  Talsu  «MGB  triecienvienība» 
43  kaujinieku  sastāvā  veica  čekas 
kaujas operāciju, lai aizturētu Jūliju. 
Uzlaužot  sienu  uz  partizānu  slēpni, 
čekisti saņēma pretestību. (..)
1949. gada 29.  janvārī LPSR VDK 

piesprieda Jūlijam 25 gadus sodu «Īpa-
šā nometnē Nr. 3» Karagandā. Diem-
žēl Latvijā Jūlijs neatgriezās. 1950. gada 
23. oktobrī viņš mirst no smagas plaušu 
pneimonijas. Cienot Jūliju, vēlos teikt, 
ka esmu lepna, ka varu dzīvot «Egļu» 
mājā un būt viņa mazmazmeitiņa.»

Laura Bernāte (12. klase)
Sagatavojusi Monta Bērziņa.

Daiņa Kārkluvalka foto


