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Rojenieki — tāpat kā mērs-
radznieki — Gvido Zvaigzni uz-
skata par savējo, un abu novadu 
iedzīvotājiem taisnība vien ir. 

Gvido mamma Ilona, dzīvojot un 
strādājot Mērsragā, iepazinusies ar 
kuģa mehāniķi Jāni Zvaigzni, ap-
precējušies, un 1958. gada 1. maijā 
piedzimis dēls Gvido, kas pirmās 
skolas gaitas uzsācis Mērsragā, bet 
drīz vien ģimene pārcēlusies uz 
Roju, kur Gvido absolvējis Rojas 
vidusskolu. Iespējams, viņš ir pats 
ievērojamākais Rojas vidusskolas 
absolvents, bet atmiņas par viņu — 
katram savas. 

Biju pavisam maza knīpa, kad 
vēroju izrādi par Leiputriju, no ku-
ras atceros tikai vienu epizodi — kā 
viens Rojas vidusskolas puika ar ka-
roti grābstās gar skatuves aizkariem, 
tēlodams, ka ēd biezputras kalnu, 
lai izēstos tam cauri uz teiksmaino 
pārpilnības zemi Leiputriju, kur ir 
šokolādes mājas un tek ķīseļu upes. 
Lugas varoni ar karoti rokā tēloja 
Gvido Zvaigzne, un tās man ir pir-
mās un vienīgās spilgtākās atmiņas 
par viņu no skolas laikiem. Un nav 
jau nekāds brīnums, jo Gvido bija 
par mani piecus gadus vecāks. Ie-
spējams, es pat vēl negāju skolā, kad 
skatījos minēto  izrādi. 

«Bērnībā dzīvojām kaimiņos, 
un mēs, pārējie sētas bērni, Gvido 
saucām par Gvidiņu, jo viņš bija 

ļoti draudzīgs, smaidīgs un labsir-
dīgs,» atceras Rojas vidusskolas 
skolotāja Anda Sebre-Līkopa, at-
saucot atmiņā, kā viņš jau tolaik 
par prieku mazākajiem skatītājiem 
organizējis «teātra izrādi», izman-
tojot pamestu auto kravas kasti par 
skatuvi un iejuties režisora lomā. 
Traģiskajās 1991. gada dienās, kad 
Gvido ievainoja, filmējot OMON 
uzbrukumu Latvijas Iekšlietu mi-
nistrijai, viņa meitiņu Unu pie sevis 
uz Roju bija paņēmusi vecāmāte — 
Gvido mamma, un skolotāja Anda 
meitenīti pieņēma savās sešgadnie-
ku mācību stundās. 

Kad Gvido draugam rojeniekam 
Arnim Nāckalnam ieminējos, ka 
manas pirmās atmiņas par Gvido 
saistās ar teātra izrādi par Leiput-
riju, viņš tūlīt atsauca atmiņā epizo-
di, kad studiju laikā Rīgas Politeh-
niskajā institūtā Gvido apmeklējis 
Anglikāņu baznīcā kustību studiju 
un reiz «aizvilcis» arī Arni līdzi. 
Pantomīmas nodarbības laikā bija 
jāiedomājas, ka priekšā atrodas liels 
akmens un pa visiem tas jāmēģina 
pacelt uz augšu. 

Arnis ar Gvidiņu, kā viņa ģimene 
joprojām mīļi sauc Gvido, sadrau-
dzējušies skolas laikā, jo abi aktīvi 
iesaistījušies skolas sabiedriskajā 
dzīvē. Gvido pat veicis skolas kom-
jauniešu sekretāra pienākumus, bet 
Arnis bijis karognesējs. Abi darbo-
jušies arī jauniešu deju kolektīvā, 
un Gvido vietējā estrādes ansam-

Atmiņu dzirkstis par Gvido Zvaigzni

Pie Rojas vidusskolas 2008. gadā izveidotais piemiņas akmens tās bijušajam au-
dzēknim, kinooperatoram Gvido Zvaigznem, kura dzīvība izdzisa 1991. gada jan-
vāra barikāžu laikā. Tuvojoties barikāžu laika atceres notikumiem, pie akmens un 
piemiņas ugunskura mēdz pulcēties skolas saime, lai iedegtu svecītes un dalītos 
atmiņās. Šogad, protams, pulcēšanās izpaliek.                          Mairitas Balodes foto

Gvido (priekšplānā) un Arnis (laivas aizmugurē) — Neptūna svītas dalībnie-
ki Jūras svētkos ap 1970. gadu vidu, kad Rojā viesojusies arī kubiešu delegāci-
ja. Neptūna svītas dalībnieka daktera lomā iejuties Rojas vidusskolas elektri-
ķis Artūrs Salmiņš.                                                      Arņa Nāckalna albuma foto

blī sitis bungas. 
«Draudzīgs, jautrs, 
ar labu humora 
izjūtu, vienmēr iz-
palīdzīgs» — tādu 
Gvidiņu atceras 
Nāckalnu ģimene. 
Gvido gan iejuties 
vedēja lomā Arņa 
un Liānas kāzās, 
par ko liecina kāzu 
foto, kurā Gvido 
stalti stāv aiz mugu-
ras jaunajam pārim, 
gan ar savu žigulīti 
atvedis Liānu ar 
otro dēliņu mājās 
no dzemdību nama. 
Tā kā Liānai vārda diena ir 30. aprī-
lī, bet Gvido 1. maijā dzimšanas die-
na, ne reizi vien to atzīmējuši kopā. 
Liāna smiedamās atceras gadījumu, 
kad viņai kāds bija sagādājis medī-
jumu — pīli — un Gvido lasījis no 
tās laukā skrotis. 

«Mēs bijām pirmie, kas redzēja 
Gvidiņa uzfilmētos kadrus doku-
mentālajām filmām, arī kad tika vei-
dota filma par zemestrīci Sumgaitā, 
Armēnijā. Tāpat viņš demonstrēja 
mums kadrus gan no sava studi-
ju laika Kinematogrāfijas institūtā 
Maskavā, gan no brauciena uz Lon-
donu,» min Arnis un atceras, ka jau 
skolas laikā Gvido paticis fotografēt. 
Zvaigžņu ģimenei bijis arī filmu apa-
rāts, un bieži pie Gvido skatījušies 
gan kinofilmas, gan ceļojumu kadrus 

no personīgā arhīva. «Viņam bija 
tāda apziņa, ka jāiemūžina visi sva-
rīgie notikumi, jābūt klāt un jāfilmē, 
un filmēšana bija viņa sirdsdarbs,» 
papildina Liāna.

«Es varu precīzi pateikt, kad Gvi-
diņš pēdējo reizi bija Rojā,» bilst 
Arnis. «Tas bija 14. janvārī pirms 30 
gadiem. Manam tēvam tai dienā bija 
60 gadu jubileja, un Gvidiņš mani 
atveda uz Roju (mēs tolaik dzīvojām 
Baldonē). Nākamajā rītā viņš atvai-
nojās, ka nevarēs mani aizvest atpa-
kaļ, jo esot steidzami jābūt Rīgā — 
piezvanījis Podnieks un informējis 
par asiņainajiem notikumiem Viļņā. 
Tā bija pēdējā reize, kad satiku Gvi-
diņu, vairāk nebija lemts…»

Kad Gvido mammai Ilonai Zvaig-
znei (2006. gada 21. janvāra «Talsu 

Vēstu» lappusē «Sestdienas viesis»)  
jautāju, vai viņa nav kādreiz iedomā-
jusies, ka viss varēja būt citādāk, ja 
dēls būtu klausījis tēvu un izvēlējies 
citu profesiju, viņa atbildēja: «Zini 
nē, jo tā viņam tiešām bija sirdslieta. 
(..) kad Podnieks aicināja uz savu fil-
mēšanas grupu, Gvido man jautāja, 
ko darīt. Es teicu — ja jau tevi Juris 
aicina un uzskata, ka tu vari to darbu 
veikt, tad kāpēc tev neiet! Bet man 
ir bail, viņš saka. Bet kāpēc tev jā-
baidās — ja jau kaut kas būs ne tā, 
gan jau tev Juris pateiks, kā vajag… 
Tā ir dzīve. Ko darīsi? Neko. Bet es 
vienmēr esmu teikusi, ka tas jau ne-
notika pats no sevis, tas bija kaut kur 
ierakstīts, tā bija jānotiek, un tā tas 
notika. Tik, cik šūpulītī ir ielikts, tik 
arī ir.»

(Sākums 4. lappusē.)

Piemēram, 20. janvārī Bastej-
kalnā tika nāvējoši ievainots biju-
šais mērsradznieks kinooperators 
Gvido Zvaigzne, kurš dzimis 1958. 
gada 1. maijā un Mērsragā uzsā-
cis skolas gaitas. Viņa saglabājusi 
«Talsu Vēstīs» 2004. gada 3. feb-
ruārī publicēto interviju ar bijušo 
Mērsraga pagasta izpildkomitejas 
priekšsēdētāju Aivaru Krikauski 
par Atmodas laika notikumiem 
Mērsragā un trīs skolēnu uzrak-
stītus aprakstus par barikāžu da-
lībnieku viesošanos skolā. I. Har-
tika neslēpa izbrīnu, ka līdz 2001. 
gadam neviens mērsradznieks 
barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi vēl nebija saņēmis. Viņai ir 

zināms visu Mērsraga iedzīvotāju 
saraksts, kuri piedalījās Rīgas ba-
rikādēs, turklāt šajās dienās viņa 
nointervējusi agrāko Civilās aiz-
sardzības štāba priekšnieku Raiti 
Neilandu, kurš uzskaitījis visus 
barikāžu dalībniekus, lai vietējais 
zvejnieku kolhozs viņiem izmak-
sātu atalgojumu vidējās algas ap-
mērā, kā arī barikāžu dalībnieku 
Viktoru Birznieku. Tuvākajā laikā 
1991. gada barikāžu muzejs solī-
jis atsūtīt reģistrēto novadnieku 
sarakstu. Tādējādi šīs būs pirmās 
pierakstītās liecības par mērs-
radznieku līdzdalību barikāžu no-
tikumos Rīgā, viņu piedzīvotais, 
redzētais un izjustais, kas paliks 
nākamajām paaudzēm.

Barikāžu laika 
liecības

1991. gada 5. februārī Talsu novada muzejā atklāja fotoizstādi par barikāžu laiku. Ekspozīcijā 
bija skatāms arī šis, Talsu muzeja fotogrāfa Valda Frēliha fotouzņēmums.


