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No piemiņas akmens 
strāvo spēks

Represēto piemiņas vieta Saldus novada Lutriņu pagastā. Nosauktas visas mājas, no kurām 1991. gada 14. jūnijā un 
1949. gada 25. martā deportēja iedzīvotājus.

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

K olektīvās atmiņas pētnieku 
ieskatos katra atceres diena 
sabiedrībai sniedz iespēju 

saprast pagātnes pieredzi un no tās 
atvasināt kopīgus mērķus. Bet piemi-
ņas vietas man izskatās pēc lapiņām 
Latvijas vēstures grāmatā, kurā katra 
paaudze atzīmējusi sev svarīgākās 
rindkopas. Vairāku piemiņas vietu 
māksliniekam EGILAM MEDNIM un 
“Kokneses fonda” padomes priekšsē-
dētājai SANDRAI KALNIETEI jautāju, 
kāpēc radām jaunas piemiņas vietas un 
ko iesākt ar šodienas vērtību sistēmā 
neiederīgajām? 

GAUMES SPOGULIS
Pagājušajā gadā Egils Mednis atjaunoja 

deportāciju upuru piemiņas vagonu Skrun-
das stacijā. Viņa vadībā Saldū top piemiņas 
objekts holokaustā nogalinātiem pilsēt-
niekiem un māksliniecisks vides objekts 
par godu novadniekam, dzejniekam un 
publicistam Mārim Čaklajam. E. Mednis 
radīja piemiņas plāksni saldeniekam, rok-
grupas “Līvi” līderim Ērikam Ķiģelim, no 
viņa skicēm izauga VEF vēstures muzejs, 
bet Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja jaunā ekspozīcija ir pusceļā. Visi 
bija sabiedriski pasūtījumi, bet ne sabied-
rības pasūtīti. Mākslinieks stāsta: “Nezinu 
nevienu piemiņas vietu, kura būtu radusies 
pēc liela sabiedrības spiediena, vienmēr ir 
bijis kāds entuziasts vai aktīvistu grupa 
ar spēcīgu vajadzību radīt atceres objektu. 
Kad tā ierosinātāji aiziet, viņu vietā nāk 
citi, kam šī vieta tikpat svarīga. Ja jauno 
nav, tad pēc laika piemiņas vieta kļūst 
lieka. Vēsture apliecina, ka nevajadzīgu 
pieminekli var noņemt jebkurā laikā, tomēr 
–  kurš ar to grib ķēpāties?...

Katrs piemiņas objekts iemieso sava lai-
ka vērtības un gaumi, savukārt ideju nosaka 
mākslinieka izpratnes līmenis. Pirmskara 
Latvijā tapa gan nepārspējami šedevri, gan 
štrunti, mūsdienās –  tas pats. Publiskos 
konkursos visbiežāk uzvar lētākais piedāvā-
jums; ja tas sagatavots draņķīgai mākslinie-
ka idejai, tad... Tādi darbi piesārņo. 

Esmu pārliecināts, ka vidusmēra cilvēks 
nevērtē piemiņas vietu māksliniecisko 
līmeni, jo vissvarīgākais tomēr, ka atceres 
objekts ir. Lai cik štruntīgs mākslas darbs 
būtu kārtējais komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas akmens, tas nes būtisku 
informāciju. Pašlaik pasaulē valda tendence 
aizmirst vēsturi, iznīcināt kultūru un debi-
lizēt sabiedrību. Šādā ideoloģijā piemiņas 
vietas ir liekas. Tāpēc vien mums vērtīga 
katra piemiņas plāksne! 

Agrita Blumberga, “Talsu Vēstis”

“ Uzgleznot darbu, kas tev nepatīk, 
ir elementāri. Uztaisīt trīs ieelpas, 
trīs izelpas, atkāpties, pienākt ar 

jaunām emocijām un novest iesākto 
līdz galam –  tas prasa spēku,” strādā-
jot ar bērniem un pieaugušajiem, gadu 
gaitā pārliecinājusies māksliniece un 
galerijas īpašniece Elita Blumbaha. 

Viņasprāt, jaunie mākslinieki ir kā 
pērles, kas dažkārt neapzinās savas pa-
tiesās spējas. Viņiem ir tikai vēlme, bet 
bieži vien vēlme ir pats svarīgākais.

NOPIRKA ŠUJMAŠĪNU UN ĒKU
Darbs ar cilvēkiem Elitai nav ne-

kas svešs –  pēc studijām viņa 13 gadus 
Laucienē nostrādāja par zīmēšanas un 
rasēšanas skolotāju. Tolaik programmas 

nebija tik stingras, un viņa kā jaunā skolo-
tāja varēja izpausties, darot visu, lai bērni 
stundās lidotu un viņiem būtu interesanti. 
“Bērniem dega acis, un viņi burtiski skrēja 
uz stundām. Lasījām pasakas, klausījā-
mies mūziku, gājām uz pilīm un devāmies 
pārgājienos… Paralēli ieguvu deju treneres 
sertifikātu un sāku iesaistīt dejās savu 
audzināmo klasi. Vēlāk pievienojās arī 
mammas un citu klašu audzēkņi. Sports 

un māksla manā dzīvē ir savstarpēji mij-
iedarbojušies jau kopš 90. gadiem. Vienā 
brīdī sapratu, ka attīstība ir apstājusies un 
man vajag lielāku izaicinājumu. Pēc tam, 
kad izveidoju savu fitnesa centru un kādu 
laiku biju tajā pastrādājusi, man dzima 
sapnis par mākslas studiju. Meklējot 
šujmašīnu, uz antīkā veikaliņa durvīm 
ieraudzīja uzrakstu “pārdod”. 
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Virsuzdevums – iekustināt dvēseli


