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Trīs sid ra ba upes tek, 
mū su sid ra ba upes. 
Tek gar lau kiem, 
me žiem, mā ju 
pa galmiem.
Tek uz jū ru, lai aiz ie tu 
pla ša jā pa sau lē, lai 
kā ma za da ļa 
ie plūs tu 
lie la jā
okeā nā.
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Kas ir Sid gun da, gai dot sa vu 800 ga du 
ju bi le ju? Jo pro jām za ļo jo ša, aug lī ga ze me 
gan drīz pa šā Lat vi jas vi dū, ar Su du un 
Mer gu pi, kas sa plūst vie no tā strau mē, lai 
kā Lie lā Jug la trauk tos uz jū ru, ar stip ru 
ko ku gat vēm, ar ru de nī no kop ta jiem la bī-
bas lauk iem, ar gov ju ga nām pul kiem, ar 
bēr nu bal sīm se nā ka jā pa gas ta sko lā, ar 
gud riem un gai šiem cil vēk iem.

Kat rai ap dzī vo tai vie tai ir sā kums un 
vēs tu re. Arī Sid gun dai. Mēs va ram būt 
lep ni, ka mū su Sid gun da pie mi nē ta In dri-
ķa hro ni kā, kur ap rak stī ti no ti ku mi, kas 
ri si nā jās 1206. ga da ru de nī.

Mē ģi not iz tē lo ties dau dzo ga du sim tu 
vēs tu ri Sid gun dā, jā se ci na, cik maz mēs 
zi nām! Vai šī vie ta bi ju si ap dzī vo ta arī 
vai rāk kā pirms 800 ga diem? Kas ir bi jis 
skar ba jos vi dus lai kos, kas re ne san ses 
pos mā? Tie ir jau tā ju mi, kas in te re sē, bet 
uz ku riem pre cī zas un de ta li zē tas at bil des 
nav. Cik žēl!

Ap dzī vo tas vie tas vēs tu ri vei do tās 
cil vē ki. Vis maz 20 pa au dzēs sid gun die ši 

ir dzī vo ju ši, strā dā ju ši un vei do ju ši Sid-
gun du. Ja bū tu ie spē jams iz pē tīt dzim tu 
vēs tu ri, var būt kāds sid gun die tis va rē tu 
le po ties ar 20 pa au dzēm Sid gun dā?

Kat rai pa au dzei ir bi ju ši sa vi prie ki un 
bē das. Ir celts un pos tīts, un celts no jau na. 
Pē dē jo simts ga du no ti ku mi ir sa mē rā la bi 
zi nā mi un vēl ļau žu at mi ņā. Dau dzi sid gun-
die ši at ce ras Sid gun das iz vei di tās paš rei-
zē jā vei do lā. Vi ņi pa ši ir pie da lī ju šies pie 
in fra struk tū ras iz vei do ša nas, dzī vo ja mo 
mā ju un ra žo ša nas ob jek tu celt nie cī bas.

Ap dzī vo tas te ri to ri jas aug stā kais ie gu-
vums ir tās ad mi nis tra tī vā pār val de, kad 
pa ši var lemt, kā dzī vot. Arī sid gun die šiem 
dau dzus ga dus, līdz 1963. ga dam, tā da 
ie spē ja bi ja. Diem žēl kār tē jo re for mu dēļ 
Sid gun das ciems kā ad mi nis tra tī vi te ri to-
riā la vie nī ba ti ka re or ga ni zē ta un lik vi dē ta. 
Bie ži vien ar šo pat stā vī bas zau dē ša nu 
tiek zau dē tas arī tā das ie dzī vo tā jiem ne-
piec ie ša mas ie stā des kā sko la, kul tū ras 
nams un bib lio tē ka. Sid gun die ši tās mā cē-
ju ši sa gla bāt un tas ir vi ņu no pelns.

Šo gad, ga ta vo jo ties Sid gun das ju bi-
le jas svi nī bām un or ga ni zē jot da žā dus 
pa sā ku mus, var gūt pār lie cī bu, ka, ja 
la bi gri bam, va ram daudz ko iz da rīt. Ti-
kai jā da ra!

Māl pils pa gas ta pa do mes vār dā iz sa-
ku pa tei cī bu tiem sid gun die šiem, ku ri aiz-
gā ju ša jos lai kos, spī tē jot skar ba jiem lik te-
ņa vē jiem, kop uši šo ze mi, rū pē ju šies par 
šīs pu ses iz glī tī bas un kul tū ras at tīs tī bu, 
arī šo die nas zem nie kiem, uz ņē mē jiem, 
iz glī tī bas dar bi nie kiem un kat ram, kas 
ar sa vu dar bu un sirds deg smi spod ri na 
21. gad sim ta Māl pils pa gas ta SID GUN-
DAS vār du.

Pal dies vis iem Sid gun das – 800 ga du 
svēt ku pa sā ku mu or ga ni zē tā jiem un da-
līb nie kiem par šo svēt ku no ri si un no vē lu 
sid gun die šiem būt ak tī viem un tur pi nāt at-
tīs tīt tās la bās tra dī ci jas, kā das Sid gun dā 
ir vei do ju šas dau dzas pa au dzes!

Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs 
Alek sandrs Liel mežs

Sid gun dai – 800 ga du!

Trīs sid ra ba upes tek cau ri mū su pa gal miem, 
svē tī jot, maz gā jot, gai šā kus pa da rot.

PAR LĪ BIE ŠIEM UN SID GUN DAS PIL SKAL NU
12./13.gad sim tu mi jā lī bie ši Vid-

ze mē ap dzī vo ja ap 7000 – 7500 km² 
lie lu te ri to ri ju gar pie kras ti ap mē ram 
no Sa la cas iz te kas līdz Cē sīm un tā-
lāk uz dien vid iem līdz Aiz krauk lei, kur 
lī bie šu ap dzī vo to te ri to ri ju no ro be žo ja 
Dau ga va. Vēs tur nie ki iz da la pie cus lī-
bie šu ap dzī vo tus re ģio nus: Dau ga vas, 
Gau jas (Tu rai das), Met se po li, Idu me ju 
un Zie meļ kur ze mi, ku ru kul tū ras bi ja 
sav star pē ji at šķi rī gas.

Sid gun das ciems ie kļā vās Dau ga-
vas lī bie šu ap ga ba lā. Līdz mūs die nām 
sa gla bā jies In dri ķa hro ni kas vēs tī jums 

par Sid gun das lī bie šiem un vi ņu kris-
tī ša nu: 1206.ga da ru de nī pries te ris 
Da niels no kļu va cie mā, ko sau ca par 
Si de gun di (Syde gun de), viņš tū daļ 
sa sau ca lī bie šu tau tu, lai kris tī tu to un 
slu di nā tu Die va vār du. Ša jā vēs tī ju mā 
pir mo rei zi pie mi nēts Sid gun das no-
sau kums, kas lī bie šu va lo dā no zī mē 
sa te ka, sai te. No sau ku ma bū tī ba aiz-
ņem ta no ap kār tē jās vi des, no vie tas, 
kur sa tek di vas upes, vei do jot Lie lo 
Jug lu.

Su das un Mer gu pes sa te kas vie tā, 
šo dien mums zi nā ma jā pil skal nā, ra-

dās Sid gun das lī bie šu ad mi nis tra tī vais 
centrs. Tas ti ka ie rī kots iz de vī gos da-
bas ap stāk ļos – pa va sa ra pa lu un arī 
lie tus lai kā Mer gu pe un Su da ne bi ja 
pār brie na mas un pils tā pēc bi ja dro ši 
aiz sar gā ta no ie naid nie kiem. Mer gu-
pes la bais krasts bi ja da bī gi stāvs 
un augsts. Su das krasts bi ja lē zens, 
tā pēc šeit bi ja ne piec ie ša ma māk slī ga 
kras ta stā vi nā ša na. Mer gu pes pu sē 
bi ja plašs pa galms un arī gal ve nā 
ie eja – vār ti. Pa ši ie dzī vo tā ji dzī vo ja 
ār pus pil skal na te ri to ri jas. Aiz vaļ ņa 
bi ja iz vei do ju sies ne lie la ap met ne 

30. sep tem brī no slēg sies „Sid gun dai 
800” pa sā ku mu cikls, kurš il ga pie cus mē-
ne šus. Vi su šo lai ku, jau no 
2005. ga da 29. de cem bra, 
kad pir mo rei zi ko pā sa nā-
ca dar ba gru pa, mēs esam 
dzī vo ju ši un iz dzī vo ju ši šo 
dau dzo no ti ku mu vir pu li. Nu 
klāt svēr ša nas un vē tī ša nas 
laiks, ci tam var būt pār do mu 
laiks. Iz de vās vai ne iz de-
vās? Daudz vai maz? Par to 
sprie diet pa ši, sid gun die ši, 
jo tie ši Jūs mēs cen tā mies 
uz ru nāt un sa pu ri nāt. Pa-
tiess prieks par tiem, ku ri 

sa dzir dē ja un pa lī dzē ja. Ce ru, ka ir maz 
tā du, ku ri pēc vi sa tā pa li ku ši tuk šu sir di.

Es gri bu teikt lie lā ko pal dies dar ba 
gru pai, pa gas ta pa do mei, ku ra mūs at bal-
stī ja vi sā, pal dies uz ņē mē jiem, pal dies 
Māl pils kul tū ras na ma dar bi nie kiem, 
kas ne at tei ca pa lī dzēt, bet vis lie lā kais 
pal dies paš iem sid gun die šiem ar ku-
riem ko pā, es ce ru, mums iz de vās pie-
dzī vot jau kus, pa lie ko šus un skais tus 
svēt kus.

Lai svēt ku prieks un gai šums Jums 
ne pie trūk tu arī turp māk!

Pal dies par at kal tik ša nās mir kļiem!

Edī te Prie ku le – 
sir dī jo pro jām sid gun die te
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un, ie spē jams, ka bla kus tai at ra dās 
sen ka pi.

Sid gun das pil skalns zi nāt nie ku vi dū 
ir uz ska tāms par no zī mī gu ar heo lo ģi jas 

pie mi nek li un ti pis ku aug stie nes stū ra 
no cie ti nā ju mu di vu up ju sa te kā. Tas esot 
lie lāks pat par pa zīs ta mo Daug ma les pil-
skal nu Rī gas tu vu mā.

1942.ga dā, arot ze mi pil skal na te ri to ri-
jā, ne jau ši at ra da da žas sen lie tas – bron-
zas pie ka ri ņu krus ta for mā un bron zas gre-
dze nu (ska tīt at tē lu). Zi nāt nie ki bron zas 
pie ka ri ņu da tē ar 13. / 14.gad sim tu mi ju, 
kad šo te ri to ri ju vēl ap dzī vo ja lī bie ši. Bron-
zas gre dzens gan ir ne daudz jau nāks, un 
tas va rē ja pie de rēt kā dam 16.gad sim ta 
val kā tā jam.

1961.ga dā bū vē jot ta ga dē jās vis tu fer-
mas, te at ra da cil vē ku kau lus un arī da žus 
sen lie tu frag men tus – dzelzs nag lu, mā la 
ri pas trau ka laus ku un ne lie lu ap me tu ma 

ga ba li ņu. Šos priekš me tus ar heo lo gi da tē 
ar 13./14.gad sim tu mi ju.

Tau tā ru nā, ka Mer gu pes kras tā esot 
at ra du sies baz nī ca. Jo te vēl 1942.ga dā 

va rē ja re dzēt sen celt nes 
dru pas. Vai tas tie šām tā 
bi ja? Uz šo jau tā ju mu grū ti 
at bil dēt. Līdz šim se nie do-
ku men ti vēl ne dod zi ņas, 
ka Sid gun das no va dā bū tu 
vei do ju sies no Sun ta žiem 
at se viš ķa drau dze un cel ta 
baz nī ca vai ka pe la, ne liels 
lūg ša nu nams.

Pa vi sam skaid ri zi nāms 
ir tas, ka 16.gad sim ta bei-
gās ne tā lu no pil skal na 
Mer gu pes kras tā vei do jās 

Sid gun das mui žas gal ve nais centrs un te 
at ra du sies dzī vo ja mais nams diž cil tī ga jai 
fon Rih te ru dzim tai. 1655. – 1660.ga dā 
vi sā Vid ze mē plo sī jās zvied ru – po ļu – krie-
vu karš (jeb Ma zais Zie me ļu karš), ku ra 
re zul tā tā arī Sid gun das mui žas centrs 
bi ja stip ri no pos tīts, ka Ādams fon Rih ters 
no lē ma pār celt mui žas cen tru jau nā vie-
tā, Lie lās Jug las kras tā. Ta ču stāsts par 
Sid gun das jeb Rik te res mui žu lai pa liek 
ci tai rei zei.

Ie va Vi ļu ma, 
kul tū ras vēs tur nie ce

Re kons truēts Dau ga vas lī bie tes ap ģērbs, 
13./14.gs.

Bron zas gre dzens un pie ka riņš, at ras ti Sid gun das pil skal-
na te ri to ri jā

2006. ga da va sa ras ai na va Māl pi lī 
bi ja pla šā ka ne kā pērn, kad vi sam pā ri 
bi ja za ļa tvei ce. Šī ga da ap svi li nā tā zā le 
ne no se dza pat pu tek ļai no ze mi, iz rai sot 
vai nas ap zi ņu: ne pie tiek, ka ai na vu uz-
glez no, to va jag arī kopt. Ai na vis ti me ta 
ar vien lie lā kus lo kus no jau na at klā jot 
gan Si de gun des pil skal nu gan Al la žu 
pa kal nus. Arī glez no ta ai na va vi sos ga-
dī ju mos ir kon cep tuā lā māk sla. Au to ram 
ne piec ie šams vī zi ju at tie ci nāt uz lai ka 
un tel pas at tie cī bām, vēs tu ris kām al lū zi-
jām, in di vī da pie re dzi un tau tas at mi ņu. 
Ta ču tas no zī mē ne ti kai es tē tis kās, bet 
arī fi  lo zo fi s kās pār do mas, kur līdz vēr tī-
gās at tie cī bās uz stā jas au tors, vie ta un 
laiks – pa gāt nes pie re dze un nā kot nes 
priekš no jau ta.

Ai na vis ti ru nā par zem ap zi ņas dik-
tā tu, dar ba tem po rit mu un hip no tis ku 
ied ves mu, ku ru ne var aiz stāt darb nī cas 
abs trak ci jas.

Ša jā ga dā pa sau le un pil sē ta pie mi nē-
ja dau dzus no ti ku mus un svi nē ja ie vē ro ja-
mas ju bi le jas. Ei ro pā tā bi ja Rem bran ta 
četr simt ga de, Lat vi jā Jā ņa Pau ļu ka simt-
ga de, bet Māl pils pa gas tā – Si de gun des 
vār dam as to ņi ga du sim te ņi. Pir mo rei zi 

hro ni kās un vēs tu res an nā lēs Si de gun-
da (ar četr iem bal sie niem) mi nē ta 1206. 
ga dā, kad pēc Rī gas no di bi nā ša nas 
ka ra kal pu si ro ju mi gā ja pa vi su Lat vi ju, 
ik pa lai kam sa sto pot pret spa ru. Vie na 
no tā dām vie tām bi ja arī Si de gun des 
pil skalns, ko iz vei do ja šļū do ņa sa ne stā 

mā la mo rē na. Stā vā kā krau ja bi ja vēr sta 
pret div upi – Su das un Mer gas sa te ku, 
tā lā ka jā plū du mā vei do jot Lie lo Jug lu. 
Ci tu pil skal na pu si no ro be žo ja strauts, 
lē ze nā ka jā vie tā slē jās stāv baļ ķu sie na 
ar stū ra tor ņiem, bet vēl ci tā – am fi  teāt ra 
vei do jums, kā du Bal tu kul tū ra ne maz ne-
pa zīst. To ties šeit tas bi ja da bas ra dīts un 
vie tē jie to iz man to ja ne vien sa pul cēm, bet 
arī me di tā ci jai.

Ta gad Si de gun da jau zau dē ju si vie nu 
bal sie nu, no nā ku si Māl pils pa kļau tī bā 
un in te li ģen tām me di tā ci jām ne pie tiek 
ne lai ka, ne lī dzek ļu. Vis vai rāk par vēs-
tu ris ka jos pe rio dos uz cel to un no jauk to 
prot pa stās tīt Put ni ņu mā ju saim nie ku 
pēc te cis, ku ra sen čus to rei zē jais ba rons 
Rih ters ēr tī bas la bad bi ja pār krus tī jis par 
Fo ge liem. Vēl ot ra no vad pēt nie ce Irē na 
Zu te re nav at me tu si ce rī bas, ka pil skal-
nu re ģis trēs zi nāt nis ka ek spe dī ci ja, kas 
pār bau dīs, ap stip ri nās vai no rai dīs līdz ši-
nē jās ver si jas.

G.Bar kāns, 
tekstilmākslinieks, 

arhitekts, gleznotājs 
un Mālpils plenēra dalībnieks

Georga Bar kā na ie skats Sid gun das vēs tu rē
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Jāņu ielīgošana
Sid gun die ši un māl pi lie ši sa kop ta jā Sid gun das pil skal nā folk lo ras 

ko pas „Savie ši” va dī bā ie lī go ja va sa ras saul grie žus. Folk lo ris ti stās tī ja 
par tra dī ci jām Jā ņu svi nē ša nā, mā cī ja Lī go dzies mas un ro ta ļas, kā das 
eja mas svēt ku va ka rā. Neiz pa li ka arī saim nie ču cie nasts Jā ņu bēr niem.

Olga  Volosatova

Talka pilskalnā

Sid gun das te ri to ri ja paš laik aiz ņem 433 ha 
(1/5 da ļu no Māl pils pa gas ta ko pē jās te ri to ri jas)

Sid gun das cie mā (cen trā) dzī vo 464 ie dzī vo tā ji
Sid gun das te ri to ri jā ap 650 ie dzī vo tā jiem
Jau nā kais sid gun die tis Māl pils pa gas ta 
„Balo žos” – Leons Buk lov skis
Ve cā kā Sid gun das ie dzī vo tā ja Va li ja Pau lī ne 
Epal te – 96 ga di „Vit muiž nie kos”

Caur Sid gun das pa gas tu tek Su da un Mer gu pe, 
kas sa te kot ko pā vei do Lie lo Jug lu
Sid gun da ro be žo jas ar Rī gas ra jo na Al la žu 
un Ro pa žu pa gas tiem un Og res ra jo na Sun ta žu 
pa gas tu

Sid gun dā dar bo jas pa sta no da ļa, med punkts 
un 3 vei ka li. Uz sā cis dar bī bu kul tū ras 
un at pū tas centrs

Sid gun das pa mat sko lā paš reiz mā cās 
97 sko lē ni un strā dā 26 dar bi nie ki
1989. ga dā pie "Sauliešiem" at klāts pie mi ņas 
ak mens iz sū tī ta jiem

Lie lā kā saim nie cī ba SIA „Sid gun da 2” – 
52 strā dā jo šie, ku rā ir lie lā kais liel lo pu ga nām pulks 
ar 556 dziv nie kiem un ku ras kū tīs at ro das 
23 000 dē jēj vis tu
Lie lā kās zem nie ku saim nie cī bas „Jaun cep lī ši”, 
„Ran das”
Lie lā kie lo pu tu rē tā ji Mā ris Fo gels „Vec kal nos”, 
Vi ja Spri gas te „Kal nak rei čos”

Lie lā kie ze me ņu au dzē tā ji „Laz du kalns”
Lie lā kie dār ze ņu pār strā dā tā ji „Klab kal ni”

Vi zīt kar te

Lo go Si de gun de 800 
sti li zē ti at tē lots Sid gun das pil skalns, ar 
vie nu stā vu no gā zi pret Mer gu pi un ot ru 
lē ze nā ku pret Su das upi. Ide ja ra dās 
āt ri, un tas jau ir paš sap ro ta mi, jo tie ši 
pil skalns un tur dzī vo jo šie ļī bie ši mi nē ti 
1206. ga dā sa rak stī ta jās In dri ķa hro ni kas 
la pas pu sēs. Pil skal na si lue tā kā as to ņas 
da žā du krā su svīt ras guļ as to ņi gad sim ti, 
ar sa vu daudz krā sai nī bu sim bo liz ēda mas 

vēs tu res mai nī bu. Krā sas ņem tas no Lau-
mas Kras ti ņas aus tā Sid gun das ka ro ga.

Iz man to jot “Lat vi jas pa sta” pie dā vā-
ju mu, ti ka pa sū tī ta past mar ka, uz ku ras 
at tē lots svēt ku lo go. Šī past mar ka ir dā va-
na sid gu nie šiem un pa liks kā la ba at mi ņa 
par svēt kiem.

Es me ral da Tā le – 
lo go „Side gun de 800” au to re

Plā no jot svēt ku lai ka pa sā ku mus, ti ka pie ņemts 
lē mums sākt ar ko pī gi pa da rī tu dar bu – pil skal na te-
ri to ri jas sa kop ša nu, jo tie ši šeit pirms 800 ga diem ir 
sā ku sies Sid gun da.

Ti ka iz cir sti krū mi, iz tī rī ta upes ma la, at se dzot 
ska tu uz vie tu, kur, sa te kot Su dai un Mer gu pei, sā-
kas Lie lā Jug la.

JU BI LE JAS GA DA NO TI KU MI
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19. augustā Kul tū ras un at pū tas cen-
trā “Ko kles” ti ka at klā ta Zu te ru dzim tas 
māk sli nie ku dar bu iz stā de. Glez nas un 
ke ra mi kas dar bi bi ja ap ska tā ma līdz sep-
tem bra bei gām.

“Dzies ma Sid gun dai”
Kul tū ras cen tra at klā ša nas die nā sa vu vel tī ju mu Sid gun dai ju bi le jā dā vi nā ja 

dzie do šie sid gun die ši. Vi sā Lat vi jā, arī Māl pi lī kļu vu ši po pu lā ri tau tas dzie dā-
ša nas svēt ki. Tajos katrs, ku ram sir dī mā jo dzie dā ša nas prieks un ir pie tie ko ši 
daudz dū šas – kāpj uz ska tu ves un dzied. Di vus ga rus va ka rus “Kok lēs”, ka mēr 

vēl na ma īpaš nie ki un vi ņu pa lī gi stei dza pa beigt na ma ie kār to ša nas dar bus, no-
ti ka mē ģi nā ju mi ko pā ar mu zi kan tiem – gru pu “Nakts put ni”. Kon cer tā pie da lī jās: 
bēr ni Ali se Grau di ņa, Mar ta Kal ni ņa, Sid gun das dā mu vo kā lais an sam blis, Atis 
Ai gars, Edī te Sa le nie ce un Bai ba Poi ša, Gu na Poz ņa ka, San ta Mi hel so ne, Vil nis 
Štrauhs, Bai ba Ie vi ņa, Ag ne se, Ri ta, Jā nis un Val dis Zu te ri, gru pas “Nakts put ni” 
da līb nie ki – Evi ja Pa ke re, Li nards Kļa viņš un Dai nis Laz diņš. Kon cer ta no slē gu-
mā sa rī ko ju ma da līb nie ki ti ka ai ci nā ti sa dzie dāt vi si ko pā un, sve ču gais mi ņām 
plī vo jot, iz ska nē ja vē lē jums “Kok lēm” – Vē lies un viss pie pil dī sies!

Māl pils kul tū ras na ma māk sli nie cis kās 
da ļas va dī tā ja Dzin ta Kras ti ņa

Mēs vē lē tos, lai “Kok lēs” pul cē tos da žā da 
ve cu ma cil vē ki un katrs at ras tu ko in te re san tu. 
Paš laik do mā jam, ka piekt die nas va rē tu būt jaun-
ie šu dis ko tē ku die nas, bet sest die nās ar pie mē-
ro tu mū zi ku ai ci nā sim pie mums at pūs ties tos, 

ku riem ga du skaits lie lāks par 18... 25...35...un 
vēl. Pa gai dām ka fej nī ca ir at vēr ta ti kai sa rī ko-
ju mu lai kā, bet līdz ko būs sa kār to ta vir tu ve, 
ka fej nī ca strā dās kat ru die nu un tiks pie dā vā ta 
ie spē ja pa ēst pus die nas. Tas, kā di vēl no tiks 
sa rī ko ju mi kul tū ras un at pū tas cen trā – kon cer-
ti, tik ša nās ar in te re san tiem cil vēk iem, at pū tas 
va ka ri pen sio nā riem un pēc pus die nas bēr niem, 
lie lā mē rā ir at ka rīgs no sa dar bī bas ar paš iem 
sid gun die šiem, Māl pils pa gas ta pa do mi un 
kul tū ras na mu. Lab prāt uz klau sī sim pa do mus 
un ie tei ku mus un prie cā si mies par pa lī dzī bu 
sa rī ko ju mu sa gat avo ša nā.

In grī da Po go re lo va – 
SIA “SIM BO”

Sid gun da” de jo Sid gun dā
7. jū ni jā pie kul tū ras un at pū tas cen tra “Kok les” uz kon cer tu ska tī tā jus ai ci nā ja 

de ju ko pa “Sid gun da”. Tā bi ja pa tī ka ma at grie ša nās vie tā, kur aiz ri tē ja ko lek tī va 
pir mie pa stā vē ša nas ga di. Vi dē jās pa au dzes de ju ko pa ti ka di bi nā ta 1984. ga dā 
Sid gun das kul tū ras na mā. Pir mais gads pa gā ja ko pā ar va dī tā ju Zi grī du Dam ber gu, 
bet vi sos pā rē jos ga dos prie kus un uz va ras lau rus ska tēs un kon kur sos, ne veik smes 
un pa gu ru ma brī žus esam pa va dī ju ši ko pā. Nu jau 15 ga dus de ju ko pas mā jas ir 
Māl pils kul tū ras nams. De ju ko pas zel ta fonds ir de jo tā ji, ku ri ko lek tī vā de jo no paš-
iem pirm sā ku miem – Li di ja Sta šā ne, Bo riss Krī ge ris, Ine ta Lau ka.

Šo brīd Sid gun das 
pu si de jo tā ju vi dū pār-
stāv Ag ris Bu kov skis un 
Mār cis Pav lo vičs.

Kon cer tā ti ka de jo tas 
de jas no šīs se zo nas 
re per tuā ra un de ju pro-
gram ma, kas ko pā ar Sa-
las pils de ju ko pas “Ūsa” 
de jo tā jiem sa gat avo ta 
brau cie nam uz tau tas de-
ju fes ti vā lu Nī der lan dē.

De ju ko pas “Sid gun da” 
va dī tā ja 

Ju li ja na But ke vi ča

19. au gus tā ti ka at klāts 
kul tū ras un at pū tas 

centrs “Kok les”

 Dzied Bai ba Ie vi ņa ... un Vil nis Štrauhs.
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Pa tei co ties Valsts ce ļu die nes tam, ir iz re mon tē tas au to bu su 
pie tu ras Sid gun das te ri to ri jā. Sa kār tots arī ce ļu se gums pie 
au to bu su pie tu rām.

Ik ga dē jais se nio ru māk sli nie ku plenērs ša jā va sa rā no ri tē ja Sid gun dā. Ta pa ai na vas, por tre ti. 19. sep tem brī “Kok lēs” ti ka 
at klā ta dar bu iz stā de, ku rā māk sli nie ki ti kās ar sid gun die šiem.

Pie jau na jām mā jām ie kār tots bēr nu ro taļ lau kums, ku ru 
jau ir ie mī ļo ju ši ma zie sid gun die ši. Ti ka lī dzi nāts ap kār tē jais 
lau kums un ie sē ta zā le.

Vei dot iz stā di man pie dā vā ja jau pa va sa rī. Ne kā du pro blē-
mu – no do mā ju – ve lo si pēds man ir, va rē šu lē ni un ne stei dzī gi 
vai rā ku ne dē ļu ga ru mā iz brau kāt Sid gun du un bil dēt. Ta ču viss 
no ti ka sa vā dāk. Tā nu sa nā ca, ka lau zu kā ju, pa braukt ne va rē ju. 
Jau uz va sa ras bei gu pu si ma ni iz va dā ja pa Sid gun das mā jām 
un lauk iem un vie nas die nas ga ru mā ta pa lie lā kā da ļa bil žu. 
Pal dies Vik to ri jai Kal ni ņai un Edī tei Sa le nie cei, ku ras bi ja ma ni 
pa va do ņi un ce ļa rā dī tā ji! Šo brau cie nu ie spai dā sā ku braukt 
ar ve lo si pē du, jo gri bē jās no fo to gra fēt vēl vai rā kus Sid gun dai 
rak stu rī gus ska tus. No sa fo to gra fē ta jām 400 bil dēm iz stā dē 
re dza mas maz liet vai rāk kā 60. Ko pu mā do mā ju, ka iz stā de ir 
iz de vu sies. Pro tams, va rē tu tur pi nāt bil dēt vēl un vēl un pa pil di-
nāt iz stā di ar jau nām in te re san tām fo to grā fi  jām

Fo to māk sli nieks 
Jā nis Bren cis

8. sep tem brī Sid gun das 
pa mat sko lā at klā ja fo to māk sli nie ka Jā ņa Bren ča iz stā di 

“Sid gun da fo to grā fi  jās”
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26. augusts

“Bērtuļdienas” tirgus “Svilpēs” (vecais 
nosaukums “Pilskalni”) bija saulains, rosīgs 
cilvēku un lapseņu pilns.

Zeltaini pie ieejas, sidgundiešu audzētas, 
dzeltenos toņos savdabīgi izkārtotas 
puķes. Jāņa Jansona stāstījums par savu 
radioaparātu kolekciju piesaistīja vispirms 
apmeklētāju uzmanību.

Pagalms plašs, celiņi, takas- un visur 
Gunāra Svilpes sakrātie, savāktie darba 
rīki- ragavas, kamanas, ne tikai parastas, 
bet arī neredzētākas – sporta, izbraukuma. 
Rati- darba un svētku. Pļaujmašīnas, pat 
labības. Zirga grābeklis, kaut kas saputējis pie 
kāda “verķa” – to Rolands Meijers prasmīgi 
pielabo.

Atgriežamies pie takas sākuma pos-
ma: aka, krūze, krēsls ar senu dvieli uz 
atzveltnes! Tā vien aicina padzerties un 
atpūsties. Baudīt brīvdienas mieru, Sidgun-
das – 800 svētkus. Maizes cepējas Zenta 
Kalniņa un Lūcija Logina cienā ar svaigu 
cepienu no “Tiltiņu” krāsns. Baltmaize 
Lūcijas, rupjmaize – Zentas. Pēteris Liepiņš 
rāda, ko prot amatnieki – pinēji, bet Irēna 
Zutere sakārtojusi sidgundiešu rokdar-
bus – tamborējumi, adījumi, silti un pievilcīgi, 
rotā durvju priekšu. Jauki izskatās kopā ar 
Gunāra Svilpes lepnumu - motociklu “Jawa”. 
Ceļš met loku atpakaļ uz klēti, te kaut kas 
kūp. Ahā! Žāvējas gaļa – būs cienasts! Dārzā 
darba rīku izstādes eksponētas uz salm-
iem – aužamie rīki, skrūvbeņķis – ēveļsols, 
abras, pienmašīna. Iepretī smagākiem trans-
porta līdzekļiem zemi irdina lielāki un mazāki 
putni un putniņi. Raibi, pelēki, balti. Skaisti! 
Varētu doties prom, bet Edīte Saleniece 
aicina: “Sanāciet, sanāciet uz putru!” Jāiet 
atpakaļ. Te pavisam neredzēti un nedzirdēti 
brīnumi. Spēlē un dzied Andrejs Klintsons. 
Dzied arī Edīte Paula - Vīgnere, nama māte 
Maija Mētra un Māra Lūkina, bažīgi acis 
pametot uz lapseņu sadzelto ķēvi. Tā jāārstē! 
Blakus rosās Lilija Kalniņa. Arī te īpatnējs 
pavards. Zemē paslēpts, skurstenis vien ārā 
kūp. Meklē dabīgos kodinātājus. Uz sētiņas 
izkārtas žūst nokrāsotās dzijas asinszālēs, 
pelašķos un bērza lapās. Stellēs sēž jaunā 
sidgundiete Gerda Meijere. Auž grāmatzīmi 
Sidgundas grāmatai. Kannu ziedu izstāde 
no “Pētēm” piekalnē ar skatu uz Lielo Juglu 
un varenu ozolu. Miers!

Bērtuļdienas 
gadatirgū  pabija 

Lauma Krastiņa  – 
TLMS “URGA”

BĒRTUĻDIENAS GADATIRGUS
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Buk lets SID GUN DAI – 800
Pir mo reiz pa gas ta vēs tu rē ir sa gat avots un iz dots 

buk lets par Māl pils pa gas ta Sid gun das cie mu.
No sa cī ti ma te riā lus var ie da līt di vās da ļās. Pir ma-

jā ir īss ie skats Sid gun das vēs tu rē, in for mā ci ja par 
iz glī tī bas un kul tū ras ie stā dēm, Sid gun das te ri to ri jas 
kar te, kur at zī mē ti se nat nes un mūs die nu in te re san tā-
kie ob jek ti. Ot ra jā da ļā ir ap ko pots Sid gun das pu ses 
pie dā vā ju mu klāsts. Te var uz zi nāt in for mā ci ju par to, 
kur ie spē jams no pirkt Sid gun das amat nie ku gat avo tos 
priekš me tus, ekop ro duk tus, zie du un ogu stā dus, ko 
var Sid gun dā ap ska tīt un kā at pūs ties.

Buk le ta vāks vei dots, iz man to jot Jā ņa Bren ča 
fo to grā fi  ju, kur uz ņemts frag ments no Lip ko ru sē tas. 
Buk le tu vei do ja Es me ral da Tā le, Ie va Vi ļu ma, Irē na 
Zu te re, Edī te Prie ku le, Vik to ri ja Kal ni ņa.

No for mē ju mā – Māl pils pa gas ta no vad pēt nie-
cī bas mu ze ja, Jā ņa Bren ča un Es me ral das Tā les 
fo to grā fi  jas.

Dar ba gru pas “Sid gun dai–800” lo cek le 
Vik to ri ja Kal ni ņa

Sid gun das as toņ simt ga des vel tī ta jā iz stā dē 2006.ga da 
30.sep tem brī Māl pils no vad pēt nie cī bas mu zejs ie pa zīs ti nās ar vēl ne re dzē tiem 
ma te riā liem par Sid gun du, kas ie gū ti, iz man to jot Lat vi jas Valsts vēs tu res ar hī va, Igau ni-

jas vēs tu res ar hī va, Lat vi jas Aka dē mis kās bib lio tē kas, Lat vi jas Na cio nā lās 
bib lio tē kas, Tu rai das mu zejr ezer vā ta, Lat vi jas Na cio nā lā vēs tu res mu ze ja 
krā ju mus, kā arī sa vāk ti ,do do ties de vi ņās eks pe dī ci jās pie Sid gun das 
ie dzī vo tā jiem. Pal dies vis iem Sid gun das ie dzī vo tā jiem, ku ri pa lī dzē ja iz stā-
des tap ša nā ar ma te riā liem. Pal dies Tu rai das mu zejr ezer vā ta di rek to rei 
An nai Jur kā nei, dar bi nie cēm Lī gai Kreiš ma nei un Eve ri tai Tam mei, Lat vi jas 
Na cio nā lā vēs tu res mu ze ja dar bi nie kiem Il zei Ziņ ģī tei un Jā nim Cig lim. 
Pal dies iz stā des vei do tā jai un māk sli nie cei Es me ral dai Tā lei un iz stā des 
tek stu au to rei Ie vai Vi ļu mai par no piet no un lie lo dar bu, kas ti ka ie gul dīts 
iz stā des vei do ša nā . Šī iz stā de iz vei do ta kā ce ļo jo šā iz stā de, tā pēc ar to 
va rēs ie pa zī ties gan Sid gun dā, gan Māl pi lī, gan arī pēc ie dzī vo tā ju lū gu ma 
šo iz stā di va rēs iz vie tot da žā du ie stā žu tel pās.

Uz tik ša nos iz stā dē!
Māl pils no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja Bai ba Lip pe

Avīze 
SID GUN DAI – 800

Mī lī gie rik te rie ši! Nu lep nie 
māl pi lie ši nāk jūs svei ci nāt ju-
bi le jā un at zīst, ka bi jāt pir mie. 
Ar vieg lu pie skā rie nu pa gāt nei, 
ta gad nei un vē lē ju mu nā kot nei 
ta pa šī avī ze. Māl pi lie šiem 
un cie mi ņiem tā bi ja tik ša nās 
ar Sid gun du, sid gun die šiem 
ie lū ko ša nās se vī. Ko pī gi ti ka 
strā dāts un svi nēts. 

Lai la bi iesāk tais tur pi nās!

Avī zes re dak to re  
Da ce Kri lov ska

Senlietu kolekcija Bērtuļdienas tirgū Sidgundā.

Jubilejas gada notikumu aprakstus apkopoja Dzinta Krastiņa

Kā at mi ņa par no zī mī go 
ga da die nu pa liks pie mi ņas 
ak mens, kas tiks uz stā dīts pil skal nā. 

Tēl nie ces Dzin tras Re gī nas Jan so-
nes ide ju rea li zē jis ak meņ ka ļu ama ta 
meis tars Sandrs Skri ba nov skis. Ski ces 
tēl nie ce ir vei do ju si iz ejot no da bas, 
pa stip ri not do mu par pil skal nu, kā trīs 
up ju vie tu.

Ak mens ti ka at rasts Māl pi lī pie “No-
vad nie ku” mā jām, un pēc pār tap ša nas 
darb nī cā “Po di ņos” tiks no vie tots pil-
skal nā.

Tur pi not pil skal nā lab ie kār to ša nas 
dar bus, šī vie ta va rē tu vei do ties kā in te-
re sants tū ris ma ob jekts.
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SIDGUNDIEŠI PAR SEVI UN SIDGUNDU

Ma nas at tie cī bas ar Māl pi li un Sid-
gun du gan drīz kā Ķen cim ar Slā ta vu un 
Čan ga lie nu; sov ho zā dzī vo ju, kol ho zā 
sko lā gā ju, bet mī ļi abi mies ti. Jau 26 ga-
dus, kopš sā ku mā cī ties vi dus sko lā, skai-
tos rī dzi nie ce, bet sirds jo pro jām te; uz 
mā jām brau cu, cik vien bie ži ie spē jams, 
arī ta gad, kad kopš va sa ras mam mī tes 
vairs nav. Ta gad brau cu vien kār ši mā jās 
sa sil dīt dvē se li.

Jā sa ka arī, ka cil vē ki abos mies tos ir 
at šķi rī gi; sid gun die ši ir at vēr tā ki, sir snī gā-
ki, māl pi lie ši sav ru pā ki, – tā di kā aiz do mī-
gi, ta ču grū tā brī dī ļo ti, ļo ti at sau cī gi un 
pat ne sav tī gi, tā tad māl pi lie šu sav ru pī ba 
nav egois tisms, bet ne uz bā zī ba. Var jau 
būt, ka tie ši pa dom ju ko lek ti vi zā ci jas sa-
kār to jums sov hoz nie kos un kol hoz nie kos 
ie kār to jis arī šīs rak stu ra at šķi rī bas.

Sid gun das sko lu bei dzu Olim pis ka jā 
1980.ga dā, un par sko las ga diem man pa-
li ku šas vis sir snī gā kās at mi ņas. Vis pirms 
nez kā pēc prā tā nāk pie ne ņu pļa vas un 
zie do šas ābe les vis ap kārt, kā arī ku rio zais 
fakts, ka mums bi ja un ir “lie lā kais” fut bo la 
lau kums pa sau lē; vie ni vār ti Sid gun das, 
ot ri Māl pils te ri to ri jā. Bet bi ja jau arī for ša 
kla se un liel is ki sko lo tā ji. Li te ra tū ras sko lo-
tā ja Vi ja Pla tā jo pro jām ir ma na vis mī ļā kā 
sko lo tā ja. Gu nārs Štrauhs cen tās ie kus ti-
nāt sma dze ņu krei so pus lo di un pal dies 
vi ņam par to, jo drus ku jau iz de vās ar! 
To mēr, lai viņš man pie dod, bet ir pie pil dī-
jies tas, ko kād reiz pēc stun dās dus mās 
puk stē ju: „Man dzī vē for mu las ne būs 
va ja dzī gas!” Tā pat no zī mī ga bi ja kla ses 
au dzi nā tā ja Ja nī na La pa un ra sē ša nas sko-
lo tājs un fo to pul ci ņa va dī tājs Pā vels La pa. 
Arī ne lai ķis fi z kul tū ras sko lo tājs Vai vads, 
jo ie mā cī ja mī lēt, cie nīt un uz tu rēt for mā 
sa vu ķer me ni, kā arī to rei zē jais sko las 
di rek tors un zī mē ša nas pul ci ņa va dī tājs 
Ru dušs. Vi ņi vi si ir pe da go gi – per so nī bas, 
de vu ši sa viem sko lē niem ne no vēr tē ja mu 
„bagā žu” vi sai dzī vei. Ne bi ju jau ne kāds 
zel ta ga ba liņš, – tāds bun ti nieks, spī tī bas 
ka mols un pre tī ru nā tājs gan. To ties tā dam 
mā ko ņu stū mē jam kā man ne kur vē lāk nav 
bi ju si tik pla ša ie spē ja iz paus ties, kā bi ja 
sko las ga dos Sid gun dā: fo to un zī mē ša nas 
pul ci ņi, kla vie res, tau tis kās un sa rī ko ju mu 
de jas, teāt ris, folk lo ras an sam blis klu bā... 
Ma nis pēc stun das va rē tu arī ne no tikt – pie-
tik tu ar ār pus kla ses no dar bī bām. Ne zi nu, 
vai ta gad bēr niem ir tā das ie spē jas? Ja 
nav – ļo ti žēl.

Bi ja jau arī vi sā das blē ņas. Bio lo ģi jas 
ka bi ne tā, starp brī dī dau zo ties, ne tī šām 
sa plē sām kol bu ar pre pa rē tu var di spir tā. 
Sma ka bi ja šaus mī ga, un vēl tā var de 
pļac ka uz grī das!!!... Ta ču gods kam gods, 
vai nī gos ne viens ne no de va. Ses ta jā kla sē 
ko pā ar Dai gu Mau rā ni fi z kul tū ras stun das 
lai kā ie la vī jā mies gar de ro bē un vis iem pui-
kām pie bik sēm pie šu vām tru šu ļi pas. Kad 

vi ņi pēc tam tā di stai gā ja pa sko lu un smē-
jās cits par ci tu, mēs ap stū ri ķi ķi nā jām kā 
ku ti nā tas. Bet vis gar dāk sme jas tas, kurš 
sme jas pē dē jais; 7. vai 8.kla sē Mā ris Sār-
na, ta ga dē jās Sid gun das sko las di rek to res 
vīrs, mē ģi nā ja ma ni uz vilkt sko las ka ro ga 
mas tā. Bi ju pār skai tu sies un no bim bā ju-
sies, bet sko lo tājs Štrauhs to reiz ti kai pa-
smē jās: „Nu, ko tu dus mo jies? Viņš, pui ka, 
sa vā dāk ne māk pa teikt, ka pa tīc.”

Iz lai dums mums no ti ka klu bā, bet 
ne for mā lā da ļa – bez ve cā kiem un sko-
lo tā jiem – Sid gun das par ka es trā dē. Tas 
bi ja īpa ši sle pens pa sā kums, tā pēc vēl jo 
vai rāk aiz rau jošs un sva rīgs. Pirms ga diem 
piec iem at kal aiz brau cu uz par ku, un bi ja ļo-
ti sā pī gi no ska ta, ko ier au dzī ju. No tā lai ka 
go dī bas vairs ne sma kas; ne vairs par ka, 
ne es trā des. Grū ti bi ja bēr niem pa stās tīt, 
ka te, lūk, bi ja ska tu ve, te so li ņi, te de ju pla-
cis, te ta kas ro man ti skām pa stai gām... Bet 
kād reiz ta ču tur spē lē ja „Cre do”, „Dāl de ri”, 
„Līvi”... Kād reiz te no ti ka īs tas za ļum bal les 
ar vi su, kas tām pie die nas: ar jau tā ju ma 
zī mēm – uz lūgs vai nē, ar „sada li” pēc 
pus nakts, mā jās pa va dī ša nu, kas rei zēm 
iz vēr sās par Sid gun da–Māl pils caur Sun ta-
žiem vai pat caur Bul du riem. Jā, un arī ar 
pie dzē ru šām se jām un kau ti ņiem, bet tas 
bi ja foršs laiks!!!

Vēl at ce ros klu ba ro sī bu 80.ta jos; 
dau dzos paš dar bī bas ko lek tī vus, ki no 
sean sus rei zi ne dē ļā, kon cer tus pat no 
Kam čat kas un Ja ku ti jas, Drā mas teāt ra 
vies iz rā des, bal les un ko lo sā los Pu te ņu 
kar ne vā lus. 87.ga da zie mā ma na kom pā-
ni ja ar tēr pu ko lek ci ju „Mik ro fo na ap tau jas 

dzies mas” pat ie gu va 2.vie tu. Pir mo vie tu 
un glau no kon ja ku ar tor ti to reiz pie šķī ra 
ie rei bu šai kom pā ni jai ar či gā nu kos tī-
miem, kas bi ja... ne kā di. To ties „čigā ni”, kā 
iz rā dī jās, bi ja žū ri jas drau gi. Jā, arī bla tu 
bū ša na ir kol ho za lai ku šarms. Štrunts 
par kon ja ku un tor ti, to ties viss no ti ka!!! 
Kas ta gad da rās klu bā, ne zi nu. It kā esot 
hum pa lu bo de – skum ji, ja tā. Ko tad da-
ra jau nat ne? Jā, tie ši kul tū ras dzī ve un 
ie spē jas ra do ši iz paus ties gan sko lā, gan 
klu bā ir tas, kas man sais tās ar Sid gun du 
to reiz – 70. un 80.ajos.

Ar kla si „sali do jam” rei zi 10 ga dos, 
pē dē jo reiz pa gā ju ša jā va sa rā, kad mums 
vis iem bi ja 40. No 16 dzī vi esam 14, at-
nā ca 10 – tas ir daudz. Sid gun die ši, bet 
ti kā mies pir tī Māl pi lī. Man ik reiz ir ār kār-
tīgs prieks sa tikt kla ses bied rus, pēc tam 
vēl il gi ir po zi tī vas emo ci jas, do mā ju, ka 
vi ņiem tā pat.

Tā kā ne es mu vie tē jā, grū ti spriest par 
Sid gun das ro sī bu svēt ku sa ka rā. Par lie lo 
ju bi le ju man šo va sar pa stās tī ja kla ses-
bied re ne Dai ga. Ļo ti gri bē tos kaut ko no 
tā vi sa arī re dzēt, vis maz 30.sep tem bra 
pa sā ku mos cen tī šos būt klāt.

Sid gun die šiem no vē lu at dzī vi nāt kaut 
piek to da ļu no tās kul tū ras un sa vie sī gās 
dzī ves, kas bi ja kād reiz, lai vis maz ma nu 
kla ses bied ru maz bēr niem bū tu tik pat mī-
ļas at mi ņas par sa vu bēr nī bu un jau nī bu 
un tik pat vēr tīgs ga rī gais ka pi tāls, kā du 
sko la un kul tū ras nams de va mums.

Gu na Ro ze,  dzi mu si Rū ze 
(LTV re dak to re, rakst nie ce)

Sid gun dai 800. Ap svei cu vi sus!!!:))))

Fo to no kla ses sa li do ju ma pag. ga da au gus tā.
Pir ma jā rin dā no krei sās: San dra Kuš ķe, Gu na Ro ze, Dai ga Mau rā ne, Ar nis Ka zēks.
Ot ra jā rin dā no krei sās: An dis Zeps, Mā ris Sār na, An dris Ap sī tis, Ai nārs Cē mī tis
Ār pus kad ra pa li ku ši: Ai nis Čau nāns un Il mārs Mar hels
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Glez no tā ja ple nē rā Māl pils pa-
gas tā ie ra du sies pir mo rei zi, bet ļo ti 
prie cā jas par iz de vī bu strā dāt da bā. 
Na tā li ja La min ska sa vus dar bus vei do 
ak ri la teh ni kā. Pēc iz glī tī bas gan esot 
gra fi  ķe, to mēr vi su mū žu no strā dā ju si 
Rī gas por ce lā na rūp nī cā pie ke ra mi-
kas. Glez nie cī ba ir vi ņas va ļas prieks 
un vien lai cī gi ra do šais darbs. Pa ras ti 
glez no jot ai na vas.

Sid gun dā glez no ju si ale ju ne tā lu no 

dzir na vām. Māk sli nie ce teic, ka vi ņai 
vieg lāk uz glez not, ne kā vār dos iz teikt 
sa vus ie spai dus. Vie tas skais tu ma val-
dzi nā ta tur strā dā ju si vai rā kas die nas un 
kat ru die nu ta pu ši di vi dar bi. Sid gun die ši 
ga rā me jot vai brau cot ap stā ju šies, pa lū-
ko ju šies. “Laiks bi ja skaists un tā vie ta tik 
ai na vis ka, ka do mā ju, ja man būs brīvs 
brī dis, vēl reiz tur at brauk šu. Tur pa li ka 
vēl tā di ga ba li ņi, ko vē lē tos uz glez not,” 
saka Na tā li ja La min ska.

19. au gus tā Sid gun dā no ti ka kul tū ras 
un at pū tas cen tra “Kok les” at klā ša na, 
rei zē ar šo no ti ku mu at jau no ta jās tel pās 
ap mek lē tā jiem bi ja ie spē ja 
ap lū kot arī Zu te ru dzim tas 
māk sli nie ku dar bu iz stā di.

“Ma ni sauc Ul dis Zu ters 
un nai vā lep nī bā uz ska tu 
se vi par glez no tā ju,” tā iz stā-
des buk le ta ie va dā teic viens 
no māk sli nie kiem. Sa ru nā 
“Māl pils Vēs tīm” at grie ža-
mies pa gāt nē Sid gun das 
“Cep lī šos”, kur Ul dis Zu ters 
dzi mis. Pie mi nam vi ņa tē vu 
Rū dol fu, Vol de mā ru un ar 
šiem abiem vār diem sais tī to 
pār pra tu mu, kā re zul tā tā Ul-
dis un jau nā kais brā lis kļu va 
Rū dol fa dē li, bet mā sa un 
ve cā kais brā lis Vol de mā ra 
bēr ni. To mēr daudz bū tis kāks par ie rak stu 
pa sē iz rā dī jās tē va priekš sa viem bēr niem 
izr au dzī tais iz glī tī bas ceļš.” Viņš bi ja prak-
tis kas da bas cil vēks, ku ra in te re ses cie ši 
sais tī jās ar zem nie cī bas lie tām. Vi si bēr ni, 
iz ņe mot ma ni, ti ka vir zī ti uz lauk saim nie cī-
bu. Tas vien kār ši ir tāds ied ves mas brī dis, 
kas vi ņam pēk šņi ie nā ca prā tā, iz la sot 
slu di nā ju mu par Ro zen tā la māk slas sko-
lu. Tēvs bi ja diez gan pat mī līgs cil vēks, 
vi ņam pa ti ka se vi pa rā dīt, maz liet, va rē tu 
teikt, arī lie lī ties. Un viņš tā iz do mā ja, ka 
viens bērns va rē tu būt māk sli nieks, lai ir 
kaut kas vai rāk, ne kā pa ras tās pro fe si jas. 
Un es bi ju tas, ko šim mēr ķim iz vē lē jās,” 
sa vu māk slas gai tu ie vir zi skaid ro Ul dis Zu-
ters. Māk sli nieks at ce ras, kā tēvs no li cis 
uz gal da gur ķi un tei cis:” Ņem un uz zī mē 
ši to gur ķi. Tu va ri?” Kā pēc ne. Uz zī mē ju 
gur ķi, tad vēl kaut ko. Sko lā zī mē ju la bi, 
bet man pa šam ne li kās, ka tā ir kā da prio-
ri tā te, par ku ru es do mā tu.”

Tā sā kās ma zā zē na ceļš uz māk slu. 
Pa bei dzis Sid gun das pa mat sko lā 4.kla-
si, Ul dis Zu ters ie stā jas Jā ņa Ro zen tā la 
Rī gas māk slas vi dus sko lā. Pir mais gads 
ir grūts, gan ma te riā lā zi ņā, gan mo rā li jā-
pār dzī vo lau ci nie ka kom plek si liel pil sē tā. 
To mēr ar lai ku viss iz lī dzi nās un, iz jū tot 

māk slas gar šu, ci tas do mas par tā lā ko 
vairs nav. Var ti kai ap brī not pus au dža 
uz ņē mī bu kat ru die nu cel ties pus pie cos, 

lai vil cie nā pa marš ru tu Kār de – Rī ga ik 
rī tu do tos uz mā cī bām un va ka rā at kal at-
griez tos mā jās. Tā vi sus sep ti ņus ga dus. 
Pēc tam jau paš sap ro ta mi, ka iz glī tī ba 
tiek tur pi nā ta Lat vi jas Māk slas aka dē mi-
jā. Pa vi du ka ra die nests Pa dom ju ar mi jā, 
tad darbs un dzī ve Jel ga vā. Ul dis Zu ters 
strā dā par zī mē ša nas sko lo tā ju, māk sli-
nie ku no for mē tā ju, Jel ga vas Māk slas 
sko las pa snie dzē ju. Pa ša ra do šais darbs 
glez nie cī bā kopš 1970.ga da līdz pat šim 
brī dim cie ši sais tīts ar Māk sli nie ku sa vie-
nī bas Jel ga vas māk sli nie ku or ga ni zā ci ju. 
Glez no tājs ar sa viem dar biem pie da lī jies 
iz stā dēs Lat vi jā un ār val stīs, bi ju šas 
dau dzas per so nā liz stā des. Ul dis Zu ters 
pār sva rā strā dā ar eļ ļas krā sām un “lai cik 
tas ne bū tu vec mo dī gi, arī tra di cio nā li, jo 
man vien mēr pa ti cis glez not ple nē rā. Ma-
niem dar biem gan drīz vien mēr ir da bas 
klāt būt ne, tas re dzams ai na vās, klu sās 
da bās,” at zīs t māk sli nieks.

Iz stā dē Sid gun dā ar sa viem dar biem 
pie da lās čet ri Zu te ru dzim tas māk sli nie-
ki – Ul da Zu te ra bi ju sī dzī ves bied re, 
ke ra mi ķe Sar mī te Zu te re, glez no tājs 
Ul dis Zu ters un vi ņu abu bēr ni. Mei ta, 
stik la māk sli nie ce As na te Zu te re un 
dēls, glez no tājs Kal vis Zu ters. Vi ņi vi si 

ir pro fe sio nā li māk sli nie ki. Sar mī te Zu te re 
strā dā ar ša mo tu, gla zū rām, iz man to arī 
me tā lu un li nu. Ie mī ļo tas sav va ļas au gu 

un dzīv nie ku tē mas. As na te 
Zu te re sa vos dar bos diez gan 
veik smī gi ap vie no me tā lu un stik-
lu. Nu pat pie vēr su sies arī biz ne-
sam. Kal vis Zu ters no dar bo jas 
ti kai ar glez nie cī bu. “Teh nis ki 
viņš, sa lī dzi not ar ma ni, ir daudz 
laik me tī gāks – strā dā jauk tā 
teh ni kā un pie lie to da žā dus pa-
ņē mie nus. Vi ņam no sa cī ti ir ļo ti 
daudz por tre tu, bet tie nav tik 
daudz kā kon krē ti cil vē ki, bet 
fi  lo zo fi s ki tē li. Uz me tot pa vir šu 
aci, tie var lik ties de for mē ti, bet 
tas viss ir ļo ti no piet ni. Kal vis 
ļo ti il gi strā dā pie kat ra dar ba,” 
dē la glez nie cī bu rak stu ro Ul dis 
Zu ters.

Jau il gā ku lai ku Ul dis Zu ters nav glez-
no jis Sid gun das ai na vas, viņš gan ar 
prie ku pie min va sa ras ple nē rus, kad tas 
ti ka da rīts. Ta gad uz dzim to pu si vai rāk 
sa nāk lū ko ties cie mi ņa acīm: “At brau cot 
“Cep lī šos”, kur ta gad saim nie ko jau nā kā 
brā ļa Mod ra ģi me ne, vien mēr ir sa jū ta, 
ka at brau cu uz tē va mā jām. Var būt tā ir 
no stal ģi ja, bet žēl re dzēt, ka vairs nav tas, 
kas bi ja. Kaut kāds sen ti ments. Bi ja tā da 
bir zī te un vi ņas vairs nav. Ap mē ram tā dā 
vei dā. Gri bas at griez ties bēr nī bā. Vi su mā 
es zi nu, kā das pro blē mas ir brā lim šeit 
lau kos, bet tās ma ni ne skar.

Šo iz stā di Sid gun das 800. ju bi le jas 
ga dā arī uz tve ru kā pa cie mo ša nos sa va 
tē va no va dā. Starp ci tu,1988.ga dā tie ši 
te, Sid gun das kul tū ras na mā, bi ja ma na 
pir mā per so nā liz stā de.”

Māk sli nie kam Ul dim Zu te ram 7.sep-
tem brī 65. dzim ša nas die na, jo viņš pats 
ap gal vo, ka pil nī bā pie krī tot kā da teik ta-
jam: “Īs ta ju bi le ja ir ti kai 50 ga du ju bi le ja. 
Pā rē jās ir dzim ša nas die nas.”

Sa vu kārt Sar mī te Zu te re pie bilst: 
”Man ļo ti žēl, ka ve cais Cep līts vairs nav 
dzīvs. Viņš bū tu ļo ti prie cīgs re dzot, kā Ul-
dis ar dē lu vi su Sid gun das kul tū ras na ma 
zā les sie nu pie pil dī ju ši ar glez nām.”

Zu te ru dzim tas māk sli nie ku dar bu iz stā de Sid gun dā

Na tā li ja La min ska, glez no tā ja

Asnate Zutere, Sarmīte Zutere un Uldis Zuters izstādes atklāšanā.
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Māk sli nie ce pie da lī jās ple nē rā, ko Māl pi-
lī or ga ni zē at klā ta sa bied ris kā fon da val des 
priekš sē dē tā ja He lē na Med ne. Šo gad glez no-
tā ji strā dā ja ne vien Māl pi lī, bet ie pa zi na arī 
Sid gun du. Dzin tra Aul ma ne stās ta, 
ka ap lū ko ju si Vec kal na pil skal nu, 
mui žas kom plek sa vie tu, pa bi ju si 
pie Lie las Jug las. Re dzē tā ie spai dā 
ta pu šas vai rā kas ski ces.

“Tā kā es mu gra fi  ķe, es reā lis-
tis kas ai na vas ne zī mē ju. Par ve co 
pil skal nu ra dās vai rā kas tē mas – par 
to, ka laiks aiz iet, par at mi ņām, kas 
tur va rē tu būt un fan tā zi jā, ko va rē tu 
ie do mā ties. Pil skal nā ie vē ro ju ne lie-
lu ko ku, ku ram pie kā jām sa šķelts 
ak mens, starp šķem bām at kal jau ni 

dīg sti. Tas tā in te re san ti, jā do mā par lai ka 
plūs mu, dzī vī bu. Mē ģi nā ju iz tē lo ties, kā iz ska-
tī jās ta jos lai kos, kad tur at ra dās pil skalns. 
Viņš va rē ja būt tāds ap jozts un no cie ti nāts. 

Pils vairs nav, ne kā tur vairs nav, bet upes 
pa li ku šas. Tās tur ir, sa tek. It kā mū žīgs te cē-
jums. Vēl ma ni uz ru nā ja vie ta, kur bi ju si vie na 
no pir ma jām mū ra baz nī cām Lat vi jā,” sa vas 
pār do mas at klāj māk sli nie ce.

Sid gun dā Dzin tra Aul ma ne vai rāk ska tī-
ju si vēs tu ris kās vie tas. Ļo ti ie prie ci no ši, ka 
tur jau iz tī rīts un par tām rū pē jas. Ar lai ku 
sid gun die ši sa vu vēs tu ri va rēs re dza mā vai-
dā uz tu rēt un pa rā dīt ci tiem. Vi ņa Sid gun du 
jau ie priekš pa zi nu si caur brau cot, arī to reiz 
tā šķi tu si pie vil cī ga. To mēr ta gad fas ci nē ju-
šas zi ņas par se no vēs tu ri: “Rī gai 800 ga du, 
Cē sīm 800 ga du. Sid gun da, tā da ma za 
vie ti ņa, – un arī 800 ga du. As toņ simt ga dus 
at pa kaļ šī var būt ir bi ju si diez gan iz ci la vie ta 
Lat vi jas te ri to ri jā.”

“No mā tes pu ses sak nes ša jā vie tā snie-
dzas tā lu ie priek šē jās pa au dzēs. Mā tes tēvs 
sa ņē mis lie to ša nā mui žas ze mi ap mē ram 
1900.ga dā, var būt vēl agrāk. Mā tes mā te bi ja 
Brī vu le, un arī Brī vu ļi it kā esot mū su dzim tā,” 
sa vu pie de rī bu se nā ka-
jai un lie lā ka jai dzim tai 
Sid gun dā – Zu te riem, 
skaid ro In ta Kaln ozo li ņa. 
Vec mā mi ņa ag ri mi ru si, 
bet ve co tē vu Āda mu vi-
ņa at ce ras kā tā du īs tu 
dzim tas tē vu, cie nī gu, 
ar ga ru, sir mu bār du. 
Sa vu kārt, tē va tēvs strā-
dā jis par ka lē ju, un vi ņa 
pras mi ap lie ci nā jis cunf-
tes iz dots, ar ķei za ra 
zī mo gu ap stip ri nāts do-
ku ments. To ģi me ne vē-
lāk no de vu si gla bā ša nā 
Rī gas Valsts Vēs tu res mu ze jā. Ka lē ja ama tu 
tur pi nā ju ši di vi no vi ņa dē liem, tos tarp, In tas 
tēvs. Pēc ka ra ga dos gan tēvs kā du lai ku bi jis 
ie vē lēts arī Sid gun das cie ma iz pild ko mi te jas 
priekš sē dē tā ja ama tā. Mā ti In ta at ce ras kā ap-
dā vi nā tu sie vie ti, vi ņa pra tu si aust, veik smī gi 
va dī ju si saim nie cī bas dar bus.

Kaln ozo li ņu ģi me nē au gu ši di vi bēr ni, In ta 
un brā lis Gu nārs. Sko las gai tas uz sāk tas Sid-

gun das pa mat sko lā, kur In ta ar sir snī bu pie min 
sko lo tā ju, Na va ro kun dzi. Tā lāk se ko mā cī bas 
Rī gā vi dus sko lā, vē lāk Lauk saim nie cī bas aka-
dē mi jā ie gū ta ag ro no ma spe cia li tā te. In tas 
pa au dzei nā cies pie dzī vot da žā du laik me tu 

mai ņas. Vi ņas jau nī-
bas lai kā Sid gun dā bi-
ju si ro sī ga sa bied ris kā 
dzī ve, vis ap kārt daudz 
jaun ie šu. Bal les un 
sa rī ko ju mi no ti ku ši ve-
ca jā Tau tas na mā pre tī 
“Sau lie šiem”, tur pir mā 
stā va pie bū vē at ra du-
sies liel is ka zā le. In ta 
Kaln ozo li ņa stās ta, cik 
daudz gai šu cil vē ku 
Sid gun dai zu dis po li-
tis ko re žī mu mai ņas 
lai kos, īpa ši lie lu pos tu 
no da rī ju si iz sū tī ša na. 

Vi ņas prāt, vē lā kie pa dom ju ga di ļo ti sa bo jā ja 
sa bied rī bu. Lie la da ļa dar bu da rī ja pa ro ku 
ga lam, jo tik un tā kaut ko sa mak sā ja. Līdz 
ar to ir zu dis dar ba ti kums. Arī ta gad dau dzi 
ne būt ne grib strā dāt.

Pa ti il gus ga dus bi ju si dar bi nie ce Dārz ko-
pī bas un biš ko pī bas bied rī bā. Tur strā dā jot, 
vē ro tas skais tas ai na vas gan Lat vi jā, gan 
ci tur. ”To mēr man šķiet, ka Sid gun da ir vie na 

no jau kā ka jām vie tām. Jo te ir da žā di me ži ar 
sē nēm, ogām, kal ni, upes. Ne tā lu pur vā, agrāk 
bi ja ļo ti daudz lā ce ņu. Le po ja mies ar vie tu, kur 
iz vei do jas Lie lā Jug la. Bet paš laik, nu dien, jā sa-
ka pār me tums Sid gun das dzir na vu HES īpaš-
nie kam, arī pa gas ta va dī bai, kas ļauj dar bo ties 
paš plūs mā. Kād reiz šīs upes bi ja tī ras, dzid ras, 
bet ta gad ūdens ir stā vošs. Te, pie til ta la bi var 
re dzēt, ka nav ne kā das caur te ces. Pat up ma lā 
ne var pieiet, jo krast ma las pār vēr tu šās dūk snā. 
Žēl, mēs vi su bēr nī bu pie tās upes esam dzī-
vo ju ši. Pel dēt mā cī jā mies, zi vis, vē žus ķē rām. 
Ta gad vis pār nav zi vis, upe ir bur tis ki mi ru si,” 
sa rūg ti nā ta sa ka In ta Kaln ozo li ņa.

To mēr pē dē jā lai kā Sid gun dā jū ta mas arī 
la bas pār mai ņas. Pils parks vēl ne sen bi jis 
ļo ti aiz au dzis, bet ta gad tie kot sa kopts, tā pat 
Vec kal na pil skalns. Prieks par at jau no ta jām 
kul tū ras na ma tel pām, un In ta at ce ras jau-
kos sa rī ko ju mus, kas ie priekš te pul ci nā ju ši 
sid gun die šus. Vi ņa do mā, ka as toņ simt ga-
des pa sā ku mi cē lu ši vie tē jo ie dzī vo tā ju 
paš ap zi ņu, kā arī vai ro ju ši at bil dī bu par 
dzim to vie tu: “Te ir cil vē ki, ku ri var ļo ti daudz 
ko da rīt. Lai ti kai da ra. Va jag tur pi nāt rī kot 
at kal tir gu un ci tus la bus pa sā ku mus, cil vē ki 
ies, ti kai jā sāk vi ņus pie ra di nāt. Un gā dāt lai 
ap kārt ne tik tu sa kop ta. Lai Māl pils sa prot, ka 
Sid gun da ir to mēr Sid gun da, ka tas nav tik 
tāds mies tiņš. Agrāk bi ja pa gasts.”

Dzin tra Aul ma ne, gra fi  ķe, ani mā ci jas stu di jas “Dau ka” fi l mu māk sli nie ce

In ta Kaln ozo li ņa Sid gun das “Dzel zī tēs”

Bri gi tas uz vārds lie ci na par pie de rī bu Sid-
gun das Zu te ru dzim tai. Mei te ne ap stip ri na, 
ka tā arī esot, un vi ņa dzī vo jot vec ve cā ku 
mā jās “Drav nie kos.” Lau ku mā ja vi ņai pa tīk, 
jo at ro das skais tā vie tā Lie lās Jug las kras tā, 
tur lie lā ka brī vī ba, arī ie spē ja pa būt vie nat nē. 
Vis pār Sid gun da kā vie ta šķiet jau ka – nav 
tā lu no gal vas pil sē tas, bla kus at ro das lie lie 
ce ļi, ap kārt ne sa kop ta. Ti kai žēl, ka cil vē ki 
pie sār ņo. Ceļ ma lās bie ži va rot re dzēt sa mes-
tus at kri tu mus.

Bri gi ta zi na stās tīt, ka sko lā, kur šo brīd 
mā cās pa ti, kād reiz mā cī jies vi ņas tēvs un 
, ie spē jams, arī vec tēvs. Tēvs stās tī jis, ka 
sep tiņ des mi to ga du bei gās sko lā bi ju šas pa-

ra lēl kla ses lat vie šu un krie vu plūs mai. Ta jā 
lai kā sko las iek šie ne iz ska tī ju sies šau rā ka. 
Ta gad no jau na iz bū vēts tre šais stāvs. Bri gi ta 
do mā, ka ma zā sko lā sko lo tā ji vai rāk uz ma-
nī bas pie vērš kat ram sko lē nam, lie lā sko lā 
vai rāk ie vē ro tos, kas la bāk mā cās.

Par Sid gun das vēs tu ri uz zi not no sko lo-
tā jas, arī plan še tēs va rot ap ska tīt. Ko pā ar 
ci tiem sko lē niem Bri gi ta ir pie da lī ju sies par ka 
sa kop ša nas tal kā, bi ju si at pū ta cen tra at klā-
ša nas brī dī un 30.sep tem brī do mā ap mek-
lēt Sid gun das as toņ simt ga des no slē gu ma 
sa rī ko ju mu. “Ta gad va ram jus ties diez gan 
va re ni, jo esam ti kai ne daudz jau nā ki par 
Rī gu,” sa ka Bri gi ta.

Bri gi ta Zu te re, Sid gun das pa mat sko las 9.kla ses skol nie ce

Pie Sudas un Mergupes satekas.
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“Cik tad mēs tie dzim tie sid gun die ši 
esam pa li ku ši, pa vi sam maz,” sa ka Jā nis 
Ap sī tis un sāk uz skai tīt. Sa nāk kā di piec-
pa dsmit. Pa ša tē va mā jas “Ro zes”, ko 
ba ro na do tā ze mē cē lis vec tēvs, bi ju šas 
Māl pils pu sē pie Eļ miem, bet ka ra lai kā 
no de gu šas. Tad ģi me ne pār cē lu sies 
uz mā tes man to tām mā jām Sid gun das 
“Lī got ņos.”

Sko las gai tas Jā ņa Ap sī ša pa au dzei 
ie krīt tri ju val dī bu lai kos. Ul maņ lai kā 
sko las zā lē no rī tiem dzie dā ju ši Lat vi-
jas him nu, krie vu lai kā ne va ja dzē jis ne 
him nu, ne tēv rei zi. Vā cie ši li ku ši dzie dāt 
vā cu him nu. Il gi gan sko lo ties ne sa nāk, 
jo bi jis jā sāk strā dāt saim nie cī bā. 1945. 
ga dā pa dom ju va ra uz Om sku iz sū ta tē vu, 
no ku rie nes viņš vairs ne at grie žas. Ne daudz 
vē lāk, 1949.ga dā ap cie ti na arī mā ti un Jā ni. 
Abi iz sū tī ju mā Tom skas ap ga ba la Kol pi še vā 
pa va da sep ti ņus ga dus. Jā nim aiz brau cot, 
as toņ pa dsmit. Skar ba jā vie tā, kur zie mā 
sals sa snie dzis 62grā du auk stu mu, strā dā jis 
me ža dar bus. Tad lai mī gas ne jau šī bas pēc 
ie mā cī jies braukt ar trak to ru un kļu vis par 
trak to ris tu.

Šīs ie ma ņas no der, at grie žo ties dzim te nē 
un strā dā jot kol ho zā. Vē lāk Jā nis Ap sī tis Jā-
ņu mui žas pro fe sio nā la jā vi dus sko lā ap gūst 

teh nis kās ap ko pes meis ta ra ama tu. Pēc 
tam 22ga dus Sid gun das kol ho zā bi jis me-
hā ni ķis – sa gād nieks. Viņš smej, ka gā dā jot 
darb nī cām de ta ļas, ša jos ga dos kol ho zam 
no brau cis pie cas ma šī nas.

Paš laik Jā nis Ap sī tis “Lī got ņos” dzī vo ko-
pā ar dē la An dra ģi me ni un pie pa līdz da žā dos 
dar bos. Dēls sa vā zem nie ku saim nie cī bā no-
dar bo jas ar ze me ņu au dzē ša nu, vēl te ir ES 
stan dar tiem at bil sto ša lo pu kau tu ve.

Dzim tā Sid gun das pu se Jā nim tu va, “Lī-
got ņos” uz au gu ši abi dē li un mei ta. Vi ņam ir 
trīs maz bēr ni, un tā jau būs piek tā pa au dze, 
kas dzī vo Sid gun dā. To mēr vec tēvs nav 

pār lie ci nāts, vai kāds no tiem sa vu dzī vi 
sais tīs ar lauk iem. Vi ņu māc ba žas par 
tā lā ko zem nie cī bas lik te ni; pā rāk maz 
zem nie ku ap strā dā ze mi. Jā nim šķiet, 
ka arī Sid gun dā dzī vo jo šie daudz vai rāk 
va rē tu da rīt, lai mā jas un ap kār tē jā vi de 
bū tu pie vil cī ga. Viņš at ce ras, ka ul maņ-
lai kos kat rai ze mei pie gu ļo šie grāv ji 
bi ja jā no pļauj, mā jas bi ju šas sa kop tas. 
No bēr nī bas kā spilgts pār dzī vo jums 
at mi ņā pa li cis Kār ļa Ul ma ņa brau ciens 
caur Sid gun das pa gas tu: ”Tēvs ne tā lu 
no “Eļ miem" ar zir ga pļauj ma šī nu pļā va 
sie nu. Ķē vei bi ja ku meļš un to ku me ļu 
va ja dzē ja no sar gāt, lai ne uz skrien vir sū 
iz kap tij. Un tā mēs, des mit bēr ni (kai miņ-

bēr ni, rī dzi nie ki), tu ram ku me ļu. Ul ma nis redz 
bēr nu ba ru ar ku me ļu, ap stā jas, pa māj ar ro-
ku un aiz brauc. Mēs no bi ju šies no ma šī nas, 
le cam pā ri grā vim. Viņš brau ca pa Sid gun das 
ce ļu no Māl pils uz Sun ta žu pu si. Ul ma nis ļo ti 
in te re sē jās par lauk iem, tā viņš vi su Lat vi ju 
iz brau kā ja.”

Vai cāts par Sid gun das as toņ simt ga di, 
Jā nis Ap sī tis at teic, ka zi not, bet ar vēs tu ri 
neaiz rau jo ties. Sid gun die šiem vē lot, lai pie-
pil dās la bās ie ce res, lai strā dā, bet ne stai gā 
no dzē ru šies. Jo tās mā jas un vie tas, kur mīl 
dar bu, ir arī sa kop tas.

Jā nis Ap sī tis Sid gun das ”Lī got ņos”

Lai gan Irē nas ve cā ku ģi me nes sak nes 
nav Sid gun dā, šeit pa gā ju si bēr nī ba, sko las 
ga di, no di bi nā ta ģi me ne un vi ņa kļu vu si pla-
šās Zu te ru dzim tas pār stā ve. “Bū tī bā vi sa 
ma na dzī ve ir Sid gun dā – bēr ni, maz-
bēr ni, darbs,” sa ka Irē na.

Se viš ķi sirds pie ķē ru sies bēr nī bas 
mā jai, agrā ka jai Sid gun das sta ci jai: 
“Vēl ta gad tas ir tā. Tur jū tos kā lau kos, 
jeb kurš cil vēks, ko sa tiec svei ci na, pa-
ru nā jas, bi ju šie kai mi ņi in te re sē jas, kā 
klā jas Cen trā dzī vo ju vai rāk ne kā 25 
ga dus, tik un tā lie kas, ka te ne es mu īs ti 
ie dzī vo ju sies. Kād reiz Sid gun dā no ti ka 
daudz bie žā ka vil cie nu sa tik sme. Cil vē-
ki nā ca pat no Māl pils. Ie ra dās va ka rā, 
pa nak ti gu lē ja uz gai dā ma jās tel pās, lai 
pus pie cos tik tu uz Rī gas vil cie nu. Man 
tas bi ja centrs, ku rā dzī ve ri tē ja zi nā mā 
re žī mā. Mam ma strā dā ja sta ci jā, arī es 
ti ku pār de vu si bi ļe tes.”

To mēr ta gad ne vien Irē na, bet lie la 
da ļa sid gun die šu sa vu māj vie tu ra du ši 
vai rā kās daudz dzī vok ļu bū vēs ar ska nī-
giem no sau ku miem: Aus mas, Kris tā li, 
Di man ti, Pēr les, Ro tas, Dai nas, Tei kas, Kok-
les. Te pat bla kus ve cā Rik te res mui žas vie ta 
ar da žām vēs tu ris kām ēkām, vei ka li – Kok les, 
Klab kal ni, Vies tu ri, pasts, med punkts, SIA 
Sid gun da–2 kan to ris, bib lio tē ka, nu pat at-
klā tais kul tū ras un at pū tas centrs. No ma las 
rau go ties, vai rāk stā vu mā jas īs ti ne ie de ras 
lau ku ai na vā, bet kom pak tai dzī vo ša nai te 
iz vei do ju sies sa mē rā at bil sto ša vi de. Līdz 
ideā lam gan vēl tā lu. Irē na Zu te re at zīst, ka 

vis sā pī gāk ik viens ie dzī vo tājs iz jūt ko pī gas 
kat lu mā jas trū ku mu, bez tam, in di vi duā lā 
ap ku re ar daudz vei dī ga jiem dūm va diem stip ri 
bo jā vi zuā lo ie spai du. Arī ap stā dī ju mus, pu-

ķu do bes un zā lā ju katrs kopj at se viš ķi. Par 
ce rī gu ie sā ku mu tā lā kai ap kārt nes lab ie kār-
to ša nai bū tu uz lū ko jams iz vei do tais bēr nu 
ro ta ļu lau kums.

Šo gad jū li jā ap ri tē ja 25ga di kopš Irē na Zu-
te re strā dā Sid gun das bib lio tē kā. No pēc ka ra 
ga diem bib lio tē ka at ra dās bi ju ša jā pa gast mā-
jā “Sau lie šos.” Ie priekš tur strā dā ju ši dau dzi 
dar bi nie ki – Er na Pauk šte, Lī ga Štrau ha, Āri ja 
Iva no va, Ve ra Žu rav ļo va un ci ti.

Ta gad bib lio tē ka ie kār to ta vie nā no 
daudz dzī vok ļu mā jām. Jau nās tel pas ir tu vāk 
vai ru mam la sī tā ju, bet pla tī bas zi ņā va rē tu 
vē lē ties lie lā kas ēr tī bas, gan grā ma tu fon da 

iz kār to ju mam, gan la sī ta vai. Bib lio tē kas 
ap mek lē tā jiem pie ejams sa mē rā plašs 
jau no grā ma tu un 15 da žā du pre ses 
iz de vu mu klāsts, kā arī di vi da to ri ar 
in ter ne ta pie slē gu mu. Šo brīd bib lio tēks 
krā ju mā ap tu ve ni 8000 ek sem plā ru 
grā ma tu, to ap mek lē 150 la sī tā ji. Irē na 
Zu te re ie vē ro ju si, ka vai rums sko las bēr-
nu paš laik ļo ti in te re sē jās par da tor iem, 
bet daudz ma zāk la sa grā ma tas. Pie au-
gu šo vi dū jo pro jām ir tā di la sī tā jii, ku ri 
grā ma tām pa li ku ši uz ti cī gi vi su mū žu. 
Vi ņi bib lio tē kā ne vien iz vē las daudz vei-
dī gu li te ra tū ru, bet arī iz vēr tē iz la sī to un 
ie sa ka, kā das grā ma tas ie gā dā ties. Ļo ti 
pie pra sī ti kļu vu ši žur nā li.

Irē na ša jā ga dā pie da lī ju sies gan-
drīz vi sos pa sā ku mos, kas no ti ku ši sa-
gai dot Sid gun das 800 ga du no slē gu ma 
svi nī bas sep tem bra bei gās: “Man per so-
nī gi tas ļo ti pa ti ka. Vien reiz Sid gun dā 

kaut kas no tiek, kaut kā da kus tī ba, un cil vē ki 
to mēr in te re sē jas. Bēr tu ļa ga da tir gū bi ja ļo ti 
lie la at sau cī ba, arī kul tū ras na ma at klā ša nā 
sa nā ca pil na zā le ap kārt nes ie dzī vo tā ju. 
As toņ simt ga de var būt kļūs par sti mu lu, ka 
mēs sāk sim vai rāk da rīt. Līdz šim tas iz trū ka. 
Jā cer, ka tas ne pa liks ju bi le jas ie tva ros. Mēs 
to mēr dzī vo jam no zī mī gā vie tā – šeit, sa te kot 
Su dai ar Mer gu pi, sā kas Lie lā Jug la. Ar to 
vien Sid gun da var būt lep na.”

Irē na Zu te re, Sid gun das bib lio tē kas va dī tā ja
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Jau na jās tel pās pasts at ro das kopš 2003.
ga da mai ja. Il gus ga dus past nie ki strā dā ja 
ļo ti ve cā, dar bam ne pie mē ro tā ēkā “Sau lie-
šos,” kur ie priek šē jā gad sim ta sā ku mā bi jis 
ve co ļau žu nams. Vis pirms plā no ju ši veikt 
re mon tu, pēc tam nā cis “Va ga ru” īpaš nie ces 
iz de vī gais pie dā vā jums par no mu uz simts 
ga diem. Ar jaun ie gū to māj vie tu ap mie ri nā tas 
past nie ces un arī sid gun die ši, jo tā at ro das 
tu vāk cen tram, ir pa tī ka ma, sil ta.

Sid gun das pasts ap kal po Sid gun du, 
Up ma las, pu si Māl pils līdz Al la žu ro be žām, 
uz ot ru pu si līdz Ro pa žu ro be žām. Paš laik 
no da ļā strā dā pie ci dar bi nie ki – pa sta priekš-
nie ce, ope ra to re, trīs past nie ces. Lies ma 
teic, ka nu jau esot stip ri prog re sē ju šas, arī 
ka ses ap arāts ie rī kots. Sid gun die ši ir čak li 
pre ses pa sū tī tā ji. Vis ie cie nī tā kais iz de vums 
“Lat vi jas Avī ze”, tad “Die na” un “Ne at ka rī gā 
Rī ta Avī ze.” Žur nā lus iz vē lo ties ļo ti da žā dus, 
vai rāk ik ne dē ļas – “Ie vu,” “Mar tu,”. Po pu lā ri 
arī ”Ie vas stās ti” un “Pa tie sā Dzī ve.” Kā dam 
abo nē tā jam tie kot pie gā dā ti pat des mit da-
žā da vei da žur nā li. Bez tra di cio nā liem pa sū-
tī ju miem pē dē jā lai kā klien ti daudz iz ma to jot 
ko merc pre ču pie dā vā ju mus.

Lai gan Lies ma dzi mu si Māl pi lī, lie lā kā 
da ļa ga du aiz ri tē ju ši Sid gun dā, un pa stā no-
strā dāts vai rāk ne kā trīs des mit. Vi ņa at ce ras 
dar ba gai tu sā ku mu, kad ne su si pen si jas 
cie nī ja ma ve cu ma sid gun die šiem, ku ri dzi mu-
ši1890.ga dā. To reiz brī nī ju sies, cik sens tas 
laiks. Vēl ta gad nā kot prā tā šie cil vē ki. At mi ņā 
arī ve cas past nie ces stās tī tais, kā piec des mi-
ta jos ga dos pa stu ve dis vil ciens un paš iem 
zir gu pa jū gā va ja dzē jis braukt tam pa kaļ. 
Bēr nī bu Lies ma pa va dī ju si Sid gun das dzir na-
vās, ļo ti in te re san tā vie tā. Tur vēl ne skar tas 

stā vē ju šas ve cās ie kār tas, gaņ ģi. Žēl, ka as-
toņ des mi to ga du sā ku mā ie nā cē ji šo dzir na vu 
da ļu no jau ca un iz vei do ja dzī vok ļus. Lies ma 
do mā , ka vis skais tā kā no ēkām Sid gun dā 
ir sko la, bet Sid gun dai pa šai la bu au ru dod 
ga rā ale ja, ve cie simt ga dī gie ko ki.

Sa kop tī bas zi ņā Sid gun dā sā kot just pār-
mai ņas, prie cē bēr nu ro ta ļu lau kums. Lies ma 
pa bi ju si arī Bēr tu ļa ga da tir gū, tur bau dī ju si 
sen lat vie šu put ru, ap lū ko ju si se no dar ba rī ku 
iz stā di. Vi ņas prāt, ļo ti iz de vies sa rī ko jums, 
ko va ja dzē tu tur pi nāt. Ce rot, ka at jau no tais 
kul tū ras nams ne ap stā sies pie bal lī tēm, bet 
plā nos daudz vei dī gus pa sā ku mus. Lai cil vē ki 
pa lik tu un neai zie tu, par to jā pa do mā. Da ži 
ie dzī vo tā ji jau aiz brau ku ši uz ār ze mēm. Ta-
gad gal ve nās dar ba vie tas no dro ši na fi r ma 
“Lai ko,” SIA “Sid gun da –2” put nu un liel lo pu 
fer mas. “Bū tu la bi, ja nā kot nē ras tos jau nas 
dar ba vie tas jau nie šiem. Kul tū ras na mā 
va rē tu būt da tor zā le, pa gai dām ne vis iem 
pie ejams da tors, in ter nets. Va ja dzē tu at jau-
not Sid gun das par ku,” Lies ma Mei je re min 
da žas nā kot nes vēl mes, tad gai ši pie bilst: 
“Būs jau la bi. Aug jau ni cil vē ki, ar jau nām do-
mām, jau nām ie spē jām. Ce rams, ka Māl pils 
paš val dī ba pēc svēt kiem mūs neaiz mir sīs, jo 
līdz šim esam pa bēr na lo mā bi ju ši.”

Lies ma Mei je re, Sid gun das pa sta no da ļas priekš nie ce

Ro ber tai sko lā mā cī ties pa tīk, jo te ir for ši. 
For ši tā pēc, ka sko la ma zi ņa, māj īga. Šeit par 
sko lo tā ju strā dā mei te nes mam ma, mā cās ve-
cā kā mā sa. Kla sē esot div pa dsmit sko lē ni, bet 
vi ņa ne bai do ties, ka tiek bie ži iz sauk ta. Kla ses 
bied ri drau dzī gi. Kād reiz jau ga do ties sa strī dē-
ties, bet nā ko ša jā die nā at kal sa lab stot.

Ro ber tas ģi me ne dzī vo Sid gun das cen trā 
“Tei kās.” Mei te ne stās ta, ka ap kārt ne jauka. No 
dzī vok ļa va rot re dzēt kā das lau ku sē tas pa gal-
mu, kur au got daudz ko ku. Paš iem pie mā jas 

esot pu ķu do bes un dār ziņš. Pa tī kot stai gāt pa 
tu vē jo pļa vu un aiz iet par kā uz avo ti ņu.

Ro ber ta zi na, ka Sid gun dai šo gad as toņ-
simt ga de. Vi ņa sko lā re dzē ju si Jā ņa Bren ča fo-
to grā fi  jas ar Sid gun das ska tiem. Bi jis pa re dzēts 
iz stā des at klā ša nā ru nāt dze jo lī ti, bet sli mī bas 
dēļ nav va rē ju si.

Ro ber ta ļo ti vē lē tos, lai Sid gun das cen trā 
bū tu vēl kāds ro ta ļu lau kums, jo ar vie nu tur 
ir par maz.

Ro ber ta Ki me rā ne, Sid gun das pa mat sko las 4.kla ses skol nie ce

Mā ja, ku rā dzī vo Iva ra ģi me ne, at ro das 
jau na jā Sid gun das cen trā starp vai rā kām līdz-
īgām trīs stā vu ēkām. Paš laik ko pā ar  kāp ņu 
tel pas kai mi ņiem iz lē mu ši veikt re mont dar bus 
pie ie ejas, jo ap ni ku ši mū žī gie dub ļi durv ju 
priek šā. Tiek ce men tēts lie ve nis, top jau na 
no ju me un dur vis.

Ivars ne slēpj, ka, ie spē jams, la bāk bū tu 
dzī vot pa šam sa vā mā jā. Arī tēvs kād reiz tā 
tei cis. To mēr pa gai dām ro cī ba šā dus sap ņus 

īs te not ne ļauj. Un pie ras tas kļu vu šas arī vē rā 
ņe ma mās cen tra ēr tī bas – tu vie vei ka li, ceļš. 
Da žas lie tas gan šķiet jo cī gas, kā paš iem, tā 
ga rām brau cē jiem, kad ap ku res se zo nā krāš ņi 
pie kat ra dzī vok ļa dū mus kū pi na “god ma ņa” 
krās ni ņas. Kat lu mā ju jau lai kam vairs ne at-
dzī vi nās. Vē lē tos arī, lai caur Sid gun du bū tu 
nor māls ceļš ar kār tī gu as fal tu, zī mēm.

“To ties sla vē ja mi, ka Sid gun das sko lai 
jauns jumts, bē ni ņu stāvs iz bū vēts. Ta gad bēr-
niem lie lā kas ēr tī bas. Nu pat kul tū ras nams 
at jau nots. Te pat pie mā jām ie rī kots ro ta ļu 
lau kums,” Ivars uz skai ta la bās pār mai ņas. 
Dzī vot Sid gun dā var tī ri la bi, ti kai ta gad kat-
ram pa šam vai rāk par se vi jā do mā.

Ivars Žu rav ļovs Sid gun du pil nī bā uz ska ta 
par dzim to vie tu, jo te kopš dzim ša nas vi su 
lai ku dzī vo jis un te pat tu vu mā strā dā jis. Ne kā-
di vē ji ne kur nav aiz pū tu ši. Sid gun das sko lā 
mā cī jies līdz 8.kla sei, tad Prie ku ļu lauk saim-
nie cī bas teh ni ku mā un Lauk saim nie cī bas 
aka dē mi jā. Pēc tam bi jis Sid gun das kol ho zā 

par me hā nis ko darb nī cu va dī tāju. Pār mai ņu 
lai kos vai rā ki ga di no strā dā ti me žiz strā dē, bet 
no 1997. ga da Ivars ir in že nie ris me hā ni ķis 
kok ap strā des fi r mā “Lai ko” un savs darbs 
vi ņam pa tī kot.

Sid gun das as toņ simt ga du ju bi le jas pa sā-
ku mos viņš daudz nav pie da lī jies aiz ņem tī bas 
dēļ. To ties Iva ram ir skaid ra pār lie cī ba par Si de-
gun des vār da iz cel smi: ”Vārds Si de gun de nav 
lī bie šu vārds, bet skan di nā vu. Kād reiz Bal ti jas 
jū rā lī me nis bi ja daudz aug stāks un vi kin gi 
brau ca te iek šā pa upēm. Vi kin gu lai vas ir gā-
ju šas mū su upēs līdz sa te cei. Es la sī ju kā dā 
grā ma tā, ka gal ve nais vi kings esot bi jis Si de-
gunds. Tā pēc Si de gun de ir lī bie šu ciems, bet 
tās no sau kums ra dies no skan di nā viem.”

Bū dams arī med nieks, Ivars la bi ie pa zi-
nis ap kār tē jo da bu un at zīst, ka Sid gun dā ir 
daudz pir mat nē ji krāš ņu vie tu. Ne maz ne gri-
bot iz paust. Viens no tā diem esot Ben dzem-
nie ku lī cis – ļo ti skais ta vie ta, kur vien kār ši 
pa būt un pa ska tī ties.

Ivars Žu rav ļovs Sid gun das “Ro tās”
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“Kā es vien mēr sa ku, es mu dzi mis Rī gā, 
lau kos au dzis un pa sau lē aiz gā jis. Tie lau ki ir 
Sid gun da. Mā cī jos Sid gun das sko li ņā. Ta jā 
lai kā tur bi ja la ba spor ta sko lo tā ja Lā ce, un 
tā lā kais ceļš pa grie zās tā, ka pēc piek tās 
kla ses aiz gā ju uz Mur jā ņu spor ta sko lu. To-
mēr vi si la bie un mī ļie no ti ku mi sko las gaitu 
sākumā  sais tās ar Sid gun das sko lu. Ļo ti la bi 
dzī vē pa lī dzē jis sko lo tājs Gu nārs Štrauhs. 
Viņš vien mēr mā cī ja rē ķi nos iet īsā ko ce ļu. Ar 
vi ņa do tām zi nā ša nām man vi sās turp mā ka jās 
mā cī bu gai tās nav bi ju šas grū tī bas ma te mā-

ti kā. Sep tiņ des mi ta jos ga dos sko lē ni lab prāt 
no dar bo jās ar spor tu – slē po ja, starp kla sēm 
no ti ka fut bo la tur nī ri,” Sid gun das sko las lai kus 
at ce ras Valts Mi hel sons.

Bei dzot Mur jā ņu spor ta sko lu, Valts 
no kļūst Lat vi jas jaun ie šu vo lej bo la iz la sē, 
tad “Ra dio teh ni ķa” meis tar ko man das pa mat-
sa stā vā, kur vai rāk kār tējs go dal go to vie tu 
ie gu vējs, bet 1989.ga dā tiek ie kļauts PSRS 
iz la ses sa stā vā. Tur no spē lē vie nu va sa ru, 
un sā ko ties po li tis kām pār mai ņām, pa ma-
zām pār ce ļas uz ār ze mēm. Il gāks laiks tiek 
pa va dīts Grie ķi jā, pēc tam Itā li jā un Fran ci jā 
pro fe sio nā la jos spor ta klu bos. Ār ze mēs pie-
dzimst arī abi Mi hel so nu bēr ni. 2001. ga dā 
Valts pār trauc pro fe sio nā lās spor tis ta gai tas 
un trīs ga dus strā dā par Lat vi jas iz la ses 
tre ne ri vo lej bo lā. Paš laik Valts Mi hel sons 
dzī vo Māl pi lī, darbojas ko pī gi ar brā ļiem 
iz vei do tā trans por ta pār va dā ju mu fir mā. 
Viņš ir ie snie dzis pie tei ku mu kon kur sam uz 
spor ta kom plek sa va dī tā ja vie tas ama tu; ja 
viss no kār to sies veik smī gi, Valts cer sa vas 
zi nā ša nas un pras mi pie lie tot Māl pi lī.

Sid gun du Valts Mi hel sons no teik ti sauc 
par dzim to vie tu. Bēr nī bā se viš ķi daudz lai-
ka pa va dīts upes kras tos pie Lie lās Jug las, 
ve cā til ta. Tur au gu ši lie li ozo li, no kal na 
va rē jis slē pot. Vis ie spai dī gā kā ēka li ku sies 

sko la. Ta jā lai kā Sid gun da bi ju si tāds ne liels 
mies tiņš, ģi me ne dzī vo ju si vie nā no trim 
cen tra mā jām. Vi si ie dzī vo tā ji ļo ti drau dzī gi 
sa ti ku ši. To rei zē jais kol ho za priekš sē dē tājs 
Ai nis Odziņš pa li cis at mi ņā kā per so nī ba ar 
lab vē lī gu at tiek smi un cil vē ku iz prat ni.

Ta gad centrs kļu vis lie lāks, bet va rē tu vē-
lē ties sa kop tā ku vi di. To mēr Valts do mā, ka 
jā ņem vē rā eko no mis kā si tuā ci ja, kas ne ļauj 
vi su vē la mo rea li zēt. Kaut gan Sid gun dai cau ri 
iet Rī gas un Og res ra jo nu vie no jošs ceļš, tā 
vien mēr bi ju si ne daudz no stū ris. Šo brīd caur-
brau cot nav jū ta ma pa mes tī bas sa jū ta. Prieks 
par Sid gun das pa mat sko lu, kas iz ska tās rū pī gi 
kop ta. Liels ie gu vums bū tu, ja sa ves tu kār tī bā 
galveno ce ļu un til tu pā ri Lie la jai Jug lai. Valts 
ap mek lē jis arī at jau no to kul tū ras na mu. Diem-
žēl pārsteidzis lie lais skaits ie rei bu šo jaun ie šu. 
Var būt va ja dzē tu stin grā ku kon tro li par to, kā-
dā ve cu mā un kur drīkst at ras ties jau nie ši pēc 
vien pa dsmit iem va ka rā. Iespējams, situācija 
mai nī tos, ja jauniešiem ras tos vai rāk ie spē ju 
da žā dām no dar bī bām.

Valts Mi hel sons sa ka pal dies sa viem 
bi ju ša jiem sko lo tā jiem pa mat sko lā un sid gun-
die šiem par lī dzi ju ša nu spor ta gai tās. Vēl 
arī turp māk sid gun die šiem tu rē tie ko pā, bū t 
drau dzī giem, gai šā kām do mām un la bā ku 
sa prat ni vie nam pret ot ru.

Ju ris stās ta, ka kla sē esot de vi ņi sko lē ni. Čet ri 
zē ni un pie cas mei te nes. Viņaprāt, sko lā vieg li mā-
cī ties. Pa šam vis la bāk pa tīk ma te mā ti ka un sports. 
Arī uz sa ru nu Ju ris at skrē jis no fut bo la lau ku ma. 
Va sa rā sko las ko man da esot pie da lī ju sies tū ris ma 
sa cen sī bās. Pui ši da bū ju ši pir mās trīs vie tas.

Ju ris dzī vo Sid gun das “Put ni ņos.” Mā ja at ro das 
ne tā lu no cen tra. Zēns prie cā jas, ka tur pat tu vu mā 

vo lej bo la un fut bo la lau ku mi. Esot ko da rīt brī va jā lai kā. 
Daž reiz aiz ejot arī Su dā pa mak šķe rēt.

Ju ris zi na par Sid gun das as toņ simt ga di. Viņš ir pie-
da lī jies Sid gun das par ka uz kop ša nas tal kā, pa lī dzē jis 
gat avot put nu bū rī šus. Ap mek lē jis arī kul tū ras na ma 
at klā ša nas kon cer tu. Paš laik vis vai rāk vē lo ties, lai māl-
pi lie ši at ves tu at pa kaļ fut bo la vār tus.

Valts Mi hel sons, pro fe sio nāls vo lej bo lists, bi ju šais sid gun die tis

Ju ris Ie sal nieks, Sid gun das pa mat sko las 
5.kla ses skol nieks

Med punkts Sid gun dā ie tilpst Māl pils am-
bu lan ces ģi me nes ār sta Jā ņa Zī ri ņa prak sē, 
un Mu dī te Grau di ņa jau trīs pa dsmit ga dus 
šeit strā dā par ār sta pa lī dzi. Vi ņas re ģis trā ir 

ap 500 sid gun die šu kar tī šu, to mēr tas ne no-
zī mē, ka kat ru die nu te ap gro zās des mi tiem 
pa cien tu. Tā pat kā vi sur, ir pe rio di, kad daudz 
sli mo un kad ma zāk. Mu dī te veic vi sas vien-
kār šās pro ce dū ras, pro fi  lak tis ko dar bu. “Es 
at ve du arī me di ka men tus, ko cil vē ki pa sū ta. 
Vi ņu vie tā šo to no kār to ju ar ģi me nes ār stu, 
tā pat aiz brau cu pie pa cien tiem mā jās,” skaid-
ro Mu dī te. Se viš ķi ga dos ve cā kam sir dzē jam 
bez sa va trans por ta no kļūt Māl pi lī ir sa rež ģī ti, 
tā pēc daudz ēr tāk ap mek lēt vie tē jo med punk-
tu. Ār sta pa lī dze no vē ro ju si, ka cil vē ki ar vien 
vai rāk at zīst ho meo pā ti ju, tau tas lī dzek ļus, 
in te re sē jas par al ter na tī vo me di cī nu. Pa ti 
prak sē pie lie to jot pār bau dī tas lie tas, bet pret 
ma zāk zi nā mo iz tu ro ties uz ma nī gi.

Mu dī te Grau di ņa Sid gun dā ie nā ku si no 
Vec pie bal gas, bet vīrs San dris ir vie tē jais – 
viņš strā dā par mež zi ni Māl pils mež nie cī bā. 
Grau di ņu ģi me ne dzī vo San dra vec ve cā ku 
dzim tas mā jā Sid gun das “Lip ko ros,” par ku-

riem Mu dī te teic: ”Pie mū su mā jas da ba ir pa ti 
skais tā kā. Gar pa šu mā ju tek Lie lā Jug la. Tas 
jā redz, to ne var iz stās tīt.”

Vie nu brī di gan skats uz dzī vi Sid gun dā 
bi jis pe lēks. Ta gad cil vē ki sāk tā kā at mos ties, 
sāk re dzēt iz eju no pe si mis ma pe rio da. Pa-
rā dās reā li lie lā kas ie spē jas. Vieg lāk dar bu 
at rast, zem nie ki cen šas un sa ņem pa lī dzī bu. 
Mu dī te do mā, ka arī Sid gun das as toņ simt-
ga des pa sā ku mi ie kus ti nā ja sa stin gu mu. 
Cil vēk iem ra dās in te re se par no tie ko šo. Bi ja 
jū ta ma uz ma nī ba Sid gun dai un cil vēk iem, 
kas šeit dzī vo. Abi ko pā ar San dri pie da lī-
ju šies pil skal na sa kop ša nas tal kā, kul tū ras 
na ma at klā ša nā, ska tī ju šies Jā ņa Bren ča 
Sid gun das ska tu fo to iz stā di pa mat sko lā. Tur 
re dza mas ai na vas arī no”Lip ko riem.” Mu dī te 
vē lē tos, lai Sid gun da nā kot nē at tīs tās un piln-
vei do jas. Ja kul tū ras pa sā ku mi no tiks, cil vē ki 
būs ie in te re sē ti šeit dzī vot. Ne ies pro jām, 
dzims bēr ni, būs sko la.

Mu dī te Grau di ņa, Sid gun das med punk ta va dī tā ja



SPECIĀLIZLAIDUMS 15mÂLpILS VÇSTIS 

Jau trīs des mit trīs ga dus Leon tī na Poz-
ņa ka dzī vo Sid gun dā, tik pat ilgs laiks līdz 
šā ga da mai jam no strā dāts par zoo teh ni ķi. 
Vis pirms kol ho zā ”Sid gun da,” pēc tam SIA 
“Sid gun da–2.”

Kad Leon tī na uz sā ku si dar bu, Sid gun das 
kol ho zā bi jis ļo ti daudz sī ku fer mu. Go vis vien 
iz vie to tas as to ņās no viet nēs, pa des mit kat rā. 
Tā pat arī te les un jaun lo pi at ra du šies vai rā-
kās vie tās. 1974.ga dā uz cel ta jau na mīt ne no-
ba ro ja miem jaun lo piem un ma zās fer mi ņas 
ap vie no ju šās vie nā. Tas uz reiz sa ma zi nā jis 
zoo teh ni ķes dar ba ap jo mu, jo pir ma jos ga-
dos ne bi jis trans por ta. Vē lāk ie do ta ma šī na, 
ar ku ru ne zi nā ju si, vai va rēs ki lo met ru bez 

re mon ta no braukt. La bi, ka vīrs strā dā jis par 
au to me hā ni ķi un ma šī nu uzr au dzī jis.

Gov ju fer mas sa ma zi nā ju šās as toņ-
des mi ta jos ga dos, kad uz celts lie lais gov ju 
kom plekss “Jaun ze mos.” Tad at brī vo ju šies 
no sī ka jām fer mām un pa li ku šas kā das 
čet ras. Vē lāk no sta bi li zē ju šās trīs – “Jaun-
ze mi”(200 go vis), “Tā la vas”(75 go vis), un 
“Krei ču”(112 go vis) fer ma. Dzī ve to laik it 
kā gā ju si uz aug šu, arī cil vē ki pie ra du ši pie 
eso šās sis tē mas. Spēk ba rī ba bi ju si lē ta un 
daudz. Par pie nu mak sāts la bi. To mēr lie lu 
da ļu dar ba, arī lop ba rī bas sa gā di, fer mu 
dar bi nie kiem nā cies veikt ar ro kām. Ta jos 
lai kos gan vēl cil vē ku, kas strā dā ja lau kos 
pie ti cis. Pa stā vē ju si spe ciā la lau ku bri gā de, 
ku ra 80.,90.-tos ga dos pa kā pe nis ki iz zu da. 
To ties ar vien pa lie li nā jies ve cās pa dom ju 
teh ni kas dau dzums. Ro ku darbs pa ma zām 
lik vi dē jies fer mās un arī uz lau ka. To laik bi ju-
ši sa mē rā la bi iz slau ku mi – 5000 kg no govs 
ga dā. Cil vē ki sa ņē mu ši nor mā las al gas, ti kai 
trū cis pre ču pie dā vā ju ma.

Tā lāk Leon tī na Poz ņa ka at ce ras, kā pār-
mai ņu lai kos saim nie cī bas sā ka re or ga ni zē-
ties un no ti ka pri va ti zā ci ja. Ti ka no pri va ti zē ta 
lie lā buļ ļu fer ma, kur pus ga da lai kā viss bi ja 
no lik vi dēts, tad gov ju fer ma ar 112 go vīm. 
Re zul tā tā pa li ka viens lie lais “Jaun ze mu” 

kom plekss ar vai rāk ne kā 200 go vīm, kas 
pa stāv vēl šo brīd. Ta gad tur at ro das 300 slau-
ca mās go vis, au dzē ja mās te les. 1993.,1994. 
gads tie šām bi ju ši sma gi. Pēc tam viss sā ka 
at jau no ties. Saim nie cī ba pa ma zām ie pir ka 
im por ta teh ni ku – slauk ša nas ie kār tas, pie na 
va du. Mo der ni zē ja vi su fer mu. Ti ka iz vei do-
ta ES pra sī bām at bil sto ša mēs lu krā tu ve, 
vie na no pir ma jām re pub li kā. Ie rī kots mēs lu 
trans por tie ris, me ha ni zē ta ba rī bas da lī ša-
na. Kād reiz ša jā pa šā fer mā strā dā ja se šas 
slau cē jas, šo brīd ti kai trīs. Kat ra slau cē ja 
ap kopj 100 go vis. Ba ro ša nu veic viens trak-
to rists, vēl ir čet ri fer mas strād nie ki. Tur pat 
bla kus at ro das at se viš ķa ēka jaun lo piem. 
“Jaun ze mos” vi si 580 liel lo pi iz vie to ti tri jās 
no viet nēs. Pēc krī zes pe rio da, sā kot ar 1995.
ga du, iz slau ku mi pa kā pe nis ki pa lie li nās. Ja 
ie priek šē jā bi ja 5400kg piena ga dā, tad šo-
gad var prog no zēt 5700kg. Piens sek mī gi 
tiek rea li zēts Val mie ras pie na kom bi nā tam. 
Vi sus šos ga dus Leon tī na pārr au dzī ju si arī 
put nu fer mu. Sā ku mā saim nie cī bā au dzē ju ši 
broi le rus, vē lāk dē jēj vis tas.

Leon tī nai Poz ņa kai, strā dā jot un dzī vo-
jot Sid gun dā, tā kļu vu si tu va. Turp mā ka jos 
ga dos sid gun die šiem vi ņa vēl ve se lī bu, dzī-
ves prie ku un iz tu rī bu. Ja tas būs, neiz pa liks 
arī pa nā ku mi vi sās dzī ves jo mās.

Leon tī na Poz ņa ka Sid gun das “Rik te rēs”

“Šī ēka ma ni jo pro jām fas ci nē, jo ie nā kot 
sko lā jūt tās au ru. Man prieks, ka arī sve ši nie-
ki sa ka: ”Pie jums nu gan ir jau ki, smai dī gi 
sko lo tā ji, pie klā jī gi bēr ni,” stās tī ju mu par 
sko lu sāk Ani ta Sār na. Vi ņa pa ti Sid gun das 
pa mat sko lā strā dā as toņ pa dsmit ga dus un as-
to to ga du veic di rek to res pie nā ku mus. Dar ba 
mek lē ju mos sā ku mā de vu sies uz Māl pi li, bet 
viss tā ie gro zī jies, ka no kļu vu si Sid gun dā un 
tur at ra du si gan dar bu, gan mā jas.

Sid gun das sko la, pēc ne sen ar hī vā uz ie-

tām zi ņām, šo brīd ir 130 ga dus ve ca. Dau dzas 
sid gun die šu pa au dzes to sauc par sa vu dzim-
to un pir mo. Paš laik sko lā mā cās 97 sko lē ni, 
vi ņiem zi nī bas sniedz 19 pe da go gi. Šo gad 
pir ma jā kla sē mā cī bas uz sā ka div pa dsmit 
sko lē ni, kas ma zai sko lai skai tās la bi.

1988.ga dā sko lā vei ca ka pi tā lo re mon tu, 
pēc tam dau dzus ga dus ne kas ne no ti ka. Tā-
pēc pa tie šām gan da rī jums par to, kas iz da rīts 
paš laik. Ani ta stās ta, kā arī ap kārt ne bi ju si 
stip ri aiz au gu si. Trīs ga dus ko pā ar ve cā kiem 
pa va sa ra tal kās grie zu ši krū mus, lī dzi nā ju ši 
lau ku mus. Ta gad pie sko las iz vei dots skaists 
ro ta ļu un at pū tas lau kums. Vie nā spor ta lau-
ku mā sko lē ni spor to, ot rā at pū šas. At jau no tas 
vai rā kas sko las tel pas, iz bū vēts tre šais stāvs, 
ir vi sām nor mām at bil stošs amat nie cī bas ka-
bi nets, kat lu mā ja. Vi sās kla sēs ie gā dā ti jau ni 
re gu lē ja mie so li, no mai nī ti gais mas ķer me ņi. 
Vēl jā pa beidz sko las lo gu no mai ņa, kla šu re-
monts. Di rek to re teic, ka bū tu jau ki, ja turp māk 
kat ru ga du vie nu tel pu iz re mon tē tu.

Sid gun das pa mat sko las sko lē ni un 
pe da go gi ir pa do māj uši, kā at zī mēt dzim tā 
no va da as toņ simt ga di. Pa va sa rī uz sā ku ši 
at jau not ve co pils par ku. Strā dā ju ši vai rā kas 

die nas – iz zā ģē ju ši ko kus, krū mus, iz li ku ši 
put nu bū rī šus. Tū līt sep tem brī būs Sid gun-
das ju bi le jai vel tī ta pro jek tu ne dē ļa, ku ras 
lai kā sko las pa gal mā tiks izvieto tas da žā das 
sko lē nu da ri nā tas in sta lā ci jas no da bas ma-
te riā liem. At se viš ķas sko lē nu gru pas vei dos 
jau nas in for mā ci jas plan še tes par sko lu un 
cie ma tu. Tiks sa gat avo ta arī mu tis ka pre zen-
tā ci ja lat vie šu un ang ļu va lo dā.

Ani tas Sār nas at mi ņā pir mās die nas ie-
spai di par Sid gun du sa gla bā ju šies sau lai ni, 
skais ti. Īpa ši iespaidīga šķitusi lie lo ko ku 
ale ja. Ta jā lai kā Sid gun dā no ri tē ju si ak tī va 
kul tū ras dzī ve, diemžēl pēc tam se ko jis 
ap sī ku ma pe riods. Ta gad at kal šeit jū tot sa-
kus tē ša nos. “Lai kaut kas no tik tu, gal ve nais 
ir cil vēks. Ja cil vē ki pa ši vē lē sies kaut ko 
mai nīt, gri bēs ko la bā ku, tas arī tā no tiks. 
Sa gai dot šo as toņ simt ga di, ir lie la at sau cī ba 
no pa gas ta pu ses, arī Māl pils kul tū ras nams 
daudz da ra. Vē lē tos, lai tas, var būt ne tik 
pla šā mē ro gā, bet ne ap sīk tu, lai in te re se par 
Sid gun du tur pi nā tos nā ko ša jos ga dos,” sa vu 
vē lē ju mu iz teic Ani ta.

Ani ta Sār na, Sid gun das pa mat sko las di rek to re

Mīlīgie rikterieši, muļķa mālpilieši un lepnie suntažnieki – 
šāds teiciens par kaimiņu pagasta ļaudīm dzirdēts itin bieži, 
apzīmējumi gan mainās līdz ar iemesliem. Rikteriešus pa rasti 
apzīmē par mīlīgiem, bet suntažniekus un mālpilieši saukti 
gan par muļķiem, gan lepniem – atkarībā no situācijas. Viena 
no versijām skaidro, ka rikteriešu mīlīgums esot iekš viņu 
viesmīlības. Tā kā muiža atradās ceļa malā, tad nabagu gājēju 
netrūka, kuri vienmēr tikuši paēdināti un reizēm arī izguldināti. 

Bet Mālpils un Suntažu ļaudis pie savām īpašībām tikuši sakarā 
ar dzelzceļa būvi. Iesākumā esot bijis paredzēts, ka sliedes no 
Sidgundas ies uz Viti un tad tālāk uz Kastrāni, bet mālpilieši šo 
ideju neesot atbalstījuši, toties suntažnieki sliežu ceļu gribējuši 
vai traki. Kad nu tas bijis uzbūvēts un atklāts, suntažnieki varen 
lepojušies un saukuši mālpiliešus par muļķiem.

/Stāstīja Jānis Apsītis, pierakstīja V. Kalniņa 2002./

Nostāsts par mīlīgiem rikteriešiem

Ar sidgundiešiem tikās 
Dace Krilovska
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30. SEP TEM BRĪ

„SID GUN DAI 800” NO SLĒ GU MA PA SĀ KUMS
plkst. 17.00 PIE MI ŅAS AK MENS AT KLĀ ŠA NA PIL SKAL NĀ,

plkst. 18.00 SVĒT KU SA RĪ KO JUMS KUL TŪ RAS UN AT PŪ TAS CEN TRĀ „KOK LES”, 
 AT PŪ TAS CEN TRĀ „KOK LES”, GU NĀ RA KAL NI ŅA UN GOS PEĻ KO RA KON CERTS

plkst. 21.00 SVĒT KU SA LŪTS, BAL LE (SPĒ LĒS GRU PA „NAKT SPUT NI”).
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