JŪRMALAS

PILSĒTĀ

27.09.2012. Nr. 17 (28)

pašvaldības informācijas biļetens

Jū r mala – Rai ņa un A spazijas pilsēta

Dažos vārdos

„Ieklausīsimies dvēseles Augstajā dziesmā!…”
Aizvadītajās Dzejas dienās
14. septembrī Jūrmalas Latviešu
biedrība ar Jūrmalas pilsētas
domes atbalstu un sadarbībā ar
biedrību „Aspazijas mantojums”
un Majoru vidusskolu rīkoja
trešo konferenci „Jūrmala
– Raiņa un Aspazijas pilsēta”.
Konferences dalībnieki
noklausījās domes deputātes
Dzintras Hiršas uzrunu –
pārdomas par latvisko identitāti
un procesiem sabierībā, un
tā emocionāli uzrunāja visus
konferences dalībniekus.
Publicējam Dzintras Hiršas
uzrunu konferences
dalībniekiem.

Mēs esam sanākuši, lai Dzejas
dienās godinātu viņas augstību
Dzeju, vienu no mūsu – latviešu –
tautas eksistences pamatvērtībām,
mūsu dvēseles Augsto dziesmu, un
tās izcilākos bruņiniekus Raini un
Aspaziju.
Savulaik
jaunlatviešu
dze
ja aicināja mūs domāt par savu
latvietību, neatkarības gados dzej
nieki aicināja mūs domāt par dzim
tenes mīlestības spēku, okupācijas
gados – par brīvību vismaz garā,
bet latviešu dzeja vienmēr un
gandrīz visos laikos ir runājusi
par Latvijas mīlestību. Un šodien,
kad piedzīvojam naidu pret lat
viešiem un pretdarbību Latvijas
suverenitātei, kad cilvēktiesības
pienākas cittautiešiem, bet lat
viešiem ne, kad partijas baidās
aizstāvēt latviešu tautas inte
reses, kad kosmopolītisms dru
pina Latvijas valsti, man šķita
svarīgi atgādināt dzejnieka un
sociāldemokrāta Raiņa vārdus
1916. gada vēstulēs Paulam Dau
gem. „Tikai es atzīstu Latvijai un
latvietībai ne vien eksistences
tiesību kā Tu, bet taisni gribu, lai
mēs dzīvotu kā tauta, kā latvji...
Mēs tik maz esam pārliecināti par

Mūsu literatūras dižgariem Rainim un Aspazijai veltītās konferences gadu no
gada pulcē arvien vairāk klausītāju.

„Vai šodien mūsu sabiedrības
galvenais uzdevums nav nosargāt
savu latvietību, savu patību, savu
kultūru, bet politiskais virsuzdevums
– aizsargāt savu tautu, nosargāt tās
eksistenci?” savās pārdomās dalās
Jūrmalas pilsētas domes deputāte
Dzintra Hirša.

savu pastāvēšanu, nesen bijām
kārklu vāci un spaļu krievi, nē,
esam vēl kosmopoliti, ka taisni tagad stipri jāuzsver ne tikai socialdemokratija, bet arī latvība. Kad
to nedara, tad arī sīkā politikā un
sabiedriskā darbībā tūdaļ nāk ar
sevi konfliktā.”
Varētu domāt, ka šo vēstuli viņš
rakstījis vakar, piemirsis pieminēt
tikai kārklu angļus. Un otra vēstule:

„Šis briesmīgais laiks mani gluži
nogurdinājis. Mūsu tautu un tēviju
nāvē nost. Un viņā tik maza griba
dzīvot kā tautai, tapt patstāvīgai.
Tur arī partijas vaina, kas mācīja
dzīties pēc šķiras un indivīda
labklājības, ne pēc dzīva organisma – tautas patstāvības. Šķirām
vajadzēja būt tautā jeb nācijā un
tautām internacionālismā jeb
cilvēcē, bet nu partijas ļaudis pie
mums domā šķiras ārpus tautām
kosmopolītismā, kuru nepareizi
sauc par internacionālismu. Bet
cilvēce nepastāv no indivīdiem, bet
no tautām. Pārlēkt šo attīstības
posmu nevar, kā nepareizi sociālisti
– revolucionāri savā laikā gribēja
pārlēkt kapitālismu. Ja mēs, latvieši, to darām, tad mēs iznīkstam kā
tauta, un nokaut latviešu tautu ir
liels zaudējums cilvēcei, jo mēs tikko sākam dot pasaulei tās dvēseles
bagātības, kas mums ir, – es tik
minu vienu: tautas dziesmās ir
veca ticība, kas būs jaunā.”
Pārlēkt šo Raiņa minēto
kapitālisma posmu nevar, taču
gandrīz 100 gadu vēlāk par to var
rakstīt modernāk, no kā būtība jau
nemainās, piemēram: „Tagad ..

daudzus ekonomiskos un kultūras
procesus Latvijā vairs nenosaka
latviskā identitāte, bet globālais
tehnoloģijas, finanšu, preču un
informācijas
tirgus.
Latviskā
identitāte ir atsviesta sekundārās
pozīcijās kapitāla un tirgus
spēku priekšā, un tās reakcija uz
iepriekšējās integrējošās lomas
zaudēšanu ir milzīgs stress. Visu
sirdīs ir sarucis tas kaktiņš, kurā būtu
vieta latviskajai identitātei.” (T. Ti
senkopfs) Tātad. Vai šodien mūsu
sabiedrības galvenais uzdevums
nav nosargāt savu latvietību, savu
patību, savu kultūru, bet politiskais
virsuzdevums – aizsargāt savu tau
tu, nosargāt tās eksistenci?
Lai cik pretrunīga bija Raiņa
personība, lai kādu Latviju viņš
bija iecerējis, mīlestību pret to
viņš bija iznesis cauri visai savai
dzīvei. Tāpēc vēlreiz gribu uzrunāt
jūs Raiņa vārdiem, ar ko viņš
1920. gadā uzrunāja Daugavpils
sabiedrību: „Sargāsim savu tau
tu un brīvību, sargāsim Latviju!”
Vēl tikai piebildīšu: laiku pa lai
kam ieklausīsimies mūsu dvēseles
Augstajā dziesmā, kurā skan arī
Raiņa un Aspazijas balsis!

Ilgars Grosvalds – ķīmiķis un zinātnes vēsturnieks
Latvijas Ķīmijas vēstures muzejā notika slavenā ķīmiķa tehnologa,
zinātņu vēsturnieka jūrmalnieka Ilgara Grosvalda godināšana.
Muzejā bija atklāta I. Grosvalda darbu ekspozīcija un notika viņa
monogrāfijas „Grēviņu dzimta” atvēršanas svētki. Viņa ieguldījumu
ķīmijas, tehnikas un vēstures zinātņu attīstībā augstu novērtēja
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis un Rīgas
Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis.
Grosvalds dzimis pirms 85 ga
diem ASV netālu no Bostonas, un
viņam tika dots vārds Džons Ilgars.
Divdesmito gadu beigās kopā ar
vecākiem atgriezās Latvijā. Ma
joros Rīgas Jūrmalā pagāja viņa
bērnība un skolas gadi. Izturējis
eksāmenus, iestājās Jūrmalas
valsts ģimnāzijā Dubultos. No
1946. gada līdz šim brīdim viņa
liktenis saistīts ar ēku Rīgā, Kron
valda bulvārī 4, kur atrodas Lat
vijas Ķīmijas vēstures muzejs. Tā
veidošanā I. Grosvalds ieguldījis
ne mazums pūļu un 35 gadus bi
jis šī muzeja vadītājs. Pateicoties
viņam, šķirojot senus Rīgas po
litehnikuma dokumentus, tika
pamanīts 1892. gadā uzrakstītais
Polijas prezidenta Ignācija Mos
cicka diplomdarbs, kas tagad tiek
glabāts muzejā.
Pēc ķīmijas tehnologa kvali
fikācijas iegūšanas I. Grosvalds tika
uzaicināts darbā Slokas cementa

fabrikā par tehnisko vadītāju. Va
karos viņš pasniedza ķīmiju Slo
kas darba jaunatnes vidusskolā.
Par paaugstinātas kvalitātes
dolomītromāncementa ražošanu
un pielietošanu grupa zinātnieku,
tostarp Ilgars Grosvalds, 1954.
gadā saņēma LPSR Ministru Pa
domes prēmiju, bet 1957. gadā
autorapliecību – tā bija arī pirmā
autorapliecība, ko saņēma Lat
vijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas
institūts. Vēlāk viņš pārgāja strādāt
Rīgas cementa un šīfera rūpnīcā
par vecāko inženieri – laboratori
jas vadītāja vietnieku (1957–1964).
Līdztekus darbam rūpnīcā, viņš
mācīja ķīmiju, fiziku un astrono
miju Rīgas Raiņa vakara vidusskolā
(1960–1990).
Tehnisko
zinātņu
doktors
I. Grosvalds savos 85 gados ir au
tors vairāk nekā 600 zinātniskiem
un populārzinātniskiem dar
biem un vēl joprojām veic aktīvu

Ķīmijas tehnologam Ilgaram Grosvaldam jubilejā Latvijas Ķīmijas vēstures
muzejā tika pasniegts Jūrmalas pilsētas domes Atzinības raksts.

pētniecisko darbu ķīmijas zinātņu
vēstures jomā un iesaista pētījumos
arī jauniešus. Katru gadu iznāk kāds
no aktīvā zinātnieka pētījumiem
monogrāfijas veidā. Par ķīmijas
ražošanas attīstību un augstākās
izglītības izveidošanu Latvijā va
ram lasīt Latvijas universitātes,
Rīgas tehniskās universitātes un
Maskavas Valsts universitātes
zinātniskajos rakstos.
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Katru trešdienu agri no rīta
jūrmalnieks Ilgars Grosvalds iznāk
no savas mājas Raiņa ielā un
dodas ceļā uz Rīgu, kur viņu va
ram satikt gan RTU, gan Latvijas
Ķīmijas vēstures muzejā, kur viņš
vada ekskursijas skolēniem un
vāc materiālus jauniem rakstiem.
Novēlam aktīvajam zinātniekam
vēl daudz radoša darba gadu!
Ivans Griņevičs, Irēna Berga

• Ķemeru
vidusskolā
Zinību
dienā atklāta piemiņas plāksne
izcilai personībai, pedagogam
Broņislavam Ķipānam. Vairāk nekā
pusgadsimtu Broņislavs Ķipāns
bija Ķemeru vidusskolas skolotājs,
kurš mācīja valodas un citas dzīvē
nepieciešamas zināšanas. Skolas
direktore Svetlana Seņkina arī bi
jusi skolotāja Ķipāna audzēkne,
tādēļ paaudžu pārmantojamības
likums lika novērtēt, godināt un
nākotnē cildināt skolotāja Ķipāna
ieguldījumu svarīgajā pedagoģijas
laukā. Piemiņas plāksnes atklāšanā
savās atmiņās par kopīgo darba laiku
dalījās ilggadējā Jūrmalas Izglītības
pārvaldes vadītāja Vēsma Reinkai
te un ilggadējais Jūrmalas Valsts
ģimnāzijas direktors Jānis Kindzulis.
Tikai cieņas, apbrīnas un mīlestības
vārdi saknēja Ķemeru vidussko
las zālē, kas Zinību dienu padarīja
īpašu skolēniem, skolotājiem, viņu
vecākiem un visiem, kam laimējies
kādu daļu no sava mūža būt blakus
skolotājam Ķipānam.

• No 1. oktobra braucienam
elektrovilcienā maršrutā Rīga–
Tukums–Rīga būs 25 % atlaide,
informē A/S „Pasažieru vilciens”.
Atlaide ir spēkā darba dienās dienas
vilcienu biļetēm, ja pasažieris brauc
vienā virzienā. Maršrutu sarakstos
pie biļešu kasēm dienas vilcieni, ku
riem tiks piemērotas atlaides, būs
atzīmēti ar zaļas krāsas zīmi. Biļetes
ar atlaidi tiks noformētas arī vil
cienos, ja pasažieri iekāps vilcienā
stacijās, kur nav biļešu kases. Šīs
atlaides būs spēkā līdz 2013. gada
30. aprīlim. Tās plānotas arī mar
šrutos no Rīgas un atpakaļ uz Skulti,
Aizkraukli un Jelgavu.
• Izglītības un zinātnes ministrija aicina jauniešus sadarbībā
ar
pašvaldību,
nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru veikt brīvprātīgo darbu un
piedalīties konkursā „Brīvprātīgais
2012”. Tā mērķis ir veicināt jaunie
šu interesi par brīvprātīgo darbu
un sekmēt jauniešu iesaistīšanos
brīvprātīgo darba veikšanā. Lai
piedalītos konkursā, jauniešiem
jāizveido komanda no 6 līdz 10
cilvēkiem. Dalībnieki var pārstāvēt
vienu vai vairākas klases, sko
lu, jauniešu centru, nevalstis
ko organizāciju, pašvaldību vai
vienkārši draugu, domubiedru gru
pu. Brīvprātīgo komandām jāveic
jebkura veida brīvprātīgo darbs
Latvijā. Tas var būt dažu stundu,
vienas vai vairāku dienu pasākums,
vairāku nedēļu vai mēnešu darbs.
Darbu var veikt klātienē vai
neklātienē – kā e-brīvprātīgo dar
bu. Obligāts nosacījums dalībai
konkursā ir, veicot brīvprātīgo
darbu, sadarboties ar pašvaldību,
valsts iestādi, jaunatnes iniciatīvu,
interešu centriem vai kādu nevals
tisku organizāciju, noskaidrojot to
vajadzības un vēlmes un atbilstīgi
saskaņojot veicamo brīvprātīgo
darbu. Pieteikšanās līdz 14. Novem
brim, konkursa darbi jāiesniedz līdz
16. novembrim. Konkursa nolikums
atrodams mājaslapā www.drau
giem.lv/brivpratigodarbs.

