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“Mēs no Zentas Mauriņas 
gaidām visu laiku tādu aug-
sto dziesmu, citātus, bet viņa 
bija dzīvs cilvēks. Neviens 
nepiedzimst vecs un slavens, 
viss kaut kur sākas, – attiecī-
bas, ilgas, vēlmes,” saka Zen-
tas Mauriņas Grobiņas pie-
miņas istabu vadītāja Maija 
Rolava. Viņa ar stāstījumu 
par izcilo personību vieso-
jās “3x3” nometnē latviešu 
centrā “Bērzaine” Vācijā, kur 
ievadītas sarunas par tra-
dicionālā pasaules latviešu 
ģimeņu saieta rīkošanu Dien-
vidkurzemes novadā.

Sadarbība ar latviešu centru 
“Bērzaine” Dienvidvācijas pilsētā 
Freiburgā grobiņniekiem aizsā-
kusies pirms diviem gadiem, 
tāpēc arī saņemts ielūgums uz 
“3x3” ģimeņu saietu, stāsta līdz-
šinējās Grobiņas novada pašval-
dības Kultūras nodaļas vadītāja 
Linda Pričina. Pandēmijas dēļ 
šogad nometne notika atšķirīgā 
formātā – četras nedēļas nogales 
pēc kārtas. Noslēguma nedēļā uz 
“Bērzaini” devās Dienvidkurze-
mes novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Raivis Kalējs, L. 
Pričina, M. Rolava un kultūras 
pasākumu organizatore Inese 
Gusta.

Lasījumam par Z. Mauriņu 

M. Rolavu iedvesmojis fakts, 
ka šogad aprit simt gadu, kopš 
vācu valodā izdotas rakstnie-
ces tulkotās Jāņa Akuratera 
noveles. Tas ir viņas jaunības 
laiks, Grobiņas un Liepājas 
periods. “Šī ir pirmā grāmata, 
kuras titullapā ir minēts Zen-
tas Mauriņas vārds. 1919. gadā 
viņa no latviešu uz vācu valodu 
iztulkoja pirmo Akuratera no-
veli “Mana vismīļā”, ko iespieda 
vācu avīzē. Ļoti priecājos, ka 
par to varēju runāt, stāstot par  
personību un daiļradi,” viņa 
atzīst. Tā kā Z. Mauriņas un J. 
Akuratera tēma esot ļoti tuva, 
M. Rolava uzrakstījusi nelielu 
etīdi, izmantojot abu autoru 

Dienvidkurzeme atkal gatavojas 
uzņemt latviešus no visas pasaules

Dienvidkurzemes novada pašvaldības delegācija pie Zentas Mauriņas kapa Bādkrocin-
genē tieši Zentās – 15. augustā. GROBIŅAS KULTŪRAS NODAĻAS FOTO

radītos tekstus, un tā parādī-
ta nometnes noslēgumā. “Otra 
jubileja bija 50 gadi, kopš 1971. 
gadā Vācijā Z. Mauriņa saņēma 
Konrāda Adenauera balvu par 
vācu tautas saliedēšanu vai, 
kā vācieši saka tautas valodā, 
– Zenta Mauriņa prata pacelt 
vāciešiem pašapziņu pēc Otrā 
pasaules kara,” viņa pastāsta. 

15. augusts ir Zentas, un 
Grobiņā jau vairākus gadus 
cenšas ieviest tradīciju svinēt 
Z. Mauriņas vārda dienu. “Šogad 
tā izspēlējās pavisam negaidītā 
veidā,” saka M. Rolava. “Mūs aiz-
veda uz Bādkrocingeni, bijām Z. 
Mauriņas atdusas vietā. Nezinu, 
vai tā bija providence vai saga-
dīšanās, bet tajā brīdī dzirdējām 
baznīcas zvanu. To var uzskatīt 
par maģisko domāšanu, bet šis 
brīdis bija ļoti piepildīts.” L. Pri-
čina piebilst, ka arī viesošanās 

“Iespējams, esam vienīgie šīs simtgadīgās grāmatas 
īpašnieki,” lepojas Zentas Mauriņas piemiņas istabu 
vadītāja Maija Rolava. “Sazinājos ar Rakstniecības muzeju, 
kuriem ar lielu lepnumu varēju to parādīt.” EGONA ZĪVERTA FOTO

mājās, kur Z. Mauriņa dzīvojusi, 
bijis labs veids, kā atzīmēt viņas 
vārda dienu. 

Grobiņas, nu jau Dienvid-
kurzemes novada, kultūras 
darbinieki uz Vāciju aicināti ar 
mērķi nākotnē organizēt šeit 
“3x3” nometnes. “Ieguvām kon-
taktus, pieredzi, sapazināmies 
ar nometņu ilggadējiem rīkotā-
jiem, Inesi Krūmiņu, kuru sauc 
par “3x3” nometņu mammu,” 
stāsta I. Gusta. “Ģimeņu saietu 
allaž sākot plānot divus gadus 
iepriekš. Dienvidkurzemē jāsa-
meklē pietiekami plašas telpas 
ar lielu ēdamzāli, virtuvi, un tad 
tas ir ļoti iespējams.” 

“Uz to iesim, lai nometne no-
tiktu pie mums un sabrauktu 
visas pasaules latvieši,” saka L. 
Pričina. Līdz šim saiets mūspusē 
noticis Pāvilostā un divas reizes 
– Rucavā.w

Tiem lauksaimniekiem, 
kas Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) pieteikušies vienota-
jiem platību maksājumiem, 
līdz 15. augustam bija jābūt 
noganītiem vai nopļautiem 
un novāktiem zālājiem. 
Taču  vairāki lauksaimnieki 
pirms 15. augusta saņēmuši 
vēstules e-pastā, kurā LAD 
informē par nenopļautiem 
laukiem. Izrādās, pie vainas 
ir satelīta attēli, kuri sniegu-
ši šādas ziņas.

Priekules novada iedzīvotāja 
Malda, kurai pieder nedaudz vai-
rāk kā 10 hektāri zemes, regulāri 
piesakās platību maksājumiem, 
un līdz šim viss bijis kārtībā, jo 
visas saistības un noteikumi iz-
pildīti. “Lauki vienmēr ir nopļau-
ti pirms šī termiņa,” viņa stāsta. 

Lauki nopļauti, bet saņem brīdinājumu
Taču 11. augustā saņēmusi pazi-
ņojumu e-pastā no LAD Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmas, ka 
nav nopļauti divi zemes gabali. 
“Tas man radīja satraukumu, 
jo tam, ka lauki ir nopļauti un 
zālājs savākts, ir pierādījumi: 
zālīte īsa, bet uz lauka stāv siena 
ruloni. Protams, devos vēlreiz 
pārliecināties – varbūt zāle pēc 
lietus ataugusi īsā periodā tā, ka 
jāpļauj atkārtoti. Bet tā nebija. 
Nākamajā darba dienā sazinā-
jos ar Lauku atbalsta dienestu 
– nomierināja mani, ka viss ir 
kārtībā, ka kontrolējošā satelīta 
iekārta kļūdījusies.”

LAD sabiedrisko attiecību 
speciāliste Kristīne Ilgaža ap-
stiprina, ka šādas vēstules sa-
ņēmuši vairāki lauksaimnieki, 
taču nekādā gadījumā uztrau-

kumam nav pamata. “Vēstulē 
bija arī rakstīts, ka zemniekam 
nav jāsatraucas, ja viss ir pa-
veikts,” precizē K. Ilgaža. Tāpat 
vēstulē informēts, ka iedzīvotājs 
var sazināties ar LAD Klientu 
apkalpošanas centru, kur var 
izstāstīt par situāciju. 

Fakts paliek fakts – vēstule 
tāda atnākusi – konstatēts viens, 
bet realitāte pavisam cita. “Šo-
gad dienests īsteno jaunu pieeju 
– kā saimnieki saimnieko platī-
bās, ko piesaka atbalsta mak-
sājumu saņemšanai: pirmo reizi 
izmantojam tikai satelīta attēlus. 
Ja pirms tam paši dienesta spe-
ciālisti skatījās šos attēlus un 
izdarīja secinājumus, tad tagad 
skatāmies, ko satelīts pats izseci-
nājis no saviem uzņemtajiem at-
tēliem,” skaidro K. Ilgaža. Šogad 

zemnieki tādēļ arī tiek informēti 
par satelīta izmantošanu lau-
ku apstrādes kontrolēšanā un 
to, ka šāda informācija iegūta 
no satelīta attēla tulkojumiem. 
“Kļūdainās informācijas nolasī-
šanā un līdz ar to šādas vēstules 
saņemšanā pie vainas ir tehnis-
ka kļūme. Respektīvi, satelīts 
ir kļūdījies, tulkojot fotografēto 
attēlu, – varbūt satelīta lieliz-
mēra uzņemtajai bildei no aug-
šas nav bijis pietiekams asums, 
varbūt tobrīd bijusi ēna, tādēļ 
satelīts pēc uzņēmuma reaģējis 
un noturējis lauku par nepļautu,” 
papildina LAD pārstāve. 

“Ja darbi ir pabeigti termi-
ņā, nekādu sankciju vai norautu 
platību maksājumu nebūs. Būs 
zemnieki, pie kuriem dienesta 
speciālisti jau bijuši kontrolē, 

ir vēl tādi, pie kā dosies arī šī 
iemesla dēļ. Turklāt pats zem-
nieks arī var nofotografēt, kur 
redzams sakoptais lauks, un at-
sūtīt dienestam,” piebilst K. Ilga-
ža. “Šī gada pieredze ar satelītu 
iegūto informāciju liks uzlabot 
šo zemes un lauku apstrādes 
kontroli. Izvērtējot šādu gadīju-
mu skaitu par satelīta attēlu no-
lasīšanas kļūdām, prognozējam, 
ka nākamgad to tik daudz nebūs, 
jo satelītu sistēmu uzlabos un 
uzdevumu veiks precīzāk.”

LAD pārstāve gan atgādina, 
ka nopļauto zāli nedrīkst atstāt 
uz lauka. Ir bijuši gadījumi, kad 
zemnieks piezvanot un atzīs-
toties: “Pieķērāt mani, neesmu 
nopļāvis un nenopļaušu!” – un 
atsauc pieteikumu atbalsta 
maksājumiem.w


