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( turpinājums 4.lpp ) 

Kardināls P. K. A.Turksons Jēkaba katedrālē

Nesen Jēkaba katerālē atvadījāmies no 

apustuliskā nuncija Baltijas valstīs 
arhibīskapa P. Lopesa Kintanas, taču jau 

22.maijā senā katedrāle uzņēma citu 

ciemiņu – kardinālu Pīteru Kodvo Apiahu 
Turksonu - Vatikāna Cilvēka integrālās 
attīstības dikastērija (jeb laicīgā izpratnē- 
ministrijas) prefektu, kurš no 21. līdz 23. 

maijam ieradās vizītē Rīgā. 
Viņa vizītes mērķis bija 

izdevniecības “Vox Ecclesiae” 

sagatavotā Baznīcas sociālās 
mācības kompendija izdevuma 

latviešu valodā atvēršana, kas 

notika 22.maijā Latvijas 

Universitātes Mazajā aulā, taču 
kardināla aktivitāšu spektrs bija 

daudz plašāks. Viņš apmeklēja 

katoļu izglītības iestādes - 
Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu 

un Rīgas Katoļu ģimnāziju, kur svinēja arī 

Svēto Misi kopā ar ģimnāzijas bērniem un 

skolotājiem, izraisot mazajos un lielajos 
lielu prieku ar savu labestību un angļu 

valodā nodziedāto dziesmu, kas atklāja šo 

garīdznieku ne tikai kā Baznīcas 
amatpersonu un kompetentu teologu, bet 
arī kā teicamu mūziķi. Kardināls 

P.Turksons tikās arī ar Latvijas Valsts 
prezidentu, tādējādi akcentējot valsts un 

Baznīcas sadarbības iespējas sociālo 

jautājumu risināšanā, bet vizītes 
noslēgumā viesojās Baskāju Karmela 

māsu ordeņa klosterī “Pestītāja māte” 

Ikšķilē.  
Kādu vēstījumu vēlējies nodot Latvijas 

ticīgajiem un visai tautai šis melnais vīrs, 

kurš ir pirmais kardināls no Ganas Āfrikā? 

Kāpēc viņš viesojās Rīgā, lai 
piedalītos Baznīcas socālās 

mācības kompendija izdevuma 

latviešu valodā atklāšanā? Vai 
tas ir tik svarīgi? Iespējams, arī 

Latvijā ticīgie uzdod šo 

jautājumu – vai tad nepietiek 
ar lūgšanām un kāpēc Baznīcai 
jāiejaucas kādos sociālos 

jautājumos? Pats kardināls 

P.Turksons, tiekoties ar 
RARZI un Rīgas Teoloģijas institūta 

mācībspēkiem un studentiem pieminēja 
dažus gadījumus, kurus piedzīvojis pats – 
stāstot un skaidrojot ticīgajiem par 
Baznīcas sociālo mācību, sastapies ar lielu 

“nedzirdību” un pat uztverts kā komunists 

vai sociālists. Kardināls atgādināja, ka 
Baznīca jau no pirmsākumiem īpaši 

rūpējusies par trūcīgo un atstumto 

vajadzībām, kā arī norādīja uz Baznīcas 
sociālās mācības bibliskajām saknēm. 
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Svētdiena, 2.jūnijs. Parastā liturģiskā 

laikposma 7.svētdiena. 
Jēzus Sirds godināšana. 
Vissvētākā Sakramenta adorācija. 
8.00 Sv. Mise par +Janīnu Soboļevsku, 
+Janīnu Lukjansku un lūgšana „Svētais 

Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 
telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise par Edgaru, Olgu, 
ģimeni, dziedināšanu un Jēzus Sirds 

dievkalpojums.  
Svētlietu pasvētīšana 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi 
18.00 Jēzus Sirds litānija un Novenna 
18.30 Sv. Mise par +Benediktu Varku 
Pirmdiena, 3.jūnijs. Sv. Kārlis Lvanga 

un viņa biedri, mocekļi. Piemiņas diena. 
8.00 Sv. Mise par Ingas Dirveikas 
veselību un ģimeni 
Novenna un Jēzus Sirds litānija 
Otrdiena, 4.jūnijs 
8.00 Sv. Mise par Ingūnu Rāviču 
Novenna un Jēzus Sirds litānija 
11.00 Sv. Mise Gaiļezera pansionātā 
Trešdiena, 5.jūnijs. Sv. Bonifācijs, 

bīskaps un moceklis. Piemiņas diena. 
8.00 Sv. Mise devēja nodomā 
Novenna un Jēzus Sirds litānija 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 
Ceturtdiena, 6.jūnijs 
8.00 Sv. Mise par Annu Gruguli 
Novenna un Jēzus Sirds litānija 
Piektdiena, 7.jūnijs. 
Jēzus Sirds godināšana 
8.00 Sv. Mise par Kļavu ģimeni 
Novenna un Jēzus Sirds dievkalpojums 
17.30 – 22.30 Baznīcu nakts 
 

Sestdiena, 8.jūnijs. 
Jaunavas Marijas godināšana. 
8.00 Sv. Mise par Piotroviču dzimtas 
mirušajiem 
Jēzus Sirds litānija un Jaunavas Marijas 
litānija, veltīšanās 
11.00 Kristības 
18.00 – 22.30 Vasarsvētku vigīlija 
18.00 Slavēšana 
19.00 Sv. Mise – svin V.E. arhibīskaps 
Z.Stankevičs 
20.00 Slavēšana 
Svētdiena, 9.jūnijs. Svētā Gara 

nosūtīšana. Vasarsvētki. Lieli svētki. 
8.00 Sv. Mise par +Anitu Avdejevu un 
Jēzus Sirds litānija 
11.00 Himna „Nāc Svētais Gars” un 
Galvenā Sv. Mise par +Annu Baufali un 
Štikānu dzimtas mirušajiem; 

Par himnas publisku nodziedāšanu vai 
recitēšanu pilnas atlaidas 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi  
18.00 Sv. Mise, kuras laikā tiks izdalīts 
Iestiprināšanas Sakraments. 

Sv. Jēkaba draudzes locekļi 

iestiprināšanas zīmītes varēs saņemt 

stundu pirms dievkalpojuma katedrāles 
priekšnamā 

Pirmdiena, 10.jūnijs. Vissv. Jaunava 
Marija – Baznīcas māte. Svētki. 
8.00 Sv. Mise devēja nodomā; 
Jēzus Sirds litānija 
Otrdiena, 11.jūnijs. 
Sv. Barnaba, apustulis. Piemiņas diena. 
8.00 Sv. Mise par Kārļa Broka veselību; 
Jēzus Sirds litānija 
19.00 Sv. Mise Onkoloģiskajā centrā 
Trešdiena, 12.jūnijs 
8.00 Sv.Mise par Staņislava Poplavska 
veselību; Jēzus Sirds litānija 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 
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Ceturtdiena, 13.jūnijs. 
Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais 
un Mūžīgais Priesteris. Svētki. 
8.00 Sv. Mise par +Anneli, +Jāni, +Jūliju, 

+Vitāliju, Sauļu un Spruktu dzimtu 
mirušajiem 
 Jēzus Sirds litānija 
Piektdiena, 14.jūnijs 
8.00 Sv. Mise Anneles nodomā par 
dzimtas sakņu dziedināšanu 
Jēzus Sirds litānija 
Sestdiena, 15.jūnijs 
8.00 Sv. Mise par Brigitu Tamani 
Jēzus Sirds litānija 
11.00 Sv. Mise Aglonas Dievmātes 

godam 
18.00 Sv. Mise – dziedināšanas 
dievkalpojums, kuru svinēs jauniesvētītais 

priesteris Mārtiņš Kārklis un dāvās 

priestera svētību 
Svētdiena, 16.jūnijs. Parastā liturģiskā 

laikposma 11.svētdiena. Vissvētā 

Trīsvienība. Svinības. 
8.00 Sv. Mise par draudzi un lūgšana 

„Svētais Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 

telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise par Ludvigu 
Bondari 
15.00 Sv. Mise (bērniem) Ilonas 
Leimanes nodomā par dzimtas dzīvajiem 
un mirušajiem 
18.00 Jēzus Sirds litānija 
18.30 Sv. Mise par Marijas Rudzītes 

veselību 
Pirmdiena, 17.jūnijs 
8.00 Sv. Mise par + Antoņinu Kokinu 
Jēzus Sirds litānija 
Otrdiena, 18.jūnijs 
8.00 Sv. Mise par Jūliju, Romānu, Darju 

un Ivo 
Jēzus Sirds litānija 

18.00 Sv. Mise Adorācijas kapelā 
Trešdiena, 19.jūnijs 
8.00 Sv.Mise par +Regīnu Rinku  
Jēzus Sirds litānija 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 
Ceturtdiena, 20.jūnijs. Kristus Vissvētā 

Miesa un Asinis. Obligātas svinības. 
8.00 Sv. Mise 
11.00 Sv. Mise par +Jāzepu Lempu 
18.00 Jēzus Sirds litānija 
18.30 Sv. Mise par draudzi  

Bērnu un zāļu pasvētīšana 
Piektdiena, 21.jūnijs. Sv. Aloizijs 
Gonzaga, mūks. Piemiņas diena. 
8.00 Sv. Mise par Annu Pipcāni 
Jēzus Sirds litānija 
15.00 Laulību Sv. Mise – Aldis Pauliņš un 
Inga Strazdiņa 
Sestdiena, 22.jūnijs 
8.00 Sv. Mise Ingas nodomā; 
Jēzus Sirds litānija 
15.00 Laulību Sv. Mise - Da Rocha 
Bastos Ivo Daniel un Darja Kozlova  
 
Svētdiena, 23.jūnijs. Parastā liturģiskā 

laikposma 12.svētdiena. 
Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas dienas 

svinības. Draudzes svētki. 
Vissv. Sakramenta adorācija. 
8.00 Sv. Mise  par +Andri Pīteranu un 
lūgšana „Svētais Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 
telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise par draudzi un 
Procesija ar 4. Evaņģēliju dziedājumiem  
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Melnalkšņu, 
Grunvaldu un Lucānu dzimtu dzīvajiem 

un mirušajiem  
18.00 Jēzus Sirds litānija 
18.30 Sv. Mise par Tomiņu ģimeni – 
Daini, Inu un Ričardu 
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Kardināls P. K. A.Turksons 

Jēkaba katedrālē 
 
( turpinājums no 1.lpp ) 

P.Turksona teiktais dažādajās tikšanās 

reizēs un svinot Svēto Misi, aktualizē 

Svēto Rakstu patiesības un katrs var uzdot 
sev jautājumu, vai Baznīcas sociālās 

mācības pirmsākumi jau nav ietverti 

Kunga cilvēkam dotajā uzdevumā – kopt 
un sargāt Viņa radīto pasauli (sal. Rad 2, 
15?)? Kas notiek, cilvēkam novēršoties no 

Dieva dotās “sociālās mācības” - uzturēt 

šo pasauli tīru un skaistu, mēs izbaudām 
šodien – planēta sasilst, putni un dzīvnieki 

mirst, saēdušies cilvēku izmesto 

plastmasu, ūdeņi kļūst dzeršanai 
un peldei nelietojami. Ko mūsu 
civilizācijas pārstāvji šobrīd dara 

ar Dieva radīto pasauli un 

radībām – rūpējas vai bezatbildīgi 
izmanto? Pilda Dieva pavēli vai 

vergo savai alkatībai? 
Uzdevums rūpēties par pasauli 

nav atraujams no rūpēm par savu tuvāko 

un jājautā, vai arī šis aicinājums jau nerod 
pirmsākumus Vecajā derībā, Dieva dotajā 
izredzētās tautas pamatlikumā, kas ietver 

gan reliģiskas, gan sociālas normas? Vai 

šī jau nav sociālā mācība: “Bet, ja tavs 
brālis panīkst un viņa roka gurst un zemē 
noslīd tev līdzās, tad satver to stingri ar 
savu roku un, lai tas būtu vai svešinieks, 

vai piedzīvotājs, palīdzi viņam, ka viņš var 
dzīvot pie tevis. Un neņem no viņa augļus, 

nedz pagaidas, bet bīsties sava Dieva, un 

lai tavs brālis dzīvo pie tevis. Neaizdod 
viņam savu naudu pret augļiem un 

neaizdod viņam barību pret pagaidām.” 
(Lev 25, 35-37)? Arī apustulis Jēkabs 

Jaunajā derībā atgādina: “Bet vai tu gribi 

zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem 
ir nedzīva?” (Jēk 2, 20).  

Kardināls P.Turksons norādīja arī uz 

to, ka šajā Baznīcas sociālās mācības 
kompendijā vēl nav ietverti divu pēdējo 

pāvestu – Benedikta XVI un Franciska 
izdotie dokumenti, kuri aktualizē vides, 

starpreliģiju attiecību, migrācijas, 
bezdarba un citas mūsdienu problēmas. 

Viņš arī minēja, ka Baznīcas sociālā 

mācība attīstās, rodas jauni jautājumi, 
kuriem pievēršas viņa vadītais 

dikastērijs – notiek diskusijas par banku 
procentiem, kā arī mākslīgā intelekta 
radītajiem izaicinājumiem un jau jādomā 

par jaunu, papildinātu Kompendija 

izdevumu.  
Taču šī apmeklējuma 

centrālais notikums tomēr bija 

kardināla P.Turksona svinētā 

Svētā Mise Jēkaba katedrālē 
22.maija pievakarē, kurā 

koncelebrēja Rīgas arhibīskaps 

metropolīts Z.Stankevičs, Rīgas 

arhidiecēzes palīgbīskaps 
A.Kravalis, Liepājas diecēzes bīskaps 

V.Stulpins, Aglonas -Rēzeknes diecēzes 

bīskaps Jānis Bulis, Jelgavas diecēzes 
bīskaps E.Pavlovskis, kā arī daudzi 

priesteri, tādējādi uzsverot Baznīcas 

sociālās mācības aktualitāti mūsdienu 
apstākļos. Jāatzīmē, ka arī šoreiz caur šīs 

vizītes prizmu varējām mazliet iepazīt 

diplomāta klusā un pacietīgā darba 

augļus – visos pasākumos piedalījās 
Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla 

Veronika Ertes kundze un viņas devumu 

vizītes sagatavošanā un norisē, kā arī 
labo attiecību starp Svēto Krēslu un 

Latviju uzturēšanā atzinīgi novērtēja arī 

pats kardināls P.Turksons. Šīs 
Euharistijas svinības it kā sakopoja 

vienotā veselumā visas atziņas, kuras 
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guva gan pats kardināls kā viesis, gan arī 

tie, kas tikās ar viņu un piedalījās viņa 

svinētajās Svētajās Misēs katedrālē un 

Rīgas Katoļu Ģimnāzijā.  
Kardināla P.Turksona homīlija bija 

izteikti kristocentriska – komentējot Jāņa 

evaņģēlija fragmentu (Jņ 15, 1-8) viņš 

īpaši izcēla Kristu kā īsto vīnakoku, pie 

kura visi - priesteri, laji, bīskapi, aicināti 

būt par zariem. Tikai iesakņoti Kungā, 
varam Labo vēsti sludināt citiem un 

kardināls aicināja vienmēr, saņemot Svēto 

komūniju, atcerēties, ka tajā vienojamies 

ar Jēzu, lai nestu Viņu tālāk pasaulē. 

Komentējot pirmo lasījumu no Apustuļu 

darbiem, kas runā par Labās Vēsts 

sludināšanu pagāniem un apraksta 
diskusiju par to, kādam jābūt pagānu 

atgriešanās ceļam – vispirms sekojot 
Mozum un tikai pēc tam Kristum, 

kardināls norādīja, ka Apd 4, 10 sacīts, ka 

ir tikai viens vārds, no kura nāk pestīšana 

un šis vārds ir Jēzus. 
Klausoties kardināla uzrunu katedrālē, 

atkal varētu rasties jautājums, kāds tai 

sakars ar Baznīcas sociālo mācību? Taču 

Rīgas arhibīskapa Z.Stankeviča uzruna 

Svētās Mises noslēgumā katedrālē un paša 

kardināla atziņas Rīgas Katoļu ģimnāzijā 

svinētajā Svētajā Misē atklāja Kristus 

ciešo saistību ar Baznīcas sociālo mācību 

un Kungu kā tās avotu. Arhibīskaps, 

pateicoties kardinālam par apmeklējumu, 

minēja arī žēlsirdības darba augšanu Rīgas 

arhidiecēzē, atzīmējot, ka “Caritas 

Latvija” grupas darbojas jau 17 draudzēs. 

Savukārt uzrunā Katoļu ģimnāzijā, 

kardināls izvērsa dziļu Svētajos Rakstos 

sastopamā vārda “caritas ” skaidrojumu 

saistībā ar žēlsirdības darbu - Evaņģēlijā 

Jēzus runā par “caritas”, aicinot mācekļus 

palikt Viņa mīlestībā, viņš arī atgādināja 

Kunga aicinājumu mīlēt citam citu kā 
Kristus mūs mīlējis un norādīja, ka ar 

žēlsirdības darbu Baznīca dāvā mīlestību 

tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama. 

P.Turksons arī atgādināja, ka “caritas” 

nozīmē mīlēt arī tos, kurus nepazīstam, 

tātad arī mums svešos un pat nepatīkamos. 
Kardināla P.Turksona sacītais ļauj 

saskatīt Rakstos ietverto ticīgā dzīves 

saikni ar Baznīcas sociālo mācību un 

saprast, ka rūpes par pasauli un tuvāko ir 

visspēcīgākais un skaidrākais vēstījums kā 

pagāniem, tā arī brāļiem un māsām Kristū 

par Vīnakoka dzīvīgumu un spēku. Pats 
Kristus Baznīcas sociālo mācību ietvēris 

īsajā aicinājumā apģērbt kailo, pabarot 

izsalkušo, apmeklēt tos, kuri ir cietumā vai 
slimi (skat. Mt 25, 31-40). Tas ir 
uzdevums šo “caritas” mīlestību jeb 

Kristus doto sociālo mācību izteikt darbos 
un Viņš atklāj tos kā galveno attaisnošanas 

kritēriju Tiesas dienā:“Tad Ķēniņš tiem 
atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko 

jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem 
vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man 
darījuši”(Mt 25, 40).  

 

Stella Jurgena 
 
Stella Jurgena 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vasarssvētku vigilija 
"Vienota miesa Kristū” 
Sestdiena, 8.jūnijs,18.00 - 22.30 

 
18.00 Slavēšana 

19.00 Sv.Mise (svin V.E. arhibīskaps 

Zbigņevs Stankevičs) 
20.00 Uzrunas un slavēšana 

Sestdien, 15.jūnijā plkst. 18.00 
Pr. Mārtiņa Kārkļa svinēta 

Sv. Mise un jaunā priestera svētība 
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PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU 

 
Cēsu kaujas 1919. gada 6.-23. jūnijā 

notika, no vienas puses, 
Anglijas un ASV, no otras, 
Anglijas un Vācijas 

pretrunu paēnā. Amerikāņi 

bija gatavi laist fon der Golcu uz 
Krieviju caur Latviju. Anglija, 
turpretim, to nekādā gadījumā 

nevarēja pieļaut, jo baidījās no jaunas 

politiskas dominantes izveidošanās 

pasaulē, kas apdraudētu Angliju un tās 

kolonijas, piemēram, Indijā. Tādēļ 

viņiem vajadzēja vācu karaspēku 

sakaut, un tas tika darīts galvenokārt ar 

igauņu rokām, iesaistot arī latviešu 

brīvprātīgos, viņu vidū bija arī 5.jūnijā 

saformētā skolnieku rota. 
Pēc lielinieku padzīšanas 22. maijā 

Rīgā ieradās A.Niedras vadītais 

ministru kabinets. Andrievs Niedra 
(1871 - 1942) ir pazīstams kā luterāņu 

mācītājs un rakstnieks, kapu svētku 

tradīcijas aizsācējs. Pirms viņa 
stāšanās premjera amatā 6. maijā ASV 

un citu diplomātisko misiju spiediena 

ietekmē ar Baltvācu nacionālo 

komiteju tika parakstīts mazpazīstams 

dokuments – „mazgruntniecības un 

lielgruntniecības vienošanās.” To 

parakstīja A.Niedra kopā ar vēl diviem 

latviešu mazgruntnieku pārstāvjiem un 

trīs ievērojami vācu baroni no 

Baltvācu nacionālās padomes. Tajā 

viņi vienojās par neatkarīgas Latvijas 

konstitucionālajiem pamatiem: 

pašvaldības reformu, agrārās reformas 

nostādnēm – ka muiža tomēr atteiksies 

no daļas savas zemes bezzemnieku 

labā, ko, protams, valsts kompensēs, 

un citiem jautājumiem.  
Pēc Rīgas ieņemšanas A.Niedra 

centās atjaunot sarunas ar Kārli 

Ulmani (1877 - 1942), bet viņš no tām 

kategoriski atteicās un ieņēma 

nogaidošu pozīciju. Ne A.Niedram, ne 
arī viņa kolēģiem ministriem nebija ne 

mazākās dalības pie Rīgā izpildītajiem 

nāves spriedumiem, (par kuriem 
aprakstīts iepriekšējā „Vēstnesīša” 

numurā). Gluži otrādi, daudzi, 
pamatojoties uz A.Niedras ministru 
kabineta locekļu galvojumu, tika 
atbrīvoti. 

Uzmanīgi izsekojot A.Niedras 
valdības izveidei 10. maijā, skaidri 

uztverams, ka tā nav Latvijas iekšējo 

spēku un pāris personību kaprīze, bet 

tas notiek liela, starptautiska procesa 
ietvaros. Tas pats sakāms par 

A.Niedras valdības krišanu pēc Cēsu 

kaujām 26. jūnijā. Kamēr sabiedroto 

misijā noteicēji bija amerikāņi, tā 

konsekventi tiecās pēc lieliniecisma 

sakāves. A.Niedra viņiem faktiski bija 

īstais vīrs: gan absolūts lieliniecisma 

pretinieks, gan kompromisa piekritējs 

ar baltiešiem, tas ir, baltvāciem. 
A.Niedra kā domātājs un latviešu 

zemniecības ideologs izveidojās 19. 

gadsimta nogalē, saasinoties 

kapitālisma pretrunām Latvijā. Strīda 

būtība starp „kapitālismu” un 

„sociālismu” bija un paliek darba mēra 

sajēgums. Bībele šo jautājumu risina 

tikai ētiski: „Tev nebūs zagt.” 

Sociālisti septīto bausli interpretēja 
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vulgāri un primitīvi – atpersoniskojot 
darba līdzekļus un ieplānojot „katram 
pēc padarītā darba.” Kapitālisms par 

darba mēru noteica tirgu, tas ir - cik tu 
vari sagrābt, tik tu esi nopelnījis. 

A.Niedra formulēja, ka „tikai tas ir 

pilsonis, kas savu īpašumu ieguvis 

privāttiesiskā ceļā.” 19. gadsimts bija 
agrāro pārveidojumu laiks un arī Latvijā 

zemnieks Krievijas cara reformu 
ietekmē atguva „savu” zemi. A.Niedra 
bija ideologs šiem 

lauksaimniekiem/mazgruntniekiem jeb 
vecsaimniekiem, kuri ar darbu ieguva 
īpašumu. Viņš ticēja, ka Latvijā spēcīgā 

mazgruntnieku šķira saimnieciskā 

sacensībā pieveiks savu 

ekonomisko konkurentu - baltvācu 

muižu jeb lielsaimniecību. 

Marksisti savukārt gatavojās kļūt 

par muižas mantiniekiem, to 

nesadalot. A.Niedra konsekventi 
bija par to, ka muižai ir sagaidāms 

dabisks noriets, jo jau gadsimtu mijā 

parādos iestigušās muižas dzīvoja no 

naudas par zemnieku izpirkto zemi un 
pārdotajiem mežiem. Ražošana tajās 

bija kļuvusi neefektīva. 
A.Niedra redzēja pretrunu apstāklī, ka 

muižnieki aizstāv tādas savas 

privilēģijas, kuras savu laiku bija 

pārdzīvojušas un kuras vajadzēja atmest. 

A.Niedra aizstāvēja arī viedokli par 
latviešu tiesību paplašināšanu vietējā 

pašvaldībā. Pašvaldības reforma Latvijā, 

ko valdība iesāka jau 19. gadsimta 

sākumā, Pasaules karam sākoties, vēl 

nebija nobeigta. Laukos 19. gadsimta 
laikā zemnieki bija pilnīgi pārņēmuši 

savās rokās pagasta pārvaldi. Taču 
muiža bija saglabājusi privilēģijas 

nodokļu un citās jomās. Arī vairumā 

mazpilsētu pašvaldībās saimniekoja 

latvieši. Rīgā un lielākajās pilsētās 

turpretim valdīja baltvācieši. 

Saimnieciskās intereses attīstījās ne jau 

pēc nacionālajiem, bet gan pēc 

ekonomiskajiem principiem.  
Aplūkojot plašu Latvijas un Krievijas 

vēstures panorāmu un meklējot 

analoģijas viduslaiku Eiropā, A.Niedra 
saskatīja problēmu pilsonības vecās 

paaudzes nepadarītajā vai ne tā darītajā, 
kā rezultātā sociālisma idejas 20. 

gadsimta sākumā guva Latvijā tik lielu 
piekritēju pulku. Jau toreiz tika izvirzīts 

pamatjautājums par pilsonības 

morālo stāju un, jādomā, ka arī 

vēlāk vispārējās vēlēšanas Latvijā 

1917. gadā, kurās uzvarēja 

sociālisti, atspoguļoja galvenokārt 

morālo un tālāk – politisko saišu 

vājumu starp pilsonību un tiem, ko 
sociālisti sauca par „darba tautu.” 

A.Niedra vērsās gan pret latviešu veco 

pilsonisko paaudzi, gan pret Baltijas 
muižnieku privilēģijām, gan arī 

klusinātā tonī - pret Krievijas 
patvaldību, cerot, ka tā tomēr novērtēs 

Latvijas pilsonības pacietību, un piešķirs 

tai pienācīgās tiesības. Viņš šajā ziņā 

bija evolucionists un uzskatīja, ka vajag 

tikai strādāt, nevis karot, un tad jau ar 

laiku viss atrisināsies. A.Niedras 
viedoklis bija tāds, ka latviešu zemnieki 

paši ar savu saimniecisko spiedienu tās 

muižas pārņems un, lepni sakot, būs 

kungi savā zemē. Viņš bija pret 

politizētu agrāro reformu, kas zemi 

atņem vieniem un iedala otriem, lai gūtu 

politisku atbalstu cīņā par varu.  
Saimnieciskās intereses A.Niedra 
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stādīja augstāk par politiskajām, bet 

Krievijas saimnieciskā telpa tolaik bija 

dabiska Latvijas saimniecības 

aizmugure. Viņa atziņa, ka Latvijas 

valstiskums izšķirams Krievijas 

atjaunojamā Satversmes sapulcē, palika 

nemainīga līdz pat Latvijas Satversmes 

sapulces lēmumam 1920. gadā, taču arī 

pēc tam viņš īsti neticēja „mūžīgajai 

Latvijai”, prata objektīvi novērtēt 

Krievijas ģeopolitiskās intereses un šajā 

sakarā – arī Latvijas nākotni. Šajā ziņā 

A.Niedra bija konservatīvs 

„valststiesībnieks.” Nav nekāda 

objektīva pamata populārajiem 

apgalvojumiem par viņa vācisko 

orientāciju. Vācija un fon der Golcs, 

tāpat kā baltvāci, bija tikai sabiedrotie 

cīņā pret Krievijas lieliniekiem un to 

latvisko priekšpulku. Primārais 

politiskais mērķis viņam bija 

lieliniecisma sagrāve, Latvijas 

valstiskums – sekundārs. Pēc Cēsu 
kaujām A. Niedras valdībai 

nenovēršami nācās krist un priekšplānā 

izvirzījās Latvijas Pagaidu valdības 

darbība. 
 
j 

Svētdienas 
skolas 
izlaidums 
26.maijā. 
Foto: 
V. Šaicāns, 
mob.t. 
26553649 
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Piektdien, 7. jūnijā  

Baznīcu nakts programma 

Radoši impulsi gan mūzikā,  
gan tēlotājmākslā 

 
 

Piedalās mākslinieki:  
Jānis Anmanis, Ilze Pauliņa, Tatjana 

Nežberte, Laura Ose, Magone Boleiko 
un skolu audzēkņi 
 

Plkst 17:30 Atklāšana un mākslinieka 

Jāņa Anmaņa grāmatas “Dievzemīte” 

atvēršana 
 

Plkst 18:00 Tenors Juris Vizbulis, 
Ērģelnieks:  Jānis Karpovičs 
Programmā: F.Šūberts, J.S.Bahs, 
F.Mendelsons, Alfrēds Kalniņš 
 

Plkst 19:00  
Sv. Jēkaba katedrāles koris, 
Ērģelnieks: Andrejs Danskis, 
Diriģente: Janīna Puškovska, 
Soliste: Inese Jasmane – Rūrāne, 
Flauta: Manuels Fernandezs 
Kultūras pils Ziemeļblāzma  
jauktais koris “VIVAT” 
Kora mākslinieciskais vadītājs:  
Andris Pundurs 
Diriģente: Iveta Kaktiņa 
Programmā: F.Šūberts, V.A.Mocarts,     
G.Forē, A.Danskis u.c. 
 

Plkst 20:00 Lietuviešu vijolniece  
Lijana Žiedelytė un ērģelnieks  
Andrejs Danskis 
 

Plkst 21:00  
Šauļu kamerkoris "Bičiuliai" 
 
 
 

 

 

 


