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Ģimene un mīlestība ir vērtības 

Inese Grigoruka : 

Ģimenes vērtības ir : 1) mīles-
tība starp diviem pretēja dzimu-
ma cilvēkiem, 2) šīs mīlestības 
augļi -  bērni un 3)mīlestība 
starp vecākiem un bērniem, bet, 
lai visu mūžu būtu kopā, ir jā-
māk veidot šo vairāku pakāp-
ju mīlestību jeb īpašas attiecī-
bas  mazajā sabiedrības kopie-
nā- ģimenē. Mums ir vajadzīgs 
palīgs - Radītājs, kurš atsūtījis 
mums Savu Mīlestību - Dēlu, 
kurš mīlēdams Tēvu un arī mūs, 
mira mūsu labā. MĪLESTĪBAS 
ETALONS. 

Mums jāmācās mīlēt bez no-
sacījuma, jo tāds ir Mīlestības 

etalons. 

Informācija no 
www.nakotnesriga.lv 

Noturīgām un stabilām attiecī-
bām ģimenē nepieciešami 
regulāri ieguldījumi emoci-
onālajā dimensijā. Attiecību 
veidošana un uzturēšana vi-
sās ģimenes attiecību līnijās 

ir investīcijas nākotnē.  

Brīnišķīgākā dāvana, ko mēs 
varam dot bērniem, ir atvērties 
Beznosacījumu Mīlestībā uz 
bērna māti, tēvu. Protams, ka 
svarīgi bez nosacījumiem mīlēt 
arī bērnu, taču primārā ir mīlestī-
ba uz sievu, vīru, bērna māti, 
tēvu, tādējādi mēs atveramies 
Patiesai Beznosacījumu Mīles-
tībai uz bērniem. Kad patiesi 
mīlam bez nosacījumiem, mēs 
palīdzam tiem justies droši, no-
vērtētiem un pieņemtiem. Augot 
tādā pozitīvi emocionālā un 
mīlestības pildītā gaisotnē, 
ikvienam bērnam radīsies sa-
pratne par to, ka ģimene ir 

vērtība. 

D.Čopra vārdi:  

,,Mīlestība līdzinās vientuļam 
namiņam kalnos, kur tu atradī-
si tikai to, ko būsi atnesis līdz-
i!  Patiesa mīlestība nevar iz-
mainīties. Tā neko neprasa 
pretī un nespēj pārvērsties par 
kaut ko citu. Tieši spēja dot ir 
mīlestības lielais noslēpums! 
Savu lielo mīlestību cilvēks var 
sastapt tikai tad, kad to ir atradis 
pats savā sirdī, tikai tad radīsies 

iespēja izpausties savstarpējās 
pievilkšanās spēkam! Patiesi 
mīlēt nozīmē arī pa īstam būt 
īstenībā! Cilvēkam nav jāmā-
cās mīlēt vai jāmācās mīlēt 
pašam sevi, viņam tikai jāļauj, 
lai mīlestība brīvi plūst – vien-
kārši jāļaujas un patiesi jāizdzī-
vo katrs kopā pavadītais mir-
klis! Ideālās partnerattiecībās 
māksla nav kopā mācīties mī-
lestību, bet gan atradināties 
izturēties bez mīlestības un 
arvien vairāk to laist sev klāt! 
Jānovērš blokādes un šķēršļi, 
lai tā parādītos abu partneru 
dzīvē. 

Mācīsimies dot un pa īstam 
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Lai mūsu bērni nebūtu bezdzimumu būtnes!  

Par vīrišķīgiem tēviem un romantiskām, mīlošām mātēm!  

54 nevalstiskās organizācijas 
(NVO) iesniegušas valsts aug-
stākajām amatpersonām pro-
testa vēstuli par vairāku Labklā-
jības ministrijas (LM) atbalstīto 
grāmatu ―Todien, kad Kārlis bija 
Karlīna‖ un ‖Todien, kad Rūta 
bija Rihards‖, izplatīšanu Latvi-
jas bērnudārzos , pieprasot arī 
Viņķeles demisiju. 
Grāmatas Latvijā izdotas Lab-
klājības ministrijas un Ziemeļu 
Ministru padomes projekta Dā-
ņu bērnu grāmatas. Lai gan 
Latvijas mēdiji un arī LM mi-
nistre savā intervijā  protestē-
tājus “apsaukā” par tumso-
ņiem un padomju filozofijas 
atliekām, tomēr arī mūsu 
biedrība pēc minētās grāma-
tas izlasīšanas un, galvenais 
– pēc iepazīšanās ar dažā-
diem LR dzimumu līdztiesī-
bas politikas integrācijas do-
kumentiem, kā arī ar Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
mājas lapā minēto par bērnu 
attīstību un psiholoģisko 
stāvokli pirmsskolas vecu-
mā, nolēmām aktīvi atbalstīt 
protestētājus  
Šajā rakstā mēs labprāt gribam 
padalīties ar saviem secināju-
miem par notiekošo mūsu sa-
biedrībā, jo tas skar bērnus – 
tātad mūsu, t.i. tavu un manu,  
nākotni. 

Apskatot dzimumu līdztiesības 
politikas integrācijas dokumen-
tus, varam lakoniski un visiem 
saprotamā valodā teikt, ka tā ir 
politika, kuras rezultātā vīriešu 
un sieviešu ieguldījums sabiedrī-
bas labā un viņu problēmas tiek 
uztvertas kā līdzvērtīgas. Taču 
turpat ir blakus brīdinājums, ka 
būtiski ir nošķirt “līdztiesības” 
no “vienlīdzības” jēdziena 
izpratnes. Dzimumu līdztiesība 
nozīmē nodrošināt abiem dzi-
mumiem vienādas tiesības, 
nevis uztvert vīriešus un sie-
vietes kā vienādas būtnes. 
Mūsuprāt, katrai lietai ir savs 
laiks nolikts zem saules un ne 
jau pirmsskolas vecuma bērni ir 
atbilstoša mērķa auditorija dzi-
mumu līdztiesības politikas in-
tegrācijai Latvijas sabiedrībā. 
Saskaņā ar  informāciju, kas 
atrodama Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas mājas 

lapas rakstā „Vecumposmu 
attīstības īpatnības bērniem. 
Materiāls sagatavots sociālo 
darbinieku, bērnu aprūpes cen-
tru darbinieku, pedagogu, vecā-
ku u.c. bērnu audzināšanā ie-
saistīto personu vajadzībām”, ir 
profesionāli aprakstīts, kas no-
tiek ar bērnu  šajā vecumā: 
„Pirmsskolas jeb 3 - 6 gadu 
vecumā bērni sasniedz to 
attīstības stadiju, kad tēvs un 
māte viņam šķiet visjaukākie 
cilvēki pasaulē. Zēni sāk apzi-
nāties savu piederību vīriešu 
dzimtai, tādēļ visiem spēkiem 
cenšas līdzināties tēviem gan 
uzvedībā, gan interesēs un 
ārējā izskatā. Līdzīgi rīkojas 
meitenes attiecībās ar mātēm 
(......) Z.Freids šīs jūtas no-
saucis par “Edipa komplek-
su” zēniem un “Elektras kom-
pleksu” meitenēm. Šī spēcīgā 
romantiskā pieķeršanās at-
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Turpinājums. Lai mūsu bērni nebūtu bezdzimumu būtnes!  

Par vīrišķīgiem tēviem un romantiskām, mīlošām mātēm!  

2. lpp. 

“Kā jau katra maza meitene, arī 
es sapņoju par savu princi „baltā 
zirgā”, kurš būs mans vienīgais, 
īstais, mīļotais. Bet, kā jau tas 
notiek visās skaistās pasakās, 
arī manējā viss notika daudz 
citādāk. Vienmēr biju uzskatījusi, 
ka neesmu pietiekami izskatīga 
vai forša, lai puiši man pievērstu 
uzmanību, tāpēc ar savas sirds 
nepareizajiem spriedumiem par 
sevi, domājot, ka neko labāku 
jau tāpat neatradīšu, es piekritu! 
Un mēs pārgulējām. Pirms tam 
es biju domājusi, ka mana pirmā 
reize būs kāzu naktī un tā būs 
dāvana manam vīram – vienīga-
jam, īstajam, mīļotajam! Bet, 
kāda vilšanās! Es padevos tik 
ātri, jo gribēju justies mīlēta un 
vajadzīga, bet nesapratu to, ka 
ne jau sekss man liks tā justies! 
Un tas, ko es piedzīvoju savā 
pirmajā reizē nebija nekas 
skaists un īpašs, bet gan sāpīgs 
un prasts. …Pēc šī notikuma 
mūsu attiecības mainījās, viņš 
bija dabūjis, ko gribēja, bet es 
sajutos pilnīgi salauzta, nevērtī-
ga, izmantota... Dienu no dienas 

Portālā www.nra.lv rakstīts: 
“Jauniešu zināšanas par re-
produktīvo veselību, seksuāla-
jām attiecībām, grūtniecības 
iestāšanos ir vispārīgas, un 
tās viņi nereti aizpilda ar kaut 
kur noklausītiem stāstiem. 
Piemēram, ka dzimumattiecību 
laikā var izsargāties ar lielvei-
kala iepirkumu maisiņu, šo 
izsargāšanās metodi nodēvē-
jot pilsētā lielākā iepirkšanās 

veikala vārdā.” 

Tas ir viens no Latvijas Jaunat-
nes Sarkanā Krusta secināju-
miem no skolēnu apmācībām 
par reproduktīvo un seksuālo 
veselību. Šajā rakstā Veselības 
ministre Ingrīda Circene saka: 
„Mums skolās jau ir reliģijas mā-

Īsta mīlestība gaida 

cība vairākus gadus, kur šos 
jautājumus var apskatīt no reli-
ģisko organizāciju skatpunkta”. 

Kā šos jautājumus komentē 
no reliģisko organizāciju skat-
punkta mācītāja Inese Grigoru-
ka: 

“Manuprāt, mēs kā vienmēr cīnā-
mies ar sekām un nevienam nav 
laika padomāt par cēloņiem. 
Mans uzskats, ka pamatskolā 
jau nu noteikti nav jāstāsta par 
kontracepciju, bet gan par to, 
kas ir mīlestība un ka tā nav 
iedomājama bez atbildības par 
otru cilvēku, un ka tās augļi ir 
bērni. Vajadzētu stāstīt par to, ka 
īsta mīlestība ir tikai viena un ka 
tas ir nopietns lēmums, no kura 
nevar atkāpties visa mūža garu-
mā. Īsta mīlestība var gaidīt, tā 
nesteigsies uz gultu un steigā 
neskries pirkt lielveikalā prezer-
vatīvu. 

Pamācošs ir kādas četrpadsmit-
gadīgas vīlušās meitenes stāsts, 
kas pieņēma lēmumu pārgulēt, 
lai būtu “ciešāka mīlestība”: 

stāj lielu iespaidu uz bērna 
garīgo attīstību un nodrošina 
veselīgu attieksmi pret pretējo 
dzimumu. 
Rotaļu procesā bērns iepazīst 
savu individualitāti un izmēģi-
na lomas, kādas spēlēs nākot-
nē. 
Apkopojot citē-
to – tātad, tas 
ir laiks, kad 
bērni veidojas 
par vīriešu un 
sieviešu dzi-
mumu būtnēm 
un savās rota-
ļās viņi izmēģi-
na lomas, kā-
das  ieņems 
nākotnē. Tātad 
tieši šeit ir moments, kad sākas 
mūsu veselīgās ģimenes iedīgļi! 
Mums ir jāļauj saviem zēniem un 
meitenēm līdzināties normālām 
sievietēm un vīriešiem, nav jā-
mainās ar drēbēm un rotaļlie-
tām! Jo pirmsskolas vecumā 
bērnam īstajā laikā ir jāsaprot , 
kāds ir dzimums – sieviešu vai 
vīriešu. Ja šajā laikā māca pre-
tējo, tad mūsu bērni var kļūt par 
būtnēm bez dzimuma! Vai mēs 
to gribam? Pat, ja visas šīs 54  
kristīgās un citas bērnu vai ģi-
menes intereses pārstāvošas 

organizācijas ir tik aprobežotas, 
kā to pasniedz mūsu mediji un 
runā augsti stāvošās personas, 
tad tomēr varbūt ieklausīsimies 
Z. Freida teiktajā, ka tieši šajā 
vecumā iegūtā izpratne par dzi-
mumu būs noteicošā vēlāk! 

Lūdzu, izglītī-
bas iestāžu 
darbinieki -  
māciet mūsu 
bērniem burtus 
un ciparus, 
māciet skaisto 
un cēlo!  
Lasot šīs grā-
matiņas jeb 
„gara darbus”, 
rodas sajūta, ka 

rakstnieks atstājis daudz ko neiz-
teiktu. Vispār nav līdz galam 
saprotams, grāmatas sižets un 
kāpēc abi bērni beigās grib do-
ties uz Alu pārdomāt šajās die-
nās ar  viņiem  notikušos notiku-
mus. Kādas domas mūsu bēr-
niem ieliks audzinātājas? 
Mūsuprāt, dzimumu līdztiesību 
integrācijas politikas īstā mērķa 
auditorija ir vecumā, kad cilvēks 
pilnībā apzinās savu dzimuma 
identitāti un gatavojas darba 
attiecībām, ģimenes attiecībām 
utt.  

Kam tas ir izdevīgi un kas 
priecājas par to, ka mūsu bērni 
nezinās, kas viņi īsti ir, jo laikā, 
kad tas ir jāapjauš, tiek mācīts, 
ka visi ir vienādi? 
Par to var lasīt mūsu presē, pie-
mēram, LETA raksta par lesbie-
šu, geju, biseksuālu, transperso-
nu un viņu draugu apvienības 
«Mozaīka» valdes priekš-
sēdētājas Kristīnes Garinas 
intervijā teikto, ka viņa gan 
ir pārliecināta, ka grāmatas 
tik un tā nokļūs bērnudār-
zos. 
Portālā www.apollo.lv mi-
nēts, ka grāmatiņas palī-
dzēs veidot bērniem vie-
dokli un priekšstatus par 
līdztiesību jautājumiem.  
Mēs nesakām, ka dzimu-
mu līdztiesības politika ir 
nepareiza, bet jāzina, kad 
kas jādara.   Bērnudārzi  
nav īstā vieta, jo tas nav  
īstais vecums, kad runāt 
par dzimumu līdztiesību! 
Dodiet mūsu bērniem 
laiku izaugt un saprast, 
ko nozīmē “dzimumi” un 
kas ir “tiesības” un 
“līdztiesības”. To pat daži 
labi vecāki īsti nesaprot. 
Novēlam LM turpmāk uz-
manīgāk izvērtēt projektus 

 

mani pavadīja bailes, vai tik ne-
esmu palikusi stāvoklī! Man bija 
ļoti liels kauns kādam stāstīt, ka 
esmu pazaudējusi savu nevainī-
bu.” Lindas secinājumi 27 gados: 

“Sekss nav gaiss vai ūdens, 
bez kā nevarētu izdzīvot, tā 
nav visnepieciešamākā no 
cilvēku vajadzībām! Bet tas ir 
kas ļoti skaists un īpašs, kam 
ir paredzēta ļoti nozīmīga loma 
vienīgi laulāto attiecībās”,  
citāts no  
http://www.istamilestibagaida.lv/
content/man-ir-dota-iespeja-sakt-
visu-no-jauna 

Vidusskolās vajadzētu runāt par 
atbildību, par to, ka seksuālo 
attiecību veidošana bez jūtām ir 
dzīvnieciska, ka skaistākais ir 
nevis nervu kairinājumi, bet jū-
tas. Vēl jārunā par abortu un 
kontracepcijas kaitīgumu sievie-
tes veselībai, par garīgajām se-
kām, ko jūt bērni, kuri dzimst pēc 
abortiem. Par pašu kontracepciju 
mūsdienu jaunieši paši visu atra-
dīs internetā. Taču būtu labāk, ja 
viņi gribētu laulāties, uzņemties 

Reklāma 
 

Biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās 
durvis‖ aicina, sākot ar 28.oktobri, 

katru otro svētdienu no plkst. 13:00—
14:00 apmeklēt 7 semināru ciklu  

 
„Laimīgas ģimenes noslēpumi jeb 

ģimene kā kristīga vērtība”  
 

IC „Atvērtās durvis‖ telpās – 
 Ventspilī, Loču ielā 8; 

Kuldīgā, Liepājas ielā 14, 2.stāvā. 
 

Mērķauditorija—esošās un topošās 
ģimenes, jaunieši.  

Ja Tev jau ir ģimene, tu to plāno vai 
esi jauns cilvēks, kas vēlas uzzināt 

kaut ko vairāk par attiecību un ģime-
nes veidošanas un saglabāšanas 
garīgajiem principiem, veiksmju un 
neveiksmju cēloņiem, kā arī uzzināt 

par pareizu ģimenes budžeta  
plānošanu, atnāc!” 

 
Semināru temati, pieteikšanās kārtība 

u.c. informācija 
www.atvertasdurvis.ucoz.lv (sadaļā 

Semināri) 

un to ietekmes, mērķauditoriju 
izpētīt pamatīgāk – iesaistot arī 
citus profesionāļus un ņemot vērā 
senu un atzītu psihologu pētīju-
mus. 
Attīstība Latvijā būs tikai tad, ja, 
pieņemot lēmumus, neaizmirsī-
sim, ka Latvijas dārgākās pērles 
ir mūsu bērni! 

http://www.nra.lv/
http://www.apollo.lv/
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atbildību, dzemdēt bērnus un 
ģimenē kopīgi studēt kontracep-
cijas iespējas. 

Dievs mums māca dāvāt sevi 

tam, ko mīli.  

Vai ir kāda starpība- ar ko un 

cik guļu? Šeit gribu minēt kādu 
informāciju par dzemdes kakla 
vēža inficētāj vīrusu – HPV, kas 
apliecina, ka Dieva likums mūs 
sargā. 

"Ja abiem partneriem tās ir pirm-

intīmu kontaktu ārpus šīm 
attiecībām, tad maz ticams, ka 
viņiem būs iespēja inficēties 
ar augsta onkoloģiska riska 
HPV vīrusa tipiem."  Avots 
ww.cervarix.lv. 

3. lpp.  

Ir lietas, kuras, dzīvojot šajā pa-
saulē, attīstās vairāk vai mazāk 
dabīgi - miesa (ķermenis un tai 
skaitā mūsu maņu orgāni) un 
dvēsele (emocijas, prāts un gri-
ba), bet gars paliek vai nu tumsā, 
vai nu mēs to apzināti attīstām. 
To nevar izdarīt, ja nesākam 
meklēt – kas es esmu un kāds ir 
mans dzīves mērķis? Cilvēks jau 
sākotnēji ir garīga būtne, tāpēc 
mūs valdzina debesis.. 

"Garīgums" vispārējā nozīmē ir 

Garīgā izaugsme—dvēseles miers, cerība un nākotne  

Gara izpausmju kopums pasau-
lē un cilvēkā. Izrādās, ka garī-
gums nav saistīts ar cilvēka 
sociālo realizāciju. Garīguma 
attīstība ir Gara izpausmju pa-
saulē un cilvēka izziņā, cilvēka 
pašapziņas attīstība, iekšējās 
gaismas meklējums. Pati darbī-
ba izsakās kā visa negarīgā 
atšķēlums. 

Tātad, lai garīgi augtu, mums 
jāzina, kas mūsu dzīvē ir ne-
garīgs un tas jāatdala, kā arī 

jāatrod iekšējā gaisma, bet kur ir 
gaisma – tur tumsas vairs nav…. 
Mums jāatrod patiesība savai 
dzīvei, jāsaprot – kāds ir mans 
dzīves mērķis. 

Aforisms: Jo vecāki kļūst gara 
dzīvi dzīvojoši cilvēki, jo plašāks 
kļūst to prāta apvārsnis, jo vairāk 
apskaidrota kļūst to apziņa. Sa-
vukārt, tie cilvēki, kas dzīvo pa-
saulīgu dzīvi, ar gadiem arvien 
vairāk un vairāk ieslīgst tumsā. 

Helovīns (angļu: Halloween) ir tā 
saucamās Visu svēto die-
nas priekšvakars, 31. oktob-
ra vakars. Visu svēto diena 
(angļu: All Saints day), ko vēlāk 
sāka dēvēt par 
"Allhallowmas" (the mass of all 
hallows), nakts pirms šīs dienas 
nosaukta par "All Hallows Eve" - 
Visu svēto dienas priekšvakars, 
no tā tad arī radies nosaukums 
"helovīni".  

Šiem svētkiem it kā ir divas iz-
celsmes – viena no kristietības 
puses, bet otra—pagāniskā. 1. 
novembris kristietības vidē 
(tradicionāli svin Romas katoļu 
un anglikāņu baznīcās ) ir Visu 
Svēto diena, bet 31. oktobris - 
Visu Svēto dienas priekšvakars, 
kad vajadzētu palikt nomodā 
pirms šīs dienas svinībām un 
sagatavoties svētkiem ar lūgša-
nu - tādā veidā pieminot visus 
svētos un mocekļus. Šos svētkus 
iedibināja jau 834. gadā. Pastāv 
uzskats, ka kristīgā Baznīca vē-
lējās likvidēt vai aizstāt druīdu 
mirušo dvēseļu festivālu, ieviešot 
alternatīvu - Visu Svēto dienas 
svinību ceremoniju. Tomēr par 
saviem svētkiem to izvēlas arī 
mūsdienu burvji un raganas. 
Šajā laikā notiek viens no čet-

Reklāma 

Biedrība Integrācijas centrs 
„Atvērtās durvis” aicina, sākot 

ar 4. novembri ,katru otro  
svētdienu no plkst. 13:00—

14:00 apmeklēt  semināru ciklu  
 

„Radošā meistardarbnīca: 
Radīts uzvarai un brīvībai” 

 
IC „Atvērtās durvis‖ telpās – 

 Ventspilī, Loču ielā 8; 
Kuldīgā, Liepājas ielā 14, 

2.stāvā. 
 

Nodarbību mērķis—mazināt 
stresu un depresijas ietekmi, kā 

arī sociālo spriedzi  Latvijas 
sabiedrībā, dodot cerību, mieru 

un nākotni. 
 

Plašāka informācija un pieteik-
šanās kārtība 

www.atvertasdurvis.ucoz.lv 
(sadaļā Semināri) 

Vai zināji, ka... Helovīna dzimtene ir nevis ASV, bet Skandināvija? 

riem raganu sabatiem gadā 
(sabats - Pusnakts sanāksme ar 
attiecīgu rituālu). 

Ja apskata angļu vārdu „hallow”, 
tad tā tulkojums ir svaidīt, kas 

nozīmē ieziežot svētīt, bet pār-
nestā nozīmē „izraudzīt‖, „iecelt‖. 
Savukārt ―svētīt‖ nozīmē iegūt: 
Dieva vai dievu labvēlīgo ietek-
mi, žēlastību; no dieva vai die-
viem saņemtā labvēlība, laime, 
aizsardzība.  Šo dienu par sa-
viem svētkiem izvēlējušies ļaunie 
spēki.  

Pagānisms? 

Daži zinātnieki uzskata, ka sak-
nes meklējamas pagānu ražas 
svētku tradīcijās, kā arī mirušo 
godināšanas festivālā. Mirušo 
festivāls atrodams daudzās pa-
saules kultūrās, un tā mērķis ir 

pieminēt mirušos. 
Lielākoties festivāls 
tiek svinēts pēc ražas 
novākšanas – no 
augusta līdz novem-
bra beigām. Šādi 
festivāli atrodami jau 
inku laikos, kas šo 
festivālu atzīmēja visu 
novembri. Tieši no-
vembra sākumā un 
oktobra beigās šo 
festivālu atzīmēja 
peruāņi, hindi, Oke-
ānijas salās, arī senie 
persieši, ēģiptieši, 
japāņi, romānu tautas 
un Eiropas ziemeļu 
nācijas, arī balti, kam 

tas skaitījās veļu laiks, kad miru-
šie apciemoja savus tuviniekus. 
Tiem par godu tika klāts galds 
(tas arī uzskatāms par upuri). 

No kurienes? 

Daudzi uzskata, ka  „svētki‖ nāk 
no ASV. Tomēr, apskatot Ameri-
kas un Eiropas kultūru, atklājas, 
ka Helovīns pats par sevi nera-
dās ASV. Literatūrā ir minēts, ka 

šos ―svētkus‖ ieveda īru imigranti.  

Īru valoda ir viena no ķeltu valo-
dām. Ķeltiem savukārt 31. oktobrī 
bija ražas svētki - Samhain. Tra-
dīcija radusies vēl pirms Kristus 
dzimšanas. Festivāls tika svinēts 
kā Ķeltu jaunais gads, kas iezī-
mēja ražas novākšanas beigas 
un „gaišās gada puses‖ beigas 
un „tumšās puses‖ sākumu. To 
svinēja ar dzīrēm vairāku dienu 
garumā un tajā bija arī Mirušo 
festivāla atribūtika. Šajā dienā 
priesteri (iepriekšminētie druīdi) 
dedzināja ugunskurus un ziedoja 
tajos upurus mirušajiem, lai piela-
binātu garus. Oglēs zīlēja, pieko-
pa dažādas māņticības. Viņi uz-
skatīja, ka šajā laikā mirušo gari 
apciemo zemi, bet kopā ar tiem 
no elles ierodas visādi nešķīsteņi, 
tādēļ priesteri esot saģērbušies 
atbaidošos tērpos, zvērādās, lai 
aizbaidītu no sevis šos mošķus.  

Vēlāk Anglijā un Īrijā radās tradī-
cija (paradums, tas, pie kā cilvēki 
pierod) 31. oktobra vakarā pie-
kopt pagāniskas, māņticīgas tra-
dīcijas, dažādas nerātnības un 
postījumus. Tālāk šīs tradīcijas 
ceļoja uz Ameriku kopā ar īru 
imigrantiem un kļuva populāras 
19.gs. beigās. Notika arī dažas 
pielāgošanās. 

Reklāma 

Biedrība ―Īsta mīlestība gaida” (ĪMG) ir jauniešu organizācija ar 10 gadu pieredzi, kas atbalsta 
ģimeniskās vērtības un iedrošina jauniešus atteikties no dzimumattiecībām līdz laulībā, piedāvājot 
alternatīvu attiecību veidošanu. ĪMG mājas lapa www.istamilestibagaida.lv 

3. novembrī plkst. 11:00 Kuldīgā, Liepājas ielā 14., 2. stāvā semināri ģimenēm. Semināri Vents-
pilī, Loču ielā 8, notiks, 3. novembrī plkst. 15:00—  jauniešiem, 4. novembrī plkst. 10:00 - ģimenēm.  

ās dzimumattiecības un ja vi-
ņiem nebija un nebūs citu par-
tneru, vai ir iespējams inficēties 
ar HPV vīrusu? 
Ja partneri ir un paliek viens 
otram pirmie un vienīgie uz 
mūžu un viņiem nav nekādu 

http://www.cervarix.lv/papildu-informacija/biezak-uzdotie-jautajumi/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Visu_sv%C4%93to_diena
http://lv.wikipedia.org/wiki/Visu_sv%C4%93to_diena
http://lv.wikipedia.org/wiki/31._oktobris


Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” 

 

Sastāvs: 

1 gl. miltu 

1 gl. cukura 

1gl. mannas 

1 gl. piena 

1 tējk. vaniļas cukura 

2 tējk. cepamā pulvera 

150 g  sviesta 

500 g ābolu 

1 gl. skāba ievārījuma 

Pagatavošana: 

Samaisa miltus, cukuru, mannā, vaniļas cukuru, 

cepamo pulveri. 

Cepampannā ieber 1/3 no visa maisījuma. Virsū 

uzber sagrieztus ābolus, uz tiem klāj virsū ievārījumu. 

Ievārījumam pāri pārber atlikušo maisījumu. Virsū uzlej pienu, ar dakšu 

sadursta, lai piens izjaucas cauri visām kārtām, saliek virsū sviesta piciņas 

Cep 200 grādos apmēram 40 min. 

Gardumiņš. Ābolu rausis bez mīklas 

labi pielūgt svešus dievus? Var jau 
teikt „es jau tāpat‖, bet  nezināša-
na neatbrīvo no soda, pārkāpjot 
likumu Dievam ir likums – „neturi 
svešus dievus!‖. Šim likumam var 
paklausīt un var  nepaklausīt. Var 
teikt, ka „gribēju iepriecināt bērnus 
ar saldumiem‖. Bet vai tad konfek-
tes var dot tikai tad, kad pie tevis 
atnāk bērns, kas pārģērbies par 
kādu mošķi un pieprasa saldu-
mus, citādi tiksi izjokots? Tavs 
atbalsts veicina Helovīna populari-
tāti, tātad māņticību un okultus 
rituālus. Tā ir tava izvēle.  

Pat, ja tevi nesaista šie garīgie 
principi, tad, dārgais lasītāj, pa-
skaties, ko ilgtermiņā veicina šie 
svētki! Mūsdienās telovīns balstās 
uz bērnu vēlmi iegūt saldumus, 
pabūt kādā ballītē, kur var pārģēr-
bties par kaut ko. Šie svētki bēr-
niem asociējas ar saldumiem, 
jautrību un arī nedaudz bailēm. 
Pasaulē, īpaši ASV, ierasts, ka 
bērni un jaunieši pārģērbjas jocī-
gās vai šausminošās maskās un 
apstaigā kaimiņus, nedaudz pa-
biedējot tos un pieprasot saldu-
mus. Ja tas tiek liegts, apciemoja-
mie tiek pamatīgi sabiedēti. Bet 
kas tad ir tas, ko mēs ļaujam bēr-
niem mācīties? Uzstādīt ultimātus: 
„Ja tu man nedosi, tad tu pats 
dabūsi...!‖ Reizē tas veicina arī 
vandālisma pieaugumu, jo izjoko-
šana bieži pārvēršas par vienkār-
šu demolēšanu vai, piemēram, 
jēlu olu sviešanu. 

Latvijā Helovīns kļūst arī izplatīts 
pieaugušo vidū, jo tirgotājiem šis ir 
“tukšs laiks”. Helovīns veicina 
pieprasījumu pēc saldumiem, pār-
tikas un citām precēm, kas nepie-
ciešamas masku veidošanai. Arī 
citas nozares cenšas gūt labumu 
no tā, piemēram, kino. Aizvien 
lielāku popularitāti iegūst šausmu 
filmu seansi kino, tematiskie pasā-
kumi Latvijas krogos un naktsklu-
bos, kur tiek organizēti dažādu 
"raganu un citu radību" saieti. Ja 
jau bērnu jokošanās pārvēršas par 
vandālismu, kas gan notiek, kad 
„jokot” sāk pieaugušie alkohola 
reibumā, īpaši tie, kas jokus nesa-
prot... 

4. lpp.  

Konts ziedojumiem: 
 

AS Swedbank  
LV92HABA0551010690865 

 
AS DNB  

LV73RIKO0002013098088 

Ķirbis vai rācenis? 

Sākotnēji vispār tika 
grebts rācenis, bet 
Amerikā rācenis tika 
aizvietots ar ķirbi. Arī 
rāceņa grebšana nāk 
no ķeltu kultūras, kur 
tā funkcija bija ļauno 
garu aizbaidīšana, 
izgrebjot to kā miroņ-
galvu, ieliekot sveci un noliekot 
uz palodzes. Tā arī savā veidā ir 
buršanās, kad tu pats cīnies ar 
ļaunumu, tāpat kā liekot sāli zem 
kājslauķa. 

Īrijā un Lielbritānijā bērni un arī 
nabagi vilka tērpus (kādus nu 
varēja uztaisīt) un maskas (kā 
iepriekš minēts ķeltiem tas nozī-
mēja vai nu pielabināšanos ga-
riem vai to aizbaidīšanu). Šādi 
viņi gāja no mājas uz māju, dzie-
dot dziesmas. Atverot durvis, 
mūsdienās tiek jautāts- triku vai 
saldumu (trick or treat). Triks 
parasti ir draudi, ka, ja nācējs 
nedabūs saldumus, tad ļauni 
izjokos nedevēju. Savukārt se-
nāk šie bērni un nabagi prasīja 
īpašus saldumus un par to dzie-
dāja un skaitīja lūgšanas miruša-
jiem.  

Kūciņa par dvēseli? 

Šie saldumi bija īpašas mazas, 
apaļas kūciņas, kurās cepot tika 
iegravēts krusts un kuras sauca 
par dvēseļu kūciņām jeb 
„dvēseli”. Katra apēstā kūciņa 
atainoja, ka dvēsele ir atbrīvota 
no būšanas šķīstītavā un iespēju 
pa taisno tikt debesīs. Ar šķīstī-

tavu saprot vietu, kur pēc nāves 
nonāk cilvēki par sī-

kiem grēkiem, lai cieša-

nās un šķīstīšanas ugu-
nīs izciestu sodu un 
pēc tam nokļūtu debe-
sīs. Jāatzīmē, ka šādas 
vietas eksistence ir 
pagāniskais uzskats, 
bet Bībelē par to nekas 

nav aprakstīts. Tomēr, tā kā cil-
vēki tam ticēja, tad sanāk, ka viņi 
deva šīs kūciņas kā izpirkumu 
jeb upuri par saviem grēkiem. 
Tas arī skaidro, kādēļ pastāv vēl 
viena šo svētku nosaukuma vari-
ācija, proti, Visu dvēseļu diena 
(All Soul`s Day). Izriet, ka viss 
notiekošais bija okulta rituāla 
darbība, arī dziesmas. Kāda 
ASV komponiste, veicot pētīju-
mu, atklāja, ka bērnu dziesmi-
ņām, ko tie parasti dzied ASV 
Helovīna laikā, ir tādas pašas 
notis kā viduslaiku skaņdarbam 
„Tiesas diena” ("Day of Jud-
gment"), kas aicināja cilvēkus 
nožēlot grēkus un griezties ar 
lūgšanu pie mirušajiem.  

Angļu valodā šīs kūciņas sauca 
– „alms”, kas burtiskā tulkojumā 
ir „žēlastības dāvana‖. Rodas 
jautājums, kam tā ir žēlastība? 
Tā ir žēlastība pret nabagu vai 
bērnu, vai arī tā ir dāvana, lai 
izlūgtos žēlastību no mirušo ga-
riem? 

Patiesība— Rietumos vai Aus-

trumos? 

Rietumu un Austrumu skatījums 
pilnīgi atšķiras šajā jautājumā. 

Meklējot šī vārda saknes un 
būtības skaidrojumu, atrodam, 
ka šādu žēlastības dāvanu do-
šana saistās ar rituālu. 

Rietumu uztverē žēlastības dā-
vanu došana ir mīlestības iz-
pausme. Par piemēru pat ņemts 
tas, ka tādu dāvanu deva pats 
Dievs, proti,  Jēzus nāve pie 
krusta bija kā žēlastības dāvana 
cilvēkiem, lai tiem būtu glābšana 
no grēkiem: ‖Jo tik ļoti Dievs 
pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepa-
zustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvī-
bu‖( Jāņa ev 3: 16). 

Tomēr Austrumu uzskatos pa-
stāvēja mirušo festivāli, un šai 
dāvanai ir cita nozīme. Cilvēks 
nesa savu žēlastības dāvanu, lai 
izrādītu cieņu. Viņš to nesa 
priesterim vai citai garīgajai au-
toritātei un šī dāvana bija simbo-
liska pieslēgšanās garīgajai val-
stībai, lai parādītu savu bezspē-
cību un cieņu. Tas bija upuris, lai 
iemantotu dievu vai garu labvēlī-
bu un žēlastību, jo cilvēks atzina 
sevi par bezspēcīgu garīgās 
valstības priekšā. 

Kopumā jāaizdomājas - kas šī 
bija par žēlastību, kas ir žēlastī-
ba, kādēļ mūsdienās daudzi 
atbalsta, paši svin Helovīnu un 
kādēļ dod saldumus? Joka dēļ? 
Jautrības dēļ? Protams, tagad, 
kopš 20. gs sākuma,  tie tiek 
svinēti kā izprieca bez reliģiska 
vai pagāniska nolūka. Tomēr, ja 
mūsu zeme ir kristīga, tad vai ir 

 

Internetā  

atvertasdurvis@gmail.com 

www.atvertasdurvis.ucoz.lv 

 

 

Tel. 26717841 

Adrese 

Ventspils, Loču iela 8,  

filiāle Kuldīgā—Liepājas iela 14, 

2.stāvā, virs veikala ―Eiroskor‖ 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Vandalisms
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ola
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%93ks

