
Neviens nav vainīgs, 

un mēs visi esam vainīgi 

Kas tas ir? 

Nobeigums 

Bez īpašas pārspīlēšanas varam secināt, ka esam tādā priekšapokaliptiskā situācijā. Dzīve iet savu gaitu, visi 

ir it kā apmierināti, arī alkohola atkarības skartie tiek rūpīgi ārstēti un mīļi aprūpēti, lielu daļu rūpju par 

bērniem ir uzņēmusies valsts, garantētas pensijas un vēl laime pudelē, ― kas kait nedzīvot? 

Šīs ir tikai manas pārdomas. Tās nekādi nevienu nesaista. Iepriekš pieminēju skolotājus. Dzerošie bērni un 

pusaudži nav ne mana, ne skolotāju atbildība. Tā ir vecāku atbildība. Juridiski. Patiesībā mūsu, ikviena un 

mūsu visu kopā. 

Ko darīt? 

Nekad nenolaist rokas! 

Ir viena mūsu laiku iepriecinoša iezīme. Kā pozitīvu un iepriekš grūti iedomājamu tendenci sabiedrībā redzam 

vecāku atgriešanos pie bērniem ― aizvien vairāk vecāku paši ne tikai uzņemas visas rūpes par saviem 

bērniem, bet arī izglītošanu mājmācībā. Skaists pavērsiens. Kāpēc lai nenotiktu arī novērsiens no alkohola? 

Kā vienam, tā otram nav nepieciešami juridiski priekšraksti un bargi likumi. Tā ir mūsu pašu siržu atvēršanās 

īstai cilvēkmīlestībai. 

Dzīvot bez alkohola ir skaisti, bez nevajadzīgiem stresiem un bažām par savu un savu bērnu veselību un 

nākotni. Bez psihoterapeitiem. Bez narkologiem. Izjust darba prieku un prieku par paveikto. Mīlestību. 

Skurbulī nenovērsties no sevis un no patiesas dzīves. Pie tam tas ir sasniedzams tūlīt un tepat, tuvāk nekā 

rokas stiepiena attālumā, tas ir paša deguna galā. Pēc tā nav jāskraida pa pasauli un jāgāž kalni. Ir tikai 

vienkārši un klusi jāpalūkojas Patiesībai acīs un jāpasaka sev ― man tās dziras nav vajadzīgas, jo par tām es 

maksāju nevis ar naudu, bet pats ar sevi un saviem bērniem. 

Lai zināšanas mums palīdz! 

Klasiski zināšanas meklējam grāmatās, pie citiem cilvēkiem un tagad arī neierobežotā daudzumā internetā. 

Var pat sākt domāt, ka mazāk ir vairāk. Tur tagad var atrast patiesību visos vēlamajos variantos. Arī tādu, ka 

amerikāņu astronauti nemaz nav bijuši uz Mēness. Arī receptes, kā dzert, lai uzlabotos veselība. 

Ir arī vērtīgas grāmatas un godprātīgi autori, šeit būs dažas no tām un īsi par autoriem. 

Kā pirmo labāko un īsāko iesaku Bāzeles universitātes rektora, profesora Gustava Bunges (1844.–1920.), 

1886. gada 23. novembrī universitātes profesūrai lasīto lekciju „Alkohola jautājums“. LNB ir lasāms un 

lejupielādējams Latvijas pretalkohola biedrības 1937. gada izdevums latviešu valodā. 

Laba grāmata lasīšanai ir Доктор Николай Тяпугин, „Народные заблуждения и научная правда об 

алкоголе“, Москва ― 1926. Lejupielādējama. 

Vērtīgas ir visas akadēmiķa Fjodora Uglova (22.09.1904.–22.06.2008.) grāmatas par mūsu tēmu. Dažas ir 

tulkotas un izdotas latviešu valodā. 

Arī latviešu autoru darbi. 

Kā pirmo ierindoju Augustu Dombrovski. Tikai viņš nevienu darbu nav uzrakstījis, gluži kā Sokrāts. Viņš 

pats ir darbs. Lasām visu par šo Vīru! 

Jānis Dāvis ir ne tikai ļoti raženi strādājis, bet arī daudz rakstījis. Apjomīgākā ir 756 lappušu grāmata „Manas 

gaitas un atziņas“. Iesākumam iesaku „Jaunatnes bojātājs“. Īsi, bet kā vienmēr konkrēti un saturīgi. Abas 

grāmatas ir digitalizētas un lasāmas no LNB krājuma attālināti. Tagad Covid-19 laikā visiem pieeja brīva. Vēl 

dažus darbus var lasīt LNB un pasūtīt no citām bibliotēkām. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008


No mūsdienu autoriem vērtīgas ir arī Ēvalda Apīņa (1928. ― 2020.) sarakstītās grāmatas, pēdējā ― 

„Brīvprātīgais vājprāts“. Izdevējs SIA Medicīnas apgāds, 2015 

Ēriks Eglītis, Kultūras spīlēs, autora izdevums, 2020 

Īsumā par autoriem. 

Augusts Dombrovskis. Skolās nav gājis. No nabadzīgas ģimenes. Nodzīvojis 82 gadus. Mantojumā 

atturībniekiem atstājis pili. Apskatāma Rīgā, Vecmīlgrāvī, Ziemeļblāzmas ielā 36. 

Jānis Dāvis, Skolotājs, no nabadzīgas ģimenes. Nodzīvojis 92 gadus. Ir sarakstījis daudzas grāmatas un 

mantojumā studentiem atturībniekiem atstājis lielu 6 stāvu namu. Apskatāms Rīgā, Krišjāņa barona ielā 49. 

Ēvalds Apīnis, skolotājs, no nabadzīgas ģimenes. Nodzīvojis 92 gadus.  Vererinārmedicīnas zinātņu doktors. 

Vairāku grāmatu autors. 

Fjodors Uglovs, ķirurgs, akadēmiķis. Nodzīvojis 102 gadus. Nekad nav izdzēris nevienu spirtota dzēriena 

glāzi. Daudzu grāmatu autors. Vēl 100 gadu vecumā ir veicis sarežģītu sirds operāciju. 

Gustavs Bunge, profesors, prestižas universitātes rektors, nodzīvojis76 gadus. Ārsts, fiziologs ar pasaules 

vārdu. Atturības pamatlicējs. 

Ievērojiet! Strikta atturība šiem cilvēkiem nav bijis šķērslis nodzīvot garu un raženu mūžu. 

Re, kā mums ceļu rāda īsti profesionāļi ― titulēti ārsti un skolotāji. Cilvēks no tautas (Augusts Dombrovskis) 

uzdod takti. Kāpēc lai neizdotos? 

Brīnumi nenotiek? Notiek! Tikko pieminētās mājmācības. Piepulcināšu paša senāk piedzīvoto brīnumu. 

Ziema. Aktjubinskas lidosta. Jau nakts, izlidošana kārtējo reizi atlikta. Pasažieri nīkst uzgaidāmajā telpā. 

Pēkšņi jauns un sprigans puisis sāk laist strauju danci. Pēc brīža ķer pie rokas citu puisi un rauj to dejā, tad 

pamet un rauj nākamo, trešo, tad arī pa meičai. Drīz vien jau vairums līksmībā dejoja! 

Tas nebija alkohols! 

Ēriks Eglītis, Valmierā 

eriks_eglitis@inbox.lv 
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