
Neviens nav vainīgs, 

un mēs visi esam vainīgi 

Kas tas ir? 

Turpinājums 

Iepriekš noskaidrojām, ka: 

alkohols ir tipiska narkotiska viela, kas galvenokārt iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu 

un ka 

no neapstrīdamās alkohola iedarbes uz cilvēka organismu definīcijas ir secināms, ka tā lietošanas sekas ir 

izmaiņas centrālās nervu sistēmas darbībā un alkohola atkarības veidošanās. Ļoti nopietns, draudus brīdinošs 

secinājums. Paradoksāli ― tas nestrādā. Pagaidām praksē attiecināms vienīgi uz bērniem un pusaudžiem. 

Vēl drošas atziņas: 

„Alkohola lietošana ir viens no galvenajiem riska faktoriem, kas negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību.“1 

„Alkohola lietošana ir cēlonis vairāk nekā 60 dažādām hroniskām slimībām vai akūtiem stāvokļiem.“2 

Piepulcināsim klāt vēl vienu nesen atklātu faktu: 

„Pēdējo gadu pētījumos atklāts fakts, ka no garīga rakstura traucējumiem cieš vairāk nekā trešdaļa Eiropas 

iedzīvotāju.“3 No turpmākā teksta noprotams, ka Latvijā situācija ir līdzīga. !! 

 Tas arī nav no pļāpu kules, bet no ārpus plašsaziņas līdzekļu avota. 

Noliksim uz brīdi malā lasāmo, aizvērsim logus un izslēgsim visu, kas skan un nepārtraukti kaut ko rāda! 

Atgriezīsimies paši pie sevis kā pie vairāk vai mazāk veiksmīga un vairāk vai mazāk pašapmierināta cilvēka. 

Vispirms pacentīsimies atzīt, ka še minētās patiesības esam mēs paši, mēs visi! Mūsu esošos un mūsu nākamos 

bērnus ieskaitot. Tas nenotiek kaut kur visumā, bet šeit un tagad. Tas viss ir mūsu pašu sastrādāts. 

Kā tā? Sen vairs neesam analfabēti, visi esam tendēti iegūt vismaz pamatizglītību. Vidējā izglītība pieejama 

par brīvu. Ja esi trūcīgs, bet centīgs, arī augstākā iespējama par velti. 2019. gadā Latvijā 36,6 % sieviešu un 

23,7 % vīriešu bija augstākā izglītība. Kur, nu, vēl labāk? 

Izglītotie un savā jomā atbildīgie (SKPC) sniedz mīta (tas ir maldu alkohola lietošanas sakarā), piemēru: ka 

pretēji vēlamajam efektam ― pacilātībai alkohols kā depresantu grupas atkarību izraisoša viela rada 

skumjas, dusmas. 

No tā secināms: 

a) Alkohola lietošana, pēc būtības, ir bezjēdzīga, jo pēc SKPC definīcijas nesasniedz nosprausto mērķi. 

b) Alkohola iedarbības uz cilvēku specifika ir radīt cilvēkā ilūziju pretēju realitātei un tai ticēt. 

Savelkot kopā visas minētās atziņas secinām: 

Iekšķīga alkohola lietošana nav attaisnojama. Tas ir ļaunums mūsu bērniem, mums 

pašiem un ikkatram (caur citiem lietotājiem apdraudējums arī nelietotājiem) un visai 

sabiedrībai kopumā. 

Alkohola iedarbības uz cilvēku specifika ir radīt cilvēkā ilūziju pretēju realitātei un 

tai ticēt. 
 

Tas nav brīnums, bet sen aizmirsta patiesība. Tolerance mūsdienu sabiedrībā sit augstu vilni. Zinātņu vīri un 

sievas, kuri ar saviem pētījumiem ir atklājuši šeit minētās, eksistenciāli svarīgās atziņas, norādījumus rīcībai 



parasti atstāj nenosauktus vai arī visbiežāk izdara it kā labus un pareizus, bet patiesībā ačgārnus. Biežāk 

sastopamie ― vajag dzert atbildīgi un strādāsim pie dzeršanas mazināšanas. 

Skolotāji vienmēr ir bijuši gaismas nesēji tautai. Tilts starp zinātni un jaunatni. Tad kāpēc lai šodien tieši 

skolotāji nebūtu pirmie, kuri norāda un aktualizē pilnīgas atteikšanās no alkohola lietošanas vērtību? 

Nosauktu to par dabisku normu. Pagrieztu skolu jaunatnes domas un apziņu šajā virzienā? Parādītu jaunatnei, 

ka dzeršana ir mūsu kultūras kroplīgs piedēklis un pēdējā laikā jo straujāk nomāc tautas apziņu un ir reāls 

drauds pašu un tautas iznīcībai.  

Vēl ārpus plašsaziņas līdzekļu pratības robežām atrodams: „Alkohola ražošanas apjoma un patēriņa 

pieaugums daudzās pasaules valstīs līdz ar iedzīvotāju ienākumu palielināšanos, urbanizāciju, neiropsihiskā 

darbīguma intensificēšanos ir sekas alkoholisma slimnieku skaita pieaugumam, sākot ar pēckara periodu, 

(par periodu 1945.–1983.) 50 un vairāk reizes.“4 

 

Skolotāji ir tie, kuri ir tiešā kontaktā ar reāliem bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ik dienas un dienas 

garumā. Pazīst ne tikai sejas, bet arī dvēseles. Zina, ka nu jau daudzi dzīvo īstā trūkumā ― mīlestības trūkumā. 

Alkoholā izšķīdušās mīlestības trūkumā. Turklāt, tāpat kā mēs visi ― melu pasaulē (par alkoholu). 

Kas tas par cilvēku, kurš nelieto alkoholu? Alkohola aptumšotajiem prātiem atbilde ir pa rokai ― tie nav 

normāli. Informatīvajā telpā ir atrodami arī speciālistu brīdinājumi, piemēram: „Arī striktais alkohola 

pretinieks krīzes vai emocionāla satricinājuma brīdī var norauties, un tas viņu var sagraut ārprātīgā veidā.5 

― tā psihoterapeite Inese Putniece. 

Kā tad mūsu striktie alkohola pretinieki Jānis Dāvis, Kārlis Ulmanis, Augusts Dombrovskis un daudzi citi ir 

izdzīvojuši bez alkohola? 

Ziņa nāk no plašsaziņas līdzekļa. Kā palīdzība tautai redzesloka paplašināšanai. Pilnīgi nesavtīgi? Un tikpat 

bezatbildīgi. 

Varam iztēloties ainiņu. Skolotājs stāsta jauniešiem par alkohola kaitīgo ietekmi uz nervu sistēmu. Vienīgais 

teicamnieks izvelk no somas paburzītu žurnālu, veikli atšķir vajadzīgo lappusi, iezīmē teikumu un palaiž pa 

rindām. Gluži kā aiz motorlaivas, ceļojošā žurnāla trajektorija iezīmējas ar pārākuma izteiksmi žurnāla 

apgaismoto izglītojamo sejās. 

Šeit pieminētais nav „gadsimta pērle“ no plašsaziņas līdzekļu viedokļu apcirkņiem. Par alkohola tēmu gandrīz 

visi tie savā būtībā ir līdzīgi šim kā divas ūdens piles. Kārtējais piemērs tam, kā kvantitāte pāriet kvalitātē. 

Tautai nav vairs citas „barības“, vienīgi šāda. Kāds pasviež kumosu, tauta sagremo un atgremo. Ļaudis ne 

tikai no sociāli zemākajiem slāņiem. Tā, filmā „Rīgas sargi“ Kārlis Ulmanis ar kareivi uz tilta sadzer šņabi no 

pudeles kakliņa gluži kā ūdeni. Tāpat vien. ― To ir saražojuši mūsu pašu kultūras tēvi un mātes. 

Cienījamie skolotāji! Tā nav jūsu vaina, ka skolu izglītojamie smēķē, dzer un lieto citas narkotikas. Kāds 

varētu iebilst, ― citas ir aizliegtas! Aizliegtas, tas nekas. Atrodas, kuri rozēm kaisa ceļu marihuānas un citu 

narkotiku dekriminalizēšanai, bet ļautiņi tam naivi tic vai toleranti klusē. Vainīgi esam mēs visi. 

Tieši jaunieši šīs vēsmas (par citām narkotikām) vislabāk uztver un iesaistās. Jāatgriežas pie tēmas ― par 

alkoholu. Šeit apzināti esmu pieminējis citas narkotikas, jo to būtība, lietošanas mērķis, iedarbība un sekas ir 

līdzīgas. 

Atgriežoties pie psihoterapeites Ineses Putnieces melu kalngala. 

Tā samelot vajag prast. Patiesība ir tāda, ka pieminēto iespējamo briesmu pirmcēlonis ir alkohola atkarība. 

Alkohola, kas grauj cilvēka centrālo nervu sistēmu, vissarežģītāko un vissvarīgāko mūsu organismā. Dzert, 

tas nav putrai piebērt sāli, sālot putru iznākums ir skaidri paredzams, tā var būt tikai vairāk vai mazāk sāļa. 

Alkohola lietošanas sekas nav paredzamas, bet tās vienmēr ir vienīgi negatīvas.6 Jaunībā tiku lasījis par 

pētījumiem, kā alkohols ietekmē pēcnācēju veselību, ja bērns tiek ieņemts dzērumā. Detaļas precīzi vairs 

nevaru nosaukt, bet aina drūma. Precīzi un skaidri, gandrīz kā citātu varu atreferēt tikai pēdējo secinājumu: 



Patiesības labad ir jāatzīst, ka daudzos gadījumos dzērumā ieņemtie bērni piedzimst veseli un normāli attīstās. 

Bet agrāk vai vēlāk turpmākajā dzīvē saslimst ar kādu psihisku kaiti. 

Iepriekš mēs nevaram zināt, kā un kādā mērā mums un mūsu pēcnācējiem izpaudīsies mūsu alkohola lietošana. 

Viens gan ir droši zināms, nav nekaitīgas alkohola devas.7 

Bet, re, kā Putnieces kundze alkohola atkarības slimniekam (vai psihiski atkarīgajam) piekar striktā alkohola 

pretinieka izkārtni un tā nemanāmi pareģo alkoholu nelietojošam cilvēkam  alkohola atkarīga cilvēka likteni. 

Tie tik ir Meli ar lielo burtu! 

Tagad samērosim šos melus ar savā ziņā vienu no pārākajiem alkohola nelietotājiem Augusta Dombrovska 

(07.16.1845.–13.11.1943.) dzīvi un devumu!  

Nabadzības dēļ skolā nebija gājis nevienu dienu. Darba gaitas tika uzsācis 13 gadu vecumā. Strādādams 

25 gadus, uzkrāja darba un dzīves pieredzi, pašmācības ceļā iemācījās lasīt, rakstīt, rēķināt un vairākas 

valodas. Nodibināja savu kokzāģētavu, bija līdzdalīgs savu darbinieku dzīves apstākļu uzlabošanā. 1902. gadā 

Mīlgrāvī tika nodibināta saviesīga biedrība, par tās priekšnieku tapa iecelts Augusts Dombrovskis.  

Augusts Dombrovskis alkoholu tika atzinis par lielāko ļaunumu un panāca, ka biedrība mainīja statūtus un 

nosaukumu uz Bezalkohola biedrība Ziemeļblāzma. Ar Augusta Dombrovska sarūpētajiem līdzekļiem un viņa 

vadībā 1904. gadā tiek uzcelts biedrības nams gluži kā pils. 1906. gadā tā paša Augusta Dombrovska acu 

priekšā Soda ekspedīcija šo pili nodedzināja. Tad vārds vārdā piepildījās psihoterapeites Ineses Putnieces 

šausmīgais brīdinājums ― striktais alkohola pretinieks Augusts Dombrovskis emocionāla satricinājuma brīdī 

noraujas, un tas viņu sagrauj ārprātīgā veidā ― viņš turpina būt striktais alkohola pretinieks un tajā 

pašā vietā uzceļ vēl staltāku un vēl greznāku pili! 

Šīs ir tikai drupačas no minētā dižvīra dzīves un apliecina to, ka skaidram cilvēkam nekad nekādas alkohola 

briesmas nedraud. Alkohola atkarības slimniekiem gan. Kurš svin ar alkoholu, tas to neaizmirsīs arī bēdās. 

Alkohola psihisko atkarību Putnieces pieminētais ieguva kultūrvides iespaidā, atkarības slimību ar dzeršanu. 

Ja kādu, varbūt pat ilgāku laiku atkarīgais ir paspīdējis kā striktais alkohola pretinieks, tas vēl nenozīmē, ka ir 

atbrīvojies no atkarības. Tad kādā veidā alkohola atkarīgo atturība var sagraut ārprātīgā veidā kā citādi kā 

vienīgi ieslīgt atpakaļ dzeršanā, tas ir atgriezties savā normālajā, paša sastrādātajā agregātstāvoklī. Nav nekā 

ārprātīgāka kā pieslieties dzeršanai. 

Ne tikai skaidrie dižgari tā dzīvo un izdzīvo savas bēdas bez alkohola. Līdzīgi arī skaidrie vienkārši ļaudis. 

Šoreiz nobeigšu ar atmiņu pārstāstu. 

Atceros bērnībā pieaugušo sarunās noklausīto. Ļoti cienījama vecuma kundze stāstīja par savu dzīvi. Bērnībā 

piedzīvoto ugunsgrēku, kurā nodega viņu ģimenes dzīvojamā māja. Par to, kā notikumu pārdzīvoja pati un 

pārējie ģimenes locekļi. Man atmiņā visspilgtāk palika liecība par viņas tēvu. Kad izmisīgie uguns dzēšanas, 

lopu un mantu glābšanas iespējamie darbi bija beigušies, viņš nespēkā saļimis. Māte ar vecāko brāli aiznesusi 

tēvu uz pirtiņu. Tur viņš nogulējis trīs dienas un trīs naktis, ne ēdis, ne dzēris, ne runājis. Ceturtajā dienā cēlies 

un gājis darbos, muguru neatliecis no tumsas līdz tumsai. Vēl pirms ziemas iestāšanās ģimene no pirtiņas 

pamazām sākusi apdzīvot jauno māju. 

Notikums, vērtējot pēc stāstnieces un noklausītāja vecumiem, attiecināms uz laiku pirms pirmā pasaules kara. 

Turpinājums sekos. 
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