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Vai zebra ir balta ar melnām 
svītrām vai melna ar baltām? 
Kāpēc strausi nelido? Kāpēc lāči 

Skolotāja Baiba katram bērnam 
bija sagatavojusi glītu grāmatiņu 
ar dzīvnieku attēliem un īsu 

nākamais grāmatiņā attēlotais 
dzīvnieks. Bērniem bija iespēja 
pielietot savas skolā iegūtās 
zināšanas gan raksturojot dzīv-
nieka izskatu, gan cenšoties 
saskaitīt plankumus uz žirafes 
ķermeņa. Pakavējāmies pie ekso-
tiskajiem Āfrikas savannas iemīt-
niekiem, pasmējāmies par 
pērtiķu jocīgajām izdarībām, 
papriecējām acis ar pāva krāšņo 
asti, noraudzījāmies degunradža 
sparīgajā šurpu turpu staigāšanā 
un klusiņām vērojām koalas 
lācīša miegu. Izrādās, ka koalas 
lācīši patiesībā nav lāči un pat 
nav radinieki lielajiem lāčiem! 
Šos ķenguriem un vombatiem 
radniecīgos dzīvniekus tā dēvē, 
jo tie ļoti atgādina rotaļu lācīšus.

Trīsgadīgā Armanda Kalna 
uzmanību šajā zoodārza apmek-
lējuma laikā visvairāk piesaistīja 
sarkandegunaino mandrilu ģime-
ne. Zēnu iepriecināja šo pērtiķu 
sugas pārstāvju spilgtā seja un 

pērtiķiem raksturīgā savstarpējā 
kažoka apkopšana. Pie šo dzīv-
nieku mājvietas nācās atgriezties 
vairākas reizes. Savukārt, Alex 

Mazie Lāču bērni ciemos pie lielajiem lāčiem

Uzticību var atgūt tikai ar darbiem

Mazie Lāču bērni ciemos pie lielā Sanfrancisko Zoodārza lāča. 
No kreisās: Kelly Melbārdis, Armands Kalns, skolotāja Baiba 
Zaķe-McGibben, Brennen Bezdecheck, Emily Melbārdis, Alex 
McGibben

Vērojot zebras, žirafes un citus Āfrikas savannas dzīvniekus

Emily Melbārdis pielaiko pāva asti
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ziemā guļ? Atbildes uz šiem un 
citiem jautājumiem pieci Zie-
meļkalifornijas Latviešu skolas 
jaunākās, Lāču bērnu klases sko-
lēni devās meklēt uz Sanfrancisko 
Zooloģisko dārzu.

Pirms zoodārza apmeklējuma 
bērni skolotājas Baibas Zaķes-
McGibben vadībā Latviešu skolas 
svētdienas nodarbībās bija mācī-
jušies pazīt un latviski nosaukt 
dažādas krāsas, formas, salīdzināt 
lielumus, skaitīt un pazīt zvērus. 
Ar lielu aizrautību mazās kājiņas 
ne reizi vien bija pierībinājušas 
Draudzes nama pagrabstāva 
mazāko klasi, atdarinot zaķīša 
vieglos lēcienus, lāča smagos 
soļus, pelītes žiglo tecēšanu un 
ziloņa lempīgo gaitu. Bija pienācis 
laiks skolā iegūtās zināšanas 
pielietot praksē un skatīt dzīv-
niekus vaigu vaigā. 

aprakstu latviešu valodā. Bērnos 
valdīja veselīgs sacensības gars, 
kad viņi cits par citu ātrāk 
mēģināja sameklēt, kur dzīvo 

McGibben visvairāk laika gribēja 
pavadī, vērojot graciozos flamin-
go. Bija interesanti uzzināt, ka šie 
skaistie putni savu rozā krāsu 
iegūst, uzturā lietojot vielas, kas 
bagātas ar alfa un beta karotīniem 
– aļģes, gliemjus, vēžveidīgos 
dzīvnieciņus. Cilvēki beta karo-
tīnu uzņem, ēdot burkānus.

Neviltotu prieku gan mazajos, 
gan lielajos izraisīja brauciens ar 
vilcieniņu, īpaši brīdis, kad, 
iebraucot tunelī, no lokomotīves 
skursteņa tvaika vietā sāka nākt 
lieli, spīdīgi ziepju burbuļi!

Sārtām mutēm no cukurvates 
ēšanas, patīkami noguruši un 
jaunu iespaidu bagāti vēlā pēc-

pusdienā lielie un mazie zvēru 
draugi devās mājup. Zoodārza 
apmeklējums vienaldzīgu neat-
stāja nevienu. Neatkarīgi no 

vecuma ikviens mājup devās 
uzzinājis ko jaunu par brīnišķīgo 
dzīvnieku pasauli. Sirsnīgs pal-
dies skolotājai Baibai par inte-
resanto un labi noorganizēto 
ekskursiju!

Linda Kalna

Uzziņai. Ziemaļkalifornijas 
Latviešu skolā šobrīd mācās pāri 
30 audzēkņi. Mācības notiek 
katru svētdienu Latviešu Drau-
dzes namā Sanfrancisko no 9:30 
līdz 13:00 (jaunākajām klasēm 
līdz 12:00). Tuvāku informāciju 
var iegūt sazinoties ar skolas pār-
zini Katrīnu Kāposts-Smith, zva-
not pa tālruni (650) 233-0570 vai 
rakstot kksmith_email@yahoo.com.

Latvijā 16. februārī notika ļoti 
svarīga Valsts prezidenta Valža 
Zatlera un ministru prezidenta 
Ivara Godmaņa saruna, kuŗai 
bija izšķirīga nozīme valsts 
tālākajā attīstībā. Sarunas iemesls 
bija 13. janvārī Zatlera paziņojums, 
ka viņš vairs neuzticas Godma-
nim. Turklāt arī sabiedrības pacie-
tības vadzis ir tuvu lūzumam.

Kāpēc tā bija noticis? Valdību 
veidojošās partijas 13. februārī 
vienojās neveikt ministriju sama-
zināšanu, bet pēc divām nedēļām 
aicināt Saeimu lemt par uzticību 
jaunajam zemkopības, kā arī 
kultūras ministra kandidātam, 
un, iespējams, vēl kādam minis-
tram, ja partijas nolems veikt 
izmaiņas savā ministru komandā. 
Vēlāk vakarā I. Godmanis gan 
paziņoja, ka ministriju samazinā-
šana pārcelta uz 1. aprīli. Šāds 
lēmums pieņemts tāpēc, ka līdz 
gaidāmajiem Latvijas valsts 

budžeta grozījumiem neesot iespē-
jams veltīt nevienu brīdi polī-
tiskām pārmaiņām. Pašlaik par 
prioritāti izvirzīta ekonomika un 
finanču jautājumi. Tāpat būtiskas 
ir gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, 
un svarīgi, lai tās varētu notikt 
netraucēti un organizēti. 

Par koalicijas paplašināšanu 
vai funkciju pārdali koalicija 
vienojusies vairs nerunāt, sacīja 
Godmanis, kaut gan piebilda, ka 
viņa piedāvātais valdības reorga-
nizācijas plāns “nav nolikts 
pilnīgā aizmirstībā”. 

V. Zatlers piektdienas vakarā 
paziņoja, ka Ministru prezidents 
trīs dienu laikā diametrāli pretēji 
ir mainījis savu viedokli par paša 
izstrādāto valdības un valsts 
pārvaldes restrukturizācijas plānu. 
“Tādējādi man ir jāatzīst, ka I.
Godmaņa kungs ir zaudējis manu 
uzticību,” paziņoja Valsts prezidents.

Polītologi uz karstām pēdām 
sprieda – kas tagad būtu Godma-
nim jādara? Tika minēta citu 
valstu prakse, ka pēc uzticības 
zaudēšanas valdības vadītāji 
mēdzot demisionēt.

Ivars Godmanis devās pie 
Valsts prezidenta uz Rīgas pili. 
Lielā saruna ilga vairāk nekā 
četras stundas. Valsts prezidents 
paziņoja, ka panākta vienošanās 
un Godmaņa valdība turpinās 
darbu. Par uzticības zaudēšanu 
valdības vadītājam I. Godmanim, 
Valsts prezidents vairs nerunāja. 
Svarīgi esot pabeigt darbus. 
Šonedēļ ir svarīgas sarunas ar 
Starptautisko Valūtas fondu.

“Šīs sarunas gaitā esmu pārlie-
cinājis Ministru prezidentu, ka 
pieņemot lēmumu par valdības 
reorganizāciju, Ministru prezi-
dents ir kļūdījies. Man izdevās 
pārliecināt Ministru prezidentu, 

ka valdības reorganizācijas plāns 
ir viens no tiem pasākumiem, lai 
Starptautiskā Valūtas fonda pro-
gramma tiktu veiksmīgi izpildīta. 
Tas ir būtisks nosacījums. Man 
izdevās pārliecināt Ministru pre-
zidentu, ka Zalāna kunga izstrā-
dātais Tautas partijas valdības 
reorganizācijas plāns šobrīd ir 
visadekvātākais šī uzdevuma 
izpildei un ka šī plāna izpildi 
valdība var sākt nekavējoties.” 

Godmanis atzina, ka pagājušā 
nedēļā ir pieļāvis kļūdas. “Es kļū-
dījos, jo nevarēju panākt koalici-
jas atbalstu,” sacīja Godmanis, 
norādot, ka, tiekoties ar Valsts 
prezidentu, bijis pārlieku optimis-
tisks par sava plāna īstenošanu.

“Protams, ja kāda partija to 
neatbalstīs un ies ārā no valdības, 
tad būs cita situācija,” piebilda I. 
Godmanis, kuŗš apņēmies ie-
viest dzīvē TP plānu. TP piedā-

vājumā paredzētas 11 ministri-
jas, izveidojot arī jaunu attīstības 
ministriju. Tajā ieteikts apvienot 
Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu, Vides, kā arī Ekono-
mikas ministriju.

Polītologa Ivara Ījaba ieskatā 
līdz ar piedāvāto valdības reorga-
nizāciju, Tautas partija iegūs vēl 
lielāku ietekmi. TP vēl kādu laiku 
varētu pastrādāt Godmaņa val-
dībā, tomēr šī partija varētu būt 
nemierā ar kontroles zaudēšanu 
pār pašvaldībām un ar supermi-
nistrijas vadīšanu.

Polītologs Jānis Ikstens: „Šis ir 
nelēmums, kas vēl vairāk stiprina 
pārliecību, ka Valdis Zatlers svai-
dās ar nepārdomātiem paziņo-
jumiem. Tagad tieši ar darbiem 
jāpanāk sabiedrības – arī starp-
tautiskās sabiedrības – uzticēša-
nās, jo ar šādiem paziņojumiem 
katru dienu nemētājas.”  

P. Karlsons
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Rūpniecības ielā 19-18, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67322968, fax +371 67322970, e-pasts - laiksasv@e-apollo.lv

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00. Sludinājumu maksa: sludinājumu un
sēru daļā: 1 sleja x1" = US $ 12.00; teksta lpp. 1sl.x 1" = US $ 15.00; 

pirmajā lpp. 1 sleja x 1" = US $ 22.00
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.

Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna

Tālr.: +371 67322968, +371 29439423, fakss: + 371 67322970,
e-pasts: laiksasv@e-apollo.lv

Rīgā, Rūpniecības ielā 19-18, LV-1010
Redaktore ASV: Astra Moora

Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,
astere2000@aol.com (fotografijām)

6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA
Redaktori Kanadā:

Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455    1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164    E-pasts: RigaVen@aol.com

Citu informāciju par TŪRĒM, EKSKURSIJĀM un APMEŠANOS
Latvijā skatiet mūsu mājaslapā: WWW.RIGAVEN.COM

Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.
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Ar plostiem pa mūsu Amerikas upēm

Mājdzemdībām – nē!
Gribu novērst varbūtējos pār-

pratumus, kas varētu rasties pēc  
maniem komentāriem Laika  
3.-9. janvāŗa numurā. Vēlos 
uzsvērt, ka no profesionālā vie-
dokļa katēgoriski esmu pret māj-
dzemdībām. Pat dzemdējot slim-
nīcā, var rasties komplikācijas 
vai sarežğījumi. Tāpēc svarīgi 
neveicināt mājdzemdības, jo 
risks ir pārāk liels.Visus šos gadus 
profesionāli esam centušies uz-
labot dzemdniecības stāvokli 
Latvijā. Apzināti novirzīties no šī 
mērķa nav ne ieteicams, ne gudri. 
Mājdzemdības bieži saistītas ar 
vēlēšanos pievērst uzmanību. 
Taču šī nav īstā vieta vai reize 
sevi pierādīt vai parādīt.

Dr. Jānis J. Dimants 
jaunākais 

Ka tik ir... 
Acīmredzot korrektors nemaz 

nav pārlasījis Laika 31. janvāŗa-6. 
februāŗa numurā pirmajā lappusē 
ievietoto Dzidras Tropas rakstu  
,,Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums Detroitā”. Tajā ir ļoti 
daudz neveiklu teikumu un 
vairākas vietās latviešu valo-
das pareizrakstības likumi pilnīgi 
ignorēti, arī nepareizi salikti 
komati. Vai tiešām redaktoriem 
ir vienalga, ko ,,laiž tautās”?

Laima Dzene
Ņujorkā

No redakcijas. Redakcijas 
literārie redaktori pārlasa ikvie-
nu materiālu, un mums patiesi 
nav vienalga, ko „laižam tautās”. 
Taču mēs Rīgas redakcijā mēģi-
nām pēc iespējas saglabāt autora 
stilu un viņa teikumus, veiklākus 
vai mazāk veiklus, tuvāk tam, kā 
autors iecerējis. Vēlamies gan 
jautāt vēstules autorei – kuŗas 
tieši viņai šķiet tās rupjākās 
kļūdas un kuŗi pareizrakstības 
likumi pilnīgi ignorēti? Jūsu 
ieteikumi un labojumi palīdzēs 
citiem rakstītājiem.

Bet Dzidrai Tropai – liels, liels 
paldies! Mums patīk, Dzidra, 
Tava tēlainā valoda un allaž 

Ilgstošas dzīvošanas un rehabilitācijas
privātais pansionāts „Brīze” piedāvā:

komfortu un pilnvērtīgu atpūtu pie jūras pensijas vecuma personām ar 
aprūpi. Mēs piedāvājam patstāvīgu dzīves vietu labiekārtotās vienvietīgās 

un divvietīgās istabās. Veselības aprūpe, rehabiltitācija, mediķu uzraudzība, 
ēdināšana un citas vitāli nepieciešamas rūpes ikdienā. Racionāla laika 

pavadīšana, kultūras pasākumi, aktīvs dzīvesveids
un iespēja izpausties savam priekam.

Piedāvājam speciālistus mājas aprūpei dzīvesveidā.

Ar cieņu Māra Maksimova
maksibrize@brize.lv

mob. 29338118

pozitivā attieksme pret to, ko 
raksti!

Un aicinājums jums visiem, 
mīļie lasītāji! Rakstiet, sūtiet foto! 
Visi kopā veidosim avīzes saturu 
un – arī mācīsimies no aizrādī-
jumiem. Pamatotiem, protams! 
Strādājam tālāk!

Atkal par pastu
Šķiet, daudzi šogad centās 

Ziemsvētku sveicienus sūtīt 
agri, decembŗa sākumā, tomēr 
tie, vienalga, pienāca janvārī. 

Pērn 21. jūlijā nosūtīju vēstuli 
uz Jelgavas pasta kastīti, nezi-
nādama, ka adresāts kastīti vairs 
nelieto. Vēstuli saņēmu atpakaļ 
šogad 30. janvārī.

Tepat, ASV, pa gaisa pastu 
Laiks tagad pienāk laikus, ar 
parasto pastu bija jāgaida mēnesi, 
pat ilgāk.

Piedzīvojums bija, kad no 
Honolulu sūtīju meitai Dacei uz 
Indianapoli ierakstītā vēstulē 
vērtīgus dokumentus. Uztraucā-
mies gana, līdz beidzot viņa tos 
saņēma pēc divām nedēļām. 
Daces vīrs strādā pastā un pa-
skaidroja, ka katrreiz, kad 
ierakstītais sūtījums maina 
lidmašīnu, kādam jāparakstās, 
bet pasta darbinieki nestrādā 
naktīs, svētdienās, svētkos, un tā 
pasta sūtījums iestrēgst.

Dzidra Zeberiņa
Honolulu

Labojums un  piebilde
Kļūdas gadās, kad par noti-

kumiem stāsta amatieris, kas 
turklāt vēl reizēm raksta dzejoļus. 
Gribēdams uzsvērt mūsu šozie-
mas sniega un sala nežēlību, 
izjaucot cilvēku nodomus, uzvēlu 
salam vainu apmeklētāju nobai-
dīšanā koŗu eglītes vakarā (Laiks, 
2009. g. 10.-16. janv., 18. lpp.). 
Vēlēdamies izraisīt lasītāju līdz-
jutību (un apbrīnu mums, varo-
nīgajiem, kuŗi tur bijām), rakstīju, 
ka  nevarēja ierasties pat drau-
dzes mācītāja Gundega Puidza, 
kam sarīkojums bijis jāievada.

Saņēmu skumīgu e-pasta vēs-
tuli no mīļās mācītājas – viņa 
jutusies apbēdināta, ka it kā nee-
sot pildījusi solījumu. Pirmkārt, 
viņa aicināta uz svinībām, bet ne 
tās atklāt. Mājās viņa palikusi 
universitātes studiju slodzes dēļ.  
Būdams mācītajs, zinu, kāds 
reizēm ir piektdienas vakars, kad 
jāsagatavo sprediķis svētdienai. 
Pašā pēdējā brīdī  atskārstu, ka 
svētrunā vēl lāpāmi caurumi, ir 
neskaidras domas un būtu jāpār-
lasa vēl citi teksti…

Protams, pirms rakstīju, bija 
jāpārliecinās, kas noticis, kā to 
reizēm Laika redaktore Astra 
Moora man aizrādījusi.

Cerībā laboties
Oļgerts Cakars

Labdien, LaPa-MPC 
mūzeja interesenti!
Vispirms LaPa-MPC valdes 

vārdā novēlu Jums laimīgu un 
veiksmīgu 2009. gadu! Liels pal-
dies par Jūsu līdzšinējo interesi 
un atbalstu mūzejam.

Rakstu Jums ar aicinājumu un 
lūgumu – atbalstīt LaPa-MPC 
darbību arī turpmāk, iestājoties 
par biedru vai atbalstītāju 2009. 
gadam.

Šis gads būs nozīmīgs mūzeja 
attīstībā, jo varam sākt strādāt 
pilnā sparā, pateicoties nesen 

atvērtam birojam Rīgā ar diviem 
ļoti rosīgiem un talantīgiem pus- 
slodzes darbiniekiem. Šogad 
esam paredzējuši uzstādīt krā-
juma telpas un sākt vākt priekš-
metus mūzeja krājumam. Sākam 
darbu pie pirmām divām 
izstādēm: kopizstādi ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku šī gada 
rudenī LNB telpās un pirmo 
ceļojošo izstādi nākamā gada 
vasarā Okupācijas mūzejā. Jūlija 
sākumā noturēsim plānošanas 
semināru ar Latvijas un Nor-
vēģijas speciālistiem. Turpinā-
sim meklēt piemērotu atrašanās 
vietu mūzejam un attīstīt attie-
cības ar Latvijas kultūras, valdības 
un pašvaldības institūcijām, 
ārzemju latviešiem un starp-
tautiskajā arēnā.

Mūzeja biedri, atbalstītāji un 
ziedotāji saņems rēgulārus 
ziņojumus par mūzeja attīstību 
un tiks ievietoti mūzeja atbal-
stītāju sarakstā. Viņiem ir tiesības 
piedalīties un iesniegt ieteiku-
mus mūzeja gadskārtējā kop-
sapulcē un rēgulārās valdes sēdēs. 
Tālāku informāciju par iestāša-
nos jeb ziedošanu var atrast 
“Atbalsts” nodaļā LaPas mājas 
lapā www.lapamūzejs.lv. Esam 
izkārtojuši, ka biedru un atbal-
stītāju maksas var kārtot vai nu 
ar bankas pārskaitījumu, vai ar 
kredītkarti, izmantojot interneta 
maksāšanas sistēmu “PayPal”.

Ar siltu sveicienu un cerot uz 
Jūsu atbalstu,

Maija Hinkle,
Latvieši Pasaulē – mūzejs

un pētniecības centrs
valdes priekšsēde
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No Latvijas atlidojušais ,,Cei-
ruleits” piedalīsies XIII latviešu 
Dziesmu svētkos Hamiltonā no 
1. līdz 5. jūlijam un pirms tiem 
Jāņa dienas svinībās Sidrabenē 
27. jūnijā.  Dziesmu svētkos sa-
stapsim ,,Ceiruleitu” Saules svēt-
kos Sidrabenē 1. jūlijā un svētku 
ieskaņas sarīkojumā ,,Sitiet bun-
gas!” 2. jūlijā. Piektdien, 3. jūlija 
pēcpusdienā būs sadancis ,,Ņem 
to siksnu, sien to kurpi” visām 
paaudzēm, un ,,Ceiruleits” spēlēs, 
dziedās, mācīs un pavadīs tautis-

,,Ceiruleits” pošas uz Dziesmu svētkiem Hamiltonā!

Latvijas Skautu
un gaidu organizācijas darbība Dr. Jānis Dimants jr. kandidē uz 

Eiropas Parlamentu

Komercpreces Afgānistānai 
sūtīs caur Rīgu

kās rotaļas un dejas. Tautasdeju 
lieluzveduma programmā 5. jūli-
jā ,,Vij, saulīte, mūsu mūžu” 
,,Ceiruleits” vairākumam deju 
spēlēs pavadījumu, arī īpašam 
korim. Dziesmu svētku pēdējais 
sarīkojums būs atvadu balle 
visām paaudzēm ,,Pēdējais dan-
cis” viesnīcā Sheraton 5. jūlijā, un 
tajā deju mūziku atskaņos ,,Cei-
ruleits” pārmaiņus ar kapellu 
,,Hāgenskalna mūzikanti” no 
Latvijas.

Varbūt ne visiem zināms, kas ir 

,,Ceiruleits”. Tā ir  Līvānos, Preiļu 
rajonā Latgalē 1990. gadā dibi-
nāta folkloras kopa. Tās vadītāja 
ir Anna Kārkle,  folkloras kopā ir  
30 dalībnieku, 13 jaunekļi un 17 
jaunietes vecumā no 14 līdz 24 
gadiem, tikai viens ir vecāks par 
25 gadiem. Folkloras kopas 
dalībnieki dzied, spēlē, danco, iet 
rotaļās, viņu instrumenti ir kokle, 
cītara, vijoles, akordeons, sta-
bules, dažādi sitaminstrumenti. 
Folkloras kopai ,,Ceiruleits” 
bijuši koncerti Italijā, Somijā, 

Zviedrijā, Brazīlijā, Austrālijā. Šī 
kopa kopj tautas mūzikas tradici-
jas, cenšas tās saglabāt un 
iepazīstināt ar tām. Sveiksim 
,,Ceiruleitu” jeb, kā  daudzi teiks – 
,,Cīrulīti”,  Kanadā un priecāsimies 

kopā ar viņiem. Pateiksimies 
viņiem par mūsu tautas kultūras 
kopšanu. Dziedāsim, dancosim, 
skaistus saules rakstus veidosim  
–  visi kopā, visi vienā  saimē  
XIII Dziesmu svētkos Hamilton!                                                      

-mr-

Latvijas Skautu un gaidu cen-
trālās organizācijas valde sadar-
bībā ar pasaules Skautu un gaidu 
organizāciju Eiropas reģiona 
vadītājiem divas dienas Rīgā 
aktīvi strādāja pie 2009. gada 
mērķu un uzdevumu noteikšanas. 
Šis pasākums bija pirmais solis 
LSGCO un pasaules Skautu un 
gaidu organizāciju kopēji izstrā-
dātā attīstības plānā,  kas veicinās 
šīs nozīmīgās jaunatnes organi-
zācijas izaugsmi Latvijā 

Pagājušā gada laikā Latvijas 
Skautu un gaidu centrālās orga-
nizācijas (LSGCO) valdes dienas-
kārtībā bija vairāki stratēģiski 
uzdevumi un organizācijas tālā-
kās attīstības varianti. Šobrīd bija 
jāizvēlas svarīgākie, kuŗus varēja 
paveikt šī gada laikā. LSGCO ir 
pasaules skautu un gaidu orga-
nizāciju WOSM un WAGGGS 
dalīborganizācija, tāpēc tika uzai-
cināti šo organizāciju Eiropas 
reģiona pārstāvji, lai viņi nāktu 
palīgā šai svarīgajā darba 
procesā.

Janvāra pēdējās un februāra 
pirmās dienas aktīva darba 
rezultātā skaidri tika noteikta 
LSGCO misija: iesaistot bērnus 

un jauniešus piedzīvojumā, vei-
dot Latviju un pasauli labāku. 
Šogad mērķis ir turpināt nostip-
rināties, lai izveidotos augoša un 
neatkarīga organizācija, kurā uz 
brīvprātības principiem darbojas 
iedvesmas pilni vadītāji, kas var 
piedāvāt saistošu un īpaši atbils-
tīgu neformālās izglītības pro-
grammu bērniem un jauniešiem. 
Savu darbu Latvijas Skautu un 
gaidu centrālā organizācija arī 
turpmāk  balstīs uz visai Latvijas 
sabiedrībai nepieciešamām pamat-
vērtībām: patiesumu, atklātumu, 
atbildību, vienlīdzību, degsmi un 
efektīvitāti. Konkrētus uzdevu-
mus organizācijas valde izvirzīja 
četrās organizācijai būtiskās 
nozarēs: programmas attīstībā, 
vadītāju apmācībā, financēs, kā 
arī iekšējā un ārējā saziņā.

Paveiktais darbs ir kā iemīta 
pārgājiena taka, kas šogad palī-
dzēs katrai Latvijas skautu un 
gaidu vienībai savās nodarbībās, 
nometnēs, pārgājienos un laba-
jos darbos iet uz vienotu mērķi 
– labāku Latviju un pasauli.

Ivars Šmits, 
LSGCO vadītājs

Pirmā rinda no kreisās: Gaidu vadītāja no Eiropas reģiona, 
Anita Kalniņa, Liene Trapenciere, Ivars Šmits; 
Otrā rindā no kreisās: Latvijas gaidu priekšniece  Inga Liepkalna, 
Latvijas skautu priekšnieks Andris Matisons, skautu vadītājs no 
Eiropas reģiona, Agnija Jansone

ASV vēstniecības Latvijā piln-
varotais lietvedis Brūss Rodžers 
(Bruce Rogers) 11. februārī  tikās 
ar Latvijas prezidentu Valdi 
Zatleru, lai apspriestu no ASV 
sūtītu nemilitāru komercpreču 
pārkraušanu Latvijā to nogādā-
šanai Afgānistānā, kā arī citus 
jautājumus.  

Sākot darboties „Ziemeļu pie-
gādes tīklam”, preces tiks piegā-
dātas Rīgas ostā, no kurienes tās 
pa dzelzceļu caur vairākām citām 
valstīm nogādās Afgānistānā. 
Pirmajā sūtījumā būs 100 kon-
teineru ar komercprecēm NATO 
spēku vajadzībām Afgānistānā. 
Ja sūtījumu piegāde būs sekmīga, 
to apjoms varētu tikt palielināts 
līdz 20-30 vilciena kravām 
nedēļā.

Brūss Rodžers uzsvēra: „Sadar-

Dr. Jānis Dimants no Mine-
apoles, Minesotā, ASV, pamatoti 
nolēmis kandidēt par deputātu 
Eiropas Parlamenta 2009. gada 
vēlēšanās jūnijā, lai visā pilnībā 
strādātu valstiski Latvijas labā. 
Eiropas Parlamentā jau agrāk ir 
darbojies ārsts no Latvijas vese-
lības aprūpes jomā un guvis ļoti 
labus panākumus. Tādā pašā 
plāksnē ir iecerējis darboties arī 
jaunais kandidāts – konkrēti vei-
cinot dzīvā spēka pieaugumu un 
nostiprināšanos Latvijā ar Eiro-
pas instanču starpniecību.

Visiem spēkiem ir jāveicina 
veselības aprūpes uzlabošana 
Latvijā – sākot ar algu paaugsti-
nāšanu visam medicīnas perso-

Aļaskas tieslietu ministrs 
Tālis Kolbergs atteicies no 

amata
Aļaskas pavalsts tieslietu mi-

nistrs T. Kolbergs 10. februārī  
paziņoja par atteikšanos no 
amata. Tieslietu minista amatu 
T. Kolbergs ieguva 2006. gadā, 
kad par Aļaskas gubernātori 
ievēlēja Sāru Peilinu. Pērnā gada 
rudenī gubernātori apvainoja 
ļaunprātīgās varas izmantošanā. 
Viņai nekādu pārkāpumu neva-
rēja pierādīt, toties T. Kolbergam 
pārmeta nepamatotu tiesas pavēs-
tu anullēšanu pavalsts ierēdņiem, 
kuŗus izsauca nopratināt šīs t. s. 
,,trūpergeitas” izmeklēšanā.

Paziņojumā žurnālistiem T. 
Kolbergs teica, ka Aļaskas pa-
valsts amatpersonu interesēs ir 
meklēt citu tieslietu ministru un 
pateicās par viņam dāvāto godu 
un iespēju būt divus gadus šajā 
augstajā amatā.  

Red.

nālam, obligāto veselības apdro-
šināšanu, sadarbību ar attiecīgām 
arodbiedrībām, kas saistītas ar 
veselības aprūpi, tā ceļot un vei-
cinot uzlabotu pacientu aprūpi 
– sevišķi uzsveŗot prenatālo 
aprūpi un jauno māmiņu aprūpi. 
Tas veicinātu jauno ģimeņu 
nostiprināšanu un dotu stimulu 
ģimenes paplašināšanai. Pieeja-
mās jaunās technoloģijas ir 
jāizmanto maksimāli visplašākā 
mērogā – ka, piemērma, dzemd-
niecībā, tā arī pārējās ārstniecības 
nozarēs, kas veicina jauno 
ģimeņu paplašināšanu. Visam 
tam ir jādod mudinājums ceļā uz 
iecerēto. Tikai vēlāk mēs varētu 
pakāpeniski atbalstīt arī šaurākus 

mērķus par neatliekamu, speci-
fisku problēmu un situāciju risinā-
šanu un uzlabošanu valstiski.

Lai vispār varētu ko uzsākt un 
turpināt, būs jāmeklē atbalsts 
pasaulē ar Eiropas Savienības 
palīdzību, jo Latvijā trūkst val-
stiskuma polītiskā procesā, trūkst 
polītiskās un morālās gribas. Un 
te krasi izpaužas mūsu aprobe-
žotība un maziskums – trūkst 
nākotnes vīziju par valsti un 
tautu.

Tāpēc neliedziet savu atbtu un 
pozitīvus valstiskus darba ietei-
kumus Dr. J. Dimantam jr. 
kandidējot uz šo amatu. Jūsu 
morālais atbalsts ļoti stiprinās 
viņu ceļā uz lielo izaicinājumu. 

bība šajā projektā, piegādājot 
svarīgas preces un materiālus 
Afgānistānai, ir svarīga NATO 
misijai Afgānistānā un ir vēl 
viens piemērs ASV-Latvijas dro-
šības attiecību stiprināšanai. Tā 
parāda, ka priekšrocības, ko 
Latvija iegūst, būdama NATO 
dalībvalsts, ir plašākas un ietveŗ 
ne tikai drošības jomu, bet arī 
ekonomiku. NATO misijas veici-
nāšana ir ASV augstākā militārā 
priōritāte. Es augsti vērtēju Lat-
vijas prezidenta apstiprinājumu 
Latvijas dalībai šajā misijā.” 

Tikšanās laikā tika spriests par  
jaunās ASV administrācijas pri-
oritātēm un maijā plānotās 
Latvijas prezidenta vizītes ASV 
sagatavošana. 

ASV vēstniecība Latvijā, Preses 
un kultūras nodaļa
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

1958. gads
Kas ir latviskais 

glezniecībā?
Egila Kalmes piezīmes 

par latviešu glezniecību
Pēdējā laikā vairākkārt dzirdē-

tas balsis par latviešu un latvisku 
glezniecību. Tas ir vecs, daudz 
diskutēts jautājums un lai uz to 
atbildētu, vispirms būtu jājautā: 
kas tad ir īsti latviskā gleznie-
cība? 

Gleznotājs G.Ārvaldis uz to 
saka: „Mums nav definīcijas par 
latviskumu visos tā aspektos. Šis 
jautājums ir irracionāls. Daļēji 
šeit var līdzēt nojauta.” – A. 
Brastiņš atbild: ”Manuprāt glez-
na latviska, ja tur ir latvisks 1) 
saturs, 2) sacerējums, 3) formas, 
4) ziedu saskaņa, 5) apdare, 6) 
gleznotāja neatdarināma īpat-
nība, kas to atšķir no citiem.” 

Bet kā var atšķirt latvisku 
sacerējumu no nelatviska? Kā 
var atšķirt latvisku apdari no 
nelatviskas? Tajā pašā rakstā A. 
Brastiņš par pirmo latviskās glez-
niecības ievadītāju uzskata Āda-
mu Alksni, bet Alksnis izpildī-
jumā  turpināja krievu idejisko 
reālistu tradicijas. 

Latvisks saturs ir cēla īpašība, 
bet piemēram, Rīgas ielu var 
gleznot dažāda, arī nelatviska 
mākslas virziena gleznotājs. 
Pēdējā pazīme – gleznotāja nesa-
tricināmā īpatnība, kas to atšķir 
no citiem – ir vispārīga mākslas 
prasība, nozīmīga kā latviešu, tā 
franču gleznotājam. Pārējās 
četras Brastiņa latviskas gleznas 
pazīmes – sacerējums, formas 
saskaņa, un apdare – ir mākslas 
virziena ārējie elementi. Man lie-
kas, ka vienīgais visdrošākais ceļš 
noskaidrot latvisko ir salīdzināt 
mākslas virziena kodolu ar 
būtiski latvisko, citiem vārdiem: 
mākslas virziena filozofisko pa-
matojumu salīdzināt ar latvisko 
pasaules uzskatu.  

Piemēra pēc izsekošu impre-
sionismam tādēļ, ka šis mākslas 
virziens ir ieminis visdziļākās 
pēdas latviešu glezniecībā. Sākot 
ar Rozentālu, Purvīti, Libertu, 
Skridi un beidzot ar M. Krūmiņa 
ziemas ainām pēdējā izstādē 
Ņujorkā. Fakts, ka impresion-
isms ir cēlies Francijā, vēl 
nenorāda to, ka tas nevarētu būt 
arī latvisks, tāpat, ja Latvijā būtu 
cēlies kāds mākslas virziens, 
nevarētu droši teikt, ka tas ir lat-
visks. Lai noskaidrotu impre-
sionisma „latviskumu” tas ir 
jāizseko.

Francijā, 19. g. s. grupa 
gleznotāju (Monē, Renuārs, 
Degā, Sezāns u. c.) sacēlās pret 
toreizējām gleznošanas tradici-
jām, lietojot primārās (sarkans, 
dzeltens, zils) vai to jaukumus 
(oranžs, zaļš, violets), bieži uz-
triepjot atsevišķus laukumus ar 
tīru krāsu spožumu un krāšņumu. 
Arī latviešu gleznotājiem obli-
gātais „kolorīta” akcentējums ir 
radies raugoties caur impresio-
nisma prizmu. Franču impre-
sionisti  atklāja zilas un violetas 
ēnas, (pirms tam ēnas vairumā 
bija melnas vai brūnas). Impre-
sionisma kodols pamatojas sen-
suālismā. Filozofisku pamatoju-
mu impresionismam devis R. 
Avenariuss un E. Machs, kas ir 
sensuālisma un relātivisma 
mācības pārstāvji. Machs uzskata 
pasauli par sajūtu kopu, Avena-

Fragmenti no publikācijām
riuss savukārt visu dibina uz 
pieredzes. Abi neatzīst absolūto, 
bet pieņem tikai relatīvo patie-
sību. Tāpēc impresionisms ir 
pasīva māksla, kas rāda priekš-
meta iespaidu uz mākslinieka 
dvēseli. Tas meklē spilgtas krāsas, 
možus toņus. Ārpasaules iespai-
dus pavada klusas dvēseles 
noskaņas. Impresionisma paša 
griba it kā klusē, viņi nav cīnītāji, 
viņi netēlo dziļas jūtas, spēcīgus 
efektus un stipras kaislības. 

Vai latviešu pasaules uzskats 
sakrīt ar šo impresionisma filo-
zofisko pamatojumu? Ja sakrīt, 
tad lielā tiesa latviešu gleznotāju 
ir gleznojoši latviski. Un ja lat-
visku glezniecību uzskata par 
mērķi, tad lielā latviešu gleznotāju 
daļa šo mērķi ir sasnieguši.

Varbūt izejot no šās atziņas, 
kāds kritiķis aicināja gleznotājus 
turēties pie Latvijas Mākslas 
akadēmijas tradicijām un amata 
prasmes. Bet visi jauni mākslas 
virzieni ir radušies saceļoties pret 
esošām tradicijām. Tātad šis 
aicinājums nozīmē nemeklēt 
jaunus mākslas virzienus, bet 
palikt pie jau esošā un sasniegtā, 
paturēt jau sasniegto latvisko 
glezniecību, latviskās glezniecības 
tradicijas. Ja pievienotos šim 
aicinājumam, tad būtu jāsastopas 
ar diviem iegaumējamiem iebil-
dumiem: 1) vai agrākās glezno-
šanas tradicijas ir patiesi bijušas 
latviskas un 2) ja tās bijušas lat-
viskas, vai šodien tās vēl tādas ir, 
jo gadi pārmaina ikvienas tautas 
pasaules uzskatu.

Ir pārsteidzoši noraidīt abstrak-
tās gleznošanas veidu kā nelat-
visku, jo arī latviešu tautas orna-
ments ir abstrakts. Anšlavs 
Eglītis: „Aplūkojot abstraktu 
moderna auduma rakstu, nevie-
nam nenāk prātā to „nesaprast,” 
– to novērtē pilnīgi pareizi – kā 
dekoratīvu plankumu rotaļu. Ja 
tāds pat ornaments karājas ielo-
gots kādā izstāžu telpā, tad ļoti 
bieži itin inteliģenti ļaudis nicīgi 
rausta plecus un uztraucas, ka 
„nekā nevar saprast”. Noraidīt 
abstrakto gleznošanas veidu kā 
nelatvisku nozīmē latviešu glez-
niecības lauku sašaurināt. Arī G. 
Ārvaldis atzīst, ka mums jādzīvo 
no dzimtenē iekrātās bagātības, 
bet sevis izolēšana no ārpasaules 
un vēl ļaunāk tikai sevis atzīšana 
nedrīkstētu izvērsties par šovi-
nismu. Tā var rasties garīgs 
apsīkums.” 

Var droši teikt, ka garīgs 
apsīkums vēl latviešu gleznotājos 
nav iestājies. To apliecinās Lat-
viešu mākslinieku grupas 
Ņujorkā izstāde marta sākumā. 
Šajā izstādē atkal tāpat kā 
iepriekšējos gados vairāki „stūr-
galvīgi” gleznotāji ar Fr. Miltu 
priekšgalā būs pilnīgi aizgājuši 
no vecām gleznošana tradicijām. 
Viņu darbi varbūt būs „neskais-
ti” un „nesaprotami” – tikpat 
neskaisti un nesaprotami kā 
šodiena un mūsu laikmets.

Ilze Konrade un Jānis 
Konrads – talanti 

peldēšanā
Visvairāk daudzinātā latviete 

Austrālijā patlaban ir 13 gadus 
vecā Merikviles vidusskolas 
audzēkne Ilze Konrade Sidnejā. 
Viņa Jaundienvidvelsas meistar-
sacīkstēs peldēšanā sasniedza 
tādus panākumus, ka viņas vārds 
aplidojis visu pasauli, un laikrak-
sti to ziņoja kā lielu sporta 
sensāciju. The New York Times ar 
8 slejīgu virsrakstu pāri visai 
lapas pusei. To Ilze panākusi ar 
to, ka sacensībās peldēšanā brīvā 
stilā 880 jardos un 800 metros 
pārspējusi līdzšinējo pasaules 
rekordu un līdz ar to ieguvusi 
Jaundienvidvelsas meistartituli.

Divas dienas vēlāk līdzīgu 
popularitāti sagādāja Ilzes brālis, 
15 gadus vecais Jānis Konrads, 
tajās pašās sacīkstēs sasniegdams 
jaunu pasaules rekordu 880 jardu 
peldējumā, distanci veikdams 9 
min. 17,7 sek. Līdzšinējais re-
kords piederēja amerikānim 
Džordžam Brīnam (Breen) no 
Bufalo, kas to sasniedza 1956. 
gada 27. oktobrī ar laiku 9 min. 
19,2 sek.

Dziedonis Pauls Sakss 
raksta memuārus

Kas prof. Paulu Saksu redzējuši 
pēdējā laikā Ņujorkā, tiem 
jāatzīst, ka pēc izskata un izne-
sības viņš atgādina piecdesmit-
gadnieku. Katrā ziņā, dot viņam 
60 gadu liekas par daudz, kaut 
īstenībā dziedonim 14. janvārī 
piepildījās jau 80 mūža gadu un 
viņš var ieiet patriarchu klasē, 
kas izredzēta tikai retajiem.

Manhatenas augšgalā, pie upes, 
kas norobežo no Bronksas. Jo 
tam, kas tā mīlējis un kopis 
dziesmu un tik daudz skolojis 
balsi, šo pilnīgāko mūzikas ins-
trumentu, četrus gadus Romas 
mūzikas akadēmijā pie prof. 
Antonio Kotoņi vien, ir liela 
pieredze un zināšanas.

Ar ko profesors, ja tā jautātu, 
varētu izskaidrot lielo možumu 
tādā vecumā? – „Esmu allaž cen-
ties līdzsvarot darbu ar fizisko 
labsajūtu,” norāda jubilārs. 
„Iespējami daudz uzturējies 
svaigā gaisā un pastaigājies. 
Tāpat allaž esmu nodarbojies ar 
vienkāršiem vingrojumiem mājās, 
ko daru vēl šodien, tāpat kā katru 
dienu mēdzu atsvaidzināties ar 
aukstu ūdeni.”

Noskaidrojas arī, ka jubilārs 
nekad nav smēķējis un mērenību 
ievērojis arī ēšanā un dzeršanā. 
Nekad nav slimojis ar kādu 
nopietnāku kaiti, kaut arī bijušas 
rūpes par sirdi un mācis pārdzī-
vojumu smagums. Tāpat izrādās, 
ka profesora ciltī visi dzīvojuši 
veselīgu un samērā ilgu dzīvi, 
tēvs 76,  māte 82 gadi. Pats viņš 
uzaudzis tēva lauku dzirnavās, 
tātad pie ūdens un allaž svaigā 
gaisā. 

Atzīstot, ka pārmērības dzie-
donim neder un vienpusība var 
cilvēku novest postā, jubilārs 
ieskata, ka objektīvu robežu nav, 
kad gadi kādam dziedonim laupa 
viņa balsi. Vēsture rādot, ka dažs 
labs dziedājis pat līdz 80 gadu 
vecumam, bet reizē arī jāatzīst, 
ka labu priekšnesumu neveido 
tikai balss vien. Gadu nastai 
augot, pietrūkst dzirksts, nav 
vairs īstā spara un lidojuma, kas 
īpaši svarīgi tenoriem. Mums 
netrūkst labu un spožu tenoru, 
atzīst profesors, kaut arī līdz 
pasaules zvaigznes slavai neviens 
netika. 
Kā ar memuāriem? 

„Pamazām rakstu,” piezīmē 
jubilārs, „un ceru arī nobeigt, ja 
pietiks spēka. Tā kā nebūs pagas-
ta vai baznīcas Latvijā, kur savā 
laikā nebūtu koncertējis, tad 
gribētos šādā grāmatā arī 
apvērtēt, cik tālu un cik plaši 
izdevās tautu pievērst labai 
mūzikai un kā viņa uz to reaģēja. 
Jāatzīst, ka mūzikas mīļotāju 
mums netrūka un labi koncerti 
arvien bija arī labi apmeklēti.”

Izrādās, ka jubilārs savā mūžā 
piedalījies arī pāris „glābšanas” 
akcijās. Lai glābtu Dailes teātra 
finances un palīdzētu atvilkt 
atpakaļ publiku, viņš 260 reižu 
dziedājis „Trejmeitiņās”, kas 
ievadīja zināmu pagriezienu šī 
teātŗa repertuārā un atjaunoja 
tam publikas uzticību. Otras 
„palīdzības” akcija bijusi kompli-
cētāka. Jubilārs ar Adu Benefeldi 
ieradies koncertēt Savienotajās 
Valstīs, lai iesildītu šejienes 
tautiešus vairāk pievērsties savai 
tēvzemei un varbūt pat meklēt 
atceļu uz brīvo un neatkarīgo 

dzimteni, bet šī akcija nav sek-
mējusies. Tautiešus viņi 1922. 
gadā ASV atraduši sašķēlušos un 
koncertiem Ņujorkā, Bostonā, 
Filadelfijā un Vašingtonā  tāpēc 
nav bijis daudz apmeklētāju. 
Vispār šī misija nav uz to liktās 
cerības attaisnojusi.

Nav izdevies sevi izglābt arī 
no dziedoņa karjēras, kas 
sākusies

Rīgas garīgā semināra korī un 
citos koros un Saksam tā iepati-
kusies, ka viņš atteicies no nodo-
ma studēt medicīnu Tērbatā, lai 
paliktu Rīgā. Tā iestājies Rīgas 
politechnikumā, par studiju 
priekšmetu izvēloties dabas-
zinātnes. Studijas gan pabeigtas, 
bet dziesma tā sagūstījusi jaunā 
tenora sirdi, ka sekojušas mūzikas 
studijas pie Jurjānu Pāvula un 
slaveniem paidagogiem Italijā un 
darbs krievu un latviešu operās, 
bet Pirmā pasaules kaŗa laikā 
neskaitāmi koncerti latviešu 
kolonijās Krievijā kopā ar Jāni 
Mediņu, Ād. Kaktiņu u. c. Tad 
darbs Rīgas operā, konservatorijā 
un Latvijas Universitātē. Paida-
goga un koncertdziedoņa darbs 
bijusi jubilāra sirdslieta. Sevišķi 
saistījuši stila koncerti, kas veltīti 
gan klasiķiem, gan pašu kom-
ponistiem. Trimdā ASV no visa 
tā palicis tikai paidagoga darbs 
un to arī jubilārs grib turpināt. 

Jubilārs allaž piemin savas 
dzīvesbiedres dziedātājas Irmas 
Saksas lielo palīdzību trimdas 
uzlikto nastu nešanā. 

„Mūsu laulības kopdzīves 23 
gadi pierāda, ka pat divu dzie-
doņu kopdzīve var būt harmo-
niska un laimīga, ja netrūkst 
iecietības un inteliģences,” pie-
bilst viņa pati. 

Un, beidzot, ko saka meita Ilze, 
kas studē žurnālistiku un valo-
das, reizē čakli strādādama un 
pelnīdama?

„Nav daudz ko teikt,” viņa sme-
jas, „būtu jāvēlas vienīgi, kaut 
tēvs dzīvotu vēl otrus 80 gadus.”

Pēteris Aigars
Prometeja uguns

Gadskārtas paiet un mainas,
Rozes klāj ledus un sniegs.
Aizvelkas bijušās vainas,
Aizmirstas zudušais prieks.

Paiet, kas bijuši draugos,
Apklust, kas teikuši daudz.
Dziestošā ugunī raugos –
Tumsa tā atblāzmu žņaudz...

Ogles klāj pamazām plēnes...
Kurp gan iet liesma, kas zūd?
Vai tā klīst naktīs bez mēness,
Purvos grimst, kapenēs trūd?

Neizdziest uguns ne brīdi,
Pelni kaut ziedokļus sedz.
Prometejs dievīgo spīdi
Mūžadien jaunotu dedz.

Dievībai laupītā liesma
Paaudzēs ceļas un plok.
Uguns kā mūžīgā dziesma
Nerimst un nenosmok.

Gadus un mēnešus, dienas,
Stundas, pat mirkļus – varbūt –
Visus sauc tiekšanās viena –
Mūžīgo dzirksti sev gūt.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Profesors Pauls Sakss ar 
dzīvesbiedri Irmu un meitu 
Ilzi
Tikai nesen dziedonis aizgājis 

vecuma pensijā, atteikdamies no 
maizes darba, bet nebūt vēl 
nedomā atstāt sava mūža lielo 
mīlestību, ko kopis blakus dzie-
dāšanai operā un koncertos un 
kam veltījis 25 gadus, proti, 
dziedāšanas paidagoģiju. Viņš 
cer to vēl paplašināt savā jaunajā, 
plašajā dzīvoklī Indian Road, 
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Autors – vidusskolnieks 1944. 
gadā pirms iesaukšanas

Otrdien, 19. sept., 1944. g. 
Rīgā (Nometņu ielā 16, bij. 
fabrikas kazarmās)

Dienā apmācības, kā parasts. 
Vakarā sēžam siltā istabā, ēdam 
vakariņas, dzeŗam kafiju. Gribam 
kopīgi ar vadītāju Cīruli sākt 
nesen iemācīto „Drei Lilien” 
(kopš šī vakara mūsu vienība šo 
dziesmu uzskata par nelaimes 
dziesmu, un tā vairs netiek 
dziedāta), kad atskan trauksmes 

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Priekšvārds
Šī ir autentiska dienasgrāmatas kopija. Dienasgrāmata rakstīta Otrā pasaules kaŗa laika jaunieša valodas stilā ar daudziem toreiz lietotiem „zaldātu izteicieniem”, kā arī ar 

daudz tālaika vācu armijas terminoloģijas. Rakstītā var izjust gan tālaika patriotisko patosu, gan 17 gadus vecā zēna emocijas par pēkšņi zaudēto ģimenes ligzdu un dzimto 
zemi.

Tak, par spīti tam, apbrīnojama ir arī autora ātrā dzīves reālitātes aptveršana – saglabāt sevi kaŗa virpuļos un izmantot iespēju izbēgt no okupācijas varas Latvijā.
Dienasgrāmatas oriģināls tagad nodots Kaŗa mūzejam Rīgā.

***
Raimonds G. Slaidiņš tika mobilizēts vācu gaisa spēku palīgos par Luftwaffenhelfer 1944. gada vasarā. Kaŗa gaitu dienasgrāmatu (19. sept. 1944. – 29. marts 1945.) iesākts 

rakstīt 12. oktobrī Dancigā, Feldhernhalle kazarmu noliktavu bēniņu telpās.
***

... 6. un 7. septembrī mamma viesojās pie manis Rīgā, un tā iznāca pēdējā tikšanās. Cerēju, ka drīz pēc apmācībām tikšu atvaļinājumā mājās Cēsīs, bet sabrūkošās vācu 
frontes rezultātā Vidzemē iebrūk sarkanarmija, un 26. septembrī Cēsis krīt to rokās...

sirēnas. Pulkstenis rāda ap 20. 
Paķeŗam ķiveres un skrienam uz 
patvertnēm sētas piekalnē. Skre-
jot pa koridora logu redzu, ka uz 
mūsu fabrikas rajonu lēni lejup 
slīd apmēram 10 „svecītes”. Visa 
apkārtne spokaini gaiša. Strādā 
zenītartilerija. Patvertnē stāvu 
netālu no durvīm, man blakus 
Brunis, Mačiņš. Arī vadītājs ir 
mūsu patvertnē. Kaut kur jau 
met bumbas. Arvien nāk jaunas 
„svecīšu” serijas. Drīz bumbas 
sāk krist tuvāk. Dreb visas malas. 
Arī patvertnes sienas līgojas. Pie 
durvīm stāvošie ziņo, ka degot 
kāda ēka. Krāmīga jušana. Pēkšņi 
atskan nāvīgs grāviens. Milzīgs 
gaisa spiediens mani piespiež pie 
sienas. Visa patvertne pilna  
dūmiem. Ausīs džinkst. Mutē 
smiltis. Visi spiežas uz izeju. 
Atskan saucieni: „Degbumba!” 
Vadītājs Cīrulis tomēr nekavē-
joties sāk enerģiski rīkoties un 
pavēl nevienam neatstāt patver-
tni. Ārā joprojām krīt bumbas. 
Izrādās, ka arī pāris metru aiz 
patvertnes grāvju līkuma ir trā-
pījusi viena bumba. Vadītājs 

nelaiž nevienu vēl ārā, kaut gan 
daudzi grib skriet palīdzēt aprak-
tajiem, jo dzirdami to palīgā 
saucieni. Tiklīdz krīt vēl bumbas, 
visi pietupstas. Daži sēd uz 
grīdas. Kad beidzot ārā kaut cik 
pārstāj, ejam laukā. Kaut kur aiz 
kokiem deg kāda māja. Vispirms 
palīdzu aiznest ievainotos uz 
pārsienamo punktu. Sanitārs ir 
pazudis. Abi ar Drēviņu skrie-
nam uz „šreibštūbi” (rakstāmis-
tabu). Tur pie mazas sveces gais-
miņas sēž obergefreiters Grego-
ričs. Tas savā istabā sameklē 
kādus pārsienamos materiālus. 
Ar tiem tad skrienam atkal uz 
punktu. Arī sanitārs tur vēlāk 
atrodas. Jau tūlīt pēc pirmās 
bumbas daži zēni uz savu roku 
uzsākuši atrakšanas darbus. 
Mūsu patvertnē enerģiski strā-
dājis Eglītis Andrejs. Pēc trauk-
smes beigām atnes  prožektorus, 
un viss mūsu parādes vads 
piedalās atrakšanas darbos. 
Atklājas drausmīgi, neaprakstāmi 
skati. Ierodas arī ģenerālis. Noga-
lināti ap 50-60 cilvēki. Bijusi 
nodevība, jo no lejas, no Māras 

dīķa malas, esot šautas raķetes. 
Pēc līķu atrakšanas ejam gulēt. 
Ar visu bruņu cepuri un mēteli 
ieliekos kojā, bet nevaru aizmigt. 
Reizēm piemiegu, atkal pamos-
tos, trīcu (ne jau no aukstuma) 
un skatos zvaigžņotās debesīs – 
vai atkal nekritīs nāves gaismas 
„svecītes”.

 
Vēstures fakti

20. sept. – mamma man raksta 
pēdējo vēstuli, ko saņemu Kul-
dīgā 2. okt. No Veczemnieka 
kdzes caur LJO stābu.

Padomju armija 22.sept–Bal-
donē. 23. sept. – Koknese, Valmie-
ra. 24. sept. – Smiltene, Rūjiena. 
22.-23. sept. – pēdējās kureliešu 
vienības dodas uz Talsu apriņķi. 
25. sept. – 19. latviešu divīzija ieņem 
t.s. Cēsu pozicijas (Wenden/Sege-
wold Stellung) ap Mālpili, Zaubi, 
Nītauri. Sevišķi niknas kaujas 
notiek ap Mori, tranšejas pildītas 
ar padomju kritušiem, tiek aizbēr-
tas kā masu kapi. (19. divīzija notur 
šīs pozicijas līdz 7. oktobrim.).

Trešdien, 20.sept./ Rīgā 

Beidzot tomēr sagaidīts rīts! 
Pagājušā nakts liekas kā slikts 
sapnis. Visa kompanija soļojam 
ārpus mītnēm. Pie vārtiem sapul-
cējušies daudz cilvēku – ziņkā-
rīgie un piederīgie. Daudzi raud. 
Redzu arī kritušā Riņķa māti. 
Vakar redzēju vēl abus ar dēlu 
zem rokas ejam pa pagalmu. Bija 
atnesusi dēlam paciņu. Arī 
mazais brīvprātīgais Miķītis no 
Cēsīm ar savu draugu Vītoliņu ir 
starp atraktajiem. No mūsu ista-
bas visi veseli. Tak visi esam 
satraukti. Nervi kā uzvilktas stī-
gas. Katrs troksnis uztrauc. Vaka-
rā uz jaunām mītnēm – Vīlandes 
ielā 8. Skaistas telpas – parketa 
grīdas un lustras. Esot it kā te 
dzīvojušas vācu „blitzmēdeles”. 
Vakarā atkal trauksme. Te drošā-
ka sajūta, jo betonēta patvertne.

Ceturtdien, 21.sept./Rīgā
Iekārtojamies jaunās telpās. 

Mēs seši – es, Brunis, „Zichers”, 
„Zieds”, Mačiņš, Boris vienā 
smukā istabiņā. Šodien atkal 
divreiz trauksme.

Ir tādi spēki, kas ārpus varas    
un naudas palīdz tautai izstaigāt 
likteņa noliktos ceļus. Neapstrī-
dams no tiem – mīlestība.

Mīlestībā mēs piedzimstam 
saviem vecākiem. Mīlestībā mēs 
izaugam sev un savai tautai. 
Mīlestība palīdz veikt diženus, 
sirdsskaidrus darbus. Ne velti 
cilvēcības devīze ir: ‘‘Mūžīgi lai 
paliek ticība, cerība, mīlestība,     
šīs trīs lietas, un lielākā no         
tām – mīlestība.”

Ir tādi cilvēki, ka, viņus satie-
kot, gribas smaidīt un rodas 
pārliecība, ka sagaidāma laba, 
mīlestības pilna diena, ka viss, 
kas notiks, būs gaišs un priecīgs. 
Tāds cilvēks ir Vilis Vītols - 
allaž smaidīgs, atsaucīgs, gatavs 
palīdzēt. Cilvēks, kuŗa darbību 
jebkuŗā dzīves un darba jomā 
var raksturot īsi – tā rīkojas 
īstena gara aristokratija.  

Šogad 14. februārī Vilis Vītols 
svin ne tikai skaisti nodzīvotos 
mūža gadus, - šogad aprit vēl 
kāda apaļa gadskārta – 10 gadi, 
kopš Vītolu ģimene atkal Latvi-
ju sauc par mājām.

Venecuēlā ir pavadīti darba  
un profesionālo panākumu gadi. 
Iegūtā civīlo būvju inženieŗa 
izglītība Vilim deva iespēju strā-
dāt uzņēmumā, kas Venecuēlā 
īstenoja lielus, sarežģītus projek-
tus. Desmit gadi pavadīti, strādā-
jot tolaik lielākajā Venecuēlas 
būvfirmā Precomprimido C.A. 
un piedaloties Venecuēlas divu 
lielāko tiltu celtniecībā. 

Vienlaikus Vilis bija arī privāt-
uzņēmējs: 1964. gadā kopā ar  
tēvu tika nodibināts projektē- 

Mīlestības dienā Vilim Vītolam 75 gadu jubileja
šanas birojs Oficina Ing. Vilis 
Vitols, S.A., kas drīz pēc tam 
sāka būvēt īpašumdzīvokļu mā- 
jas (condomi-nios). Uzņēmums 
strauji izauga, un līdz 1984. ga-
dam tika uzceltas un pārdotas 
kādas 70 ēkas aptuveni ar 5000 
dzīvokļiem, biroju  un veikalu 
telpām. Lielākā firmas celtā ēka 
ir Centro Lettonia – Torre ING 
Bank – ar 50 000 m2 lielu 
apbūves platību.

Dzīvodams Venecuēlā, Vilis 
aktīvi iesaistījās sabiedriskā 
darbā: darbojās Venecuēlas Lat-
viešu apvienībā un arī Dienvid-
amerikas Latviešu apvienībā. 
Divus gadus bija tās priekšsēdis. 
Sešus gadus bija Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) val-
des loceklis, apmēram divdes-
mit gadus - Latvijas Brīvības 
fonda pārstāvis Venecuēlā (kopš 
tā dibināšanas), darbojās fonda 
līdzekļu vākšanas pasākumos. 
No 1992. līdz 1999. gada sāku-
mam veica Latvijas Republikas 
goda konsula pienākumus Vene-
cuēlā.

1999. gadā Vilis un Marta 
Vītoli atgriezās Latvijā, un kopš 
2002. gada viņu darbs saistīts ar 
izglītības atbalstīšanu – tika no-  
dibināts Vītolu fonds. No šī brī-
ža daudziem jauniešiem ir bijusi 
iespēja pārliecināties, ka ne tikai 
bērnībā lasītajās pasakās trešais 
tēva dēls un sērdienīte spēj pie-
pildīt savus sapņus. Tikai – pasa-
kas parasti sākas ar vārdiem 
‘‘Reiz bija...”, bet Viļa Vītola 
darbība Vītolu fondā apliecina: 
‘‘Reiz būs!” Apzinot Viļa Vītola 
devumu Vītolu fonda radīšanā, 

pastāvēšanā un attīstībā, jāsecina, 
ka devība ir TAUTAS tikums. 
Dodot nav iespējams zaudēt, jo, 
dāsni dodot, atveŗas neap-
tveŗams labestības avots.

Vai tiešām arī citur plašajā 
pasaulē jūtams, ka Latvijā, īpaši 
Sēlijā, māls bieži mēdz smaržot 
pēc liepu ziediem? Vilis Vītols 
kopā ar kundzi Martu interesē-
jas arī par Vītolu dzimtas sak-
nēm Sēlijā. Ar Viļa Vītola ieinte-
resētību un financiālu atbalstu 
iznākuši Jēkaba Vītola atmiņu 
stāsti ‘‘Toreiz Sēlijā’’, kuŗos sako-
poti kultūrvēsturiski materiāli 
par dzīvi Sēlijā vairāk nekā pirms 
simt gadiem, īpašu uzmanību 
veltījot Jaunjelgavai, Seces, Sē- 
renes un Saukas pagastam. Ar šo 
grāmatu Sēlijā atgriežas divi 
Latvijas Universitātes profesori 
– Viļa Vītola vectēvs Vilis Vītols 
un vectēva brālis Jēkabs Vītols. 
Vītolu ģimene ir izaudzinājusi 
piecus krietnus bērnus – četras 
meitas un dēlu. Ir 13 mazbērni. 
Meitas Kristīne, Laura un dēls 
Vilis ar ģimenēm dzīvo Rīgā.

2003. gada 22. oktobrī Vilis 
Vītols saņēma PBLA balvu par 
darbu Latvijas un latviešu labā, 
sekoja mūsu valsts augstākā atzi-
nība – Triju Zvaigžņu ordenis. 
Lielu dāvanu Vītolu ģimenei ir 
pasnieguši 138 ziedotāji, kas pa- 
līdz īstenot mērķi ar stipendijām 
palīdzēt spējīgiem, centīgiem 
maznodrošinātiem jauniešiem 
studēt kādā no Latvijas augst-
skolām.

Daudzi šodien staigā pa Viļa 
Vītola celtajiem tiltiem. Kuŗš no 
tiem ir izturīgākais? Vai tas Ve- 

necuēlā, kas savieno Orinoko 
upes abus krastus, vai dvēseles 
dāsnuma pilnā liepu laipa Tēv-
zemē? Šodien visās Latvijas ma- 
lās jaunieši droši soļo pa tām. 

Un ir jātic Gaujas, Daugavas un 
Lielupes ūdeņiem,   ka mīlestībā 
būvētie tilti ir mūžīgi. 

Vita Diķe,
valdes priekšsēde

(Turpinājums sekos)
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Prērijas ārsts
(47. turpinājums)
Ceļu klāja visāda draza, vienā 

vietā pāri ceļam gulēja trīs resni 
elektrības kābeļi. Apturēju auto, 
ceļš bija slapjš, dzirksteles nere-
dzēju, un nolēmu, ka droši varu 
braukt pāri. 

Kalnos virs Rapidsitijas 1972. 
gada 9. jūnijā īsā laikā nolija 
pamatīgs lietus (ap 30-35 cm), 
un ūdens masa gāzās uz ieleju, 
raujot līdzi mājas, automašīnas 
un cilvēkus, izpostot tiltus, izska-
lojot ceļus un izgāžot kokus. Bojā 
gāja 238 cilvēki. Bijām šai kata-
strofai liecinieki, jo mūsu māja ir 
tuvu upītei, bet kalna galā, tā kā 
mēs paši plūdos necietām.

Izrādījās, ka plūdi mana pa-
cienta māju nocēluši no pama-
tiem un pārnesuši pāri Canyon 
Lake – ezeriņam, ko redzam no 
saviem logiem. Māja grimusi 
arvien dziļāk. Vīrietis kaut kā 
ticis uz jumta un palicis dzīvs, 
bet sieva un meita noslīkušas.

Tikai nākamā rītā atklājās 
plūdu nodarītais posts. Kaut ko 
tādu netiku redzējis pat kaŗa 
laikā! Tuvējā ezeriņa aizsprosts 
bija izskalots, upes gultnē apgāz-
tas gulēja sešas vai septiņas 
automašīnas. Vēlāk dzirdējām 

Paulis Dzintars
bezgala daudz stāstu gan par 
brīnumainu izglābšanos, gan 
briesmīgu nāvi. Pilsētas vienīgais 
neurochirurgs dr. Krovders, kas 
mani bieži aicināja asistēt, dzīvoja 
labi būvētā mājā, kas atradās tieši 
plūdu ceļā. Pēdējā brīdī viņš bija 
nolēmis māju atstāt, taču par 
vēlu – plūdi aiznesa viņa auto, un 
viņš ar abiem dēliem noslīka. 
Viena dēla līķi nekad neatrada. 
Māja stāv vēl tagad. Viņa sieva ar 
diviem pārējiem bērniem par 
laimi viesojās pie radiem ārpus 
pilsētas. Šai ģimenē notika tra-
ģēdija tikai dažus mēnešus pirms 
plūdiem – viens no dēliem tika 
nošauts caur logu. Šāvēju nekad 
neatrada. 

Amerikas ekonomika 1972. 
gadā bija stabila, federālā valdība 
Rapidsitijai atvēlēja vairāk nekā 
400 miljonu dolaru, naudu saņē-
ma no apdrošināšanas firmām, 
lielas summas ziedoja privātfondi. 
Ja nebūtu 238 upuŗu, varētu teikt, 
ka plūdi bija labākais, kas varēja 
notikt, jo viss, ko uzcēla no jauna, 
bija labāks par veco. Pilsētu tagad 
caurvij plata zaļumu josla, kur 
nedrīkst celt mājas, bet kur ir 
sporta laukumi, divriteņu un 
kājnieku ceļi. Mēdz teikt, ka tādi 

plūdi notiekot reizi 200 gados. 
Tātad nākamos nepiedzīvošu...

Četri gadi Feitā aizritēja ātri. 
Mana prakse bija izveidojusies 
ļoti laba, ienākumi arī labi, taču 
dažbrīd jutos kā cietumā. Negri-
bēju visu mūžu nodzīvot mazā 
ciemiņā. Tiklīdz Medical Arts 
klīnika Rapidsitijā piedāvāja man 
partneŗa vietu, to pieņēmu, kaut 
arī mani ienākumi strauji sama-
zinājās. Otrs iemesls bija divpad-
smitpirkstu zarnas čūla. Kaut 
neliela, tā dažreiz sagādāja sma-
gas sāpes. Tolaik uzskatīja, ka 
šādas čūlas ir pārpūlēšanās un 
mentālā sasprindzinājuma cēlo-
nis. Nezinājām, ka galvenie 
iemesli ir smēķēšana un 
baktērijas.

Feitu atstājām, un 1961. gada 
1. jūlijā es sāku strādāt Medical 
Arts klīnikā Rapidsitijā. Šajā 
pilsētā esam nodzīvojuši vairāk 
nekā 40 gadu, esam to iemīļojuši. 
Austrumos pilsēta robežojas ar 
prēriju, rietumos atrodas Melnie 
kalni, pilsēta ir tieši kalnu 
pievārtē. Kalni apauguši priedēm 
un melni izskatās no tālienes. 
Kalnu augstākā virsotne pār-
sniedz 2000 metru. Rapidsitija 
atrodas apmēram 1000 metru 
virs jūras līmeņa. 1961. gadā 
pilsētā bija apmēram 30 000 

iedzīvotāju, tagad tajā un tuvākā 
apkaimē droši vien būs 100 000. 
Tolaik pilsētā strādāja 38 ārsti, 
tagad gandrīz 300. 

Klīnikā Medical Arts praktizēja 
trīs ārsti – Harolds Graus, Diks 
Finlijs un Džems Ričijs. Es biju 
ceturtais. Klīniku dibināja dr. 
Graus, vēlāk viņam pievienojies 
dr. Finlijs un pēc tam viņi 
pieņēma chirurgu Ričiju. Prakse 
bija sekmīga, uzcēla jaunu 
klīnikas ēku, kur bija paredzēta 
vieta ceturtajam ārstam, un es 
saņēmu ielūgumu viņiem pie-
vienoties. 

Mums katram bija četras tel-
pas: trīs ar izmeklēšanas galdiem, 
ceturtā – kabinets ar tālruni un 
papīru kalniem uz rakstām-
galda. Papīri gadu no gada 
vairojās. Trīsdesmit tur pavadī-
tos gados nāca un gāja daudzi 
ārsti, bet neatceros nevienu, kam 
rakstāmgalds nebūtu nokrauts 
ar papīriem, kuŗi sakrājās 
neiedomājamā ātrumā. Mēs tos 
nemaz nespējām izskatīt, vienmēr 
kaut kas tika atstāts "uz 
rītdienu". 

Dr . Ričijam sūtīju pacientus 
operēšanai jau pirms pārcēlos uz 
Rapidsitiju. Reiz sievietei vidējos 
gados operējām žultspūsli. Dr. 
Ričijs strādāja veikli, es aizbraucu 

asistēt un pēc operācijas atgrie-
zos Feitā. Pēcoperācijas aprūpi 
uzņēmās Ričijs. Paciente pēc 
pāris dienām nomira, un nelai-
mīgais vīrs prasīja izskaidrojumu 
man, jo Ričijs viņam neko nesa-
kot. Sarežģījumi, protams, var 
rasties pēc katras operācijas. 
Nezināju, kas īsti ir noticis, taču 
mēģināju nelaimīgo vīru mieri-
nāt. Man pašam tomēr radās 
radās šaubas, vai paciente pēc 
operācijas pienācīgi aprūpēta. 
Vēlāk, jau dzīvojot Rapidsitijā, 
pārliecinājos, ka Ričijs operētos 
pacienus bieži aizmirsa. Kādu 
dienu asistēju Ričijam trīs ope-
rācijās. Pēc tām, kad jau ģērbā-
mies, Ričijs teica, ka viņam 
jāsteidzās uz lidlauku, jo došoties 
uz Kaliforniju. Viņš neteica nevie-
na vārda, ka man jāuzrauga ope-
rētie. Izrādījās, ka tajā pēcpus-
dienā Ričiju klīnikā gaidīja dau-
dzi pacienti, un viņš nevienam 
chirurgam nebija lūdzis viņu 
aizstāt slimnīcā. Ričijam ziņoja, 
lai viņš klīnikā vairs neatgriežas. 
Nezinu, kas ar viņu notika, viņa 
rīcību neesmu varējis izskaidrot. 
Runāja, ka viņš lietojot alkoholu, 
bet operējot viņš nekad nebija 
piedzēries.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š I  C E Ļ O
Jānis Bolis

Karlo arī atzīst, ka šādā situācijā 
vodkas dzeršana esot pēdējais, 
ko var darīt. Vladimirs apzinās, 
ka Nikola viņu izglābis. Pie 
brokastīm sirsnīgi pateicas.

Pēc visa dzirdētā letiņu grupa 

Brīvprātīgi uz Sibiriju, bet vispirms uz Kamčatku
Tie lasītāji, kas domā, ka par 
tādām lietām nevajadzētu sīkāk 
publiski (vai pat privāti) izteik-
ties, nākamos piecus paragrāfus 
var izlaist. 

Pilsētā ielas ir netīras un 

krievi šeit nokārto savas dabiskās 
vajadzības, stāvot vai tupot. Ar 
moderniem podiem tas rada 
problēmu. Uz tiem ir labāk sēdēt. 
Bet pats redzēju – kāds vīrietis ar 
grūtībām tup uz pavisam jauna, 
eleganta poda malas. 

Arī pie mūsu viesnīcas apkal-
pes ir dažas dīvainas parašas. 
Piemēram, istabenēm ir instruk-
cijas katru dienu uzkopt istabu. 
Tikai kā nu katra tās instrukcijas 
saprot. Kad mūsu ceļa biedre 
Jautrīte redzēja, ka istabas jau 
vairākas dienas nav tīrītas, viņa 
gāja pie istabenes sūdzēties. Bet 
istabene atcirtusi, ka viņa savu 
darbu esot godam veikusi. Katru 
dienu esot rūpīgi parakstījusies 
kādā viesnīcas sarakstā, ka ista-
bas iztīrītas. Ar to pietiekot. 
Gandrīz visas oficiantes ir nelaip-
nas, dažas pat rupjas. Ar vienu 
no viņām man bija pāris inte-
resantu sarunu. 

Kādu dienu es netīšām saplēsu 
glāzi. Viņa man atnesa rēķinu 
par 100 rubļiem (apmēram $5). 
Es atsacījos maksāt, lai sūta 
Evgēnijam. Nokurnēja, bet traci 
necēla. Ciniķi prognozēja, ka tā 

esot viņas pašas iniciātīva, naudu 
iebāzīšot kabatā. Ja es tā būtu 
domājis, būtu samaksājis. Perso-
niskas iniciātīvas jāatbalsta. 

Kādu rītu brokastīs pasniedz 
pelmeņus. Tā kā derētu skābais 
krējums. Prasu tai pašai ofici-
antei, vai varētu atnest. Nē neva-
rot gan, skābais krējums neesot 
paredzēts. Bet, protams, ja mēs 
tiešām gribot, varot kādu litru 
mums pārdot. 

rītiem man neļauj alu dzert. Bet 
projām arī es negāju. 

Kādā svētdienas rītā Valda 
ieskrien no balkona pavisam 
sašutusi. Eju skatīties, kas par 
lietu. Redzu, ka viena jauna ļoti 
izskatīga dāma viesnīcas pašu 
galveno durvju priekšā novilkusi 
biksītes, notupusies un kārto 
savas dabiskās vajadzības. Drau-
dzene stāv blakus un smejas.

Mazliet par dzeršanu. Mēdz 

piemētātas ar tukšām kanniņām 
un plastmasas pudelēm. Liekas, 
tās nekad nav slaucītas. Daudzas 
publiskās tualetes ir tik netīras, 
ka nav lietojamas. Nepalīdz arī 
fakts, ka jau no senām dienām 

Ceļā uz geizeru ieleju

Geizeru ieleja

Lāči novēro tūristus

(3. turpinājums)

sasauc sapulci. Ko darīsim? Laiks 
šausmīgs, gīds Saša nekompe-
tents, apmešanās un iztika švaka. 
Es proponēju mest plinti krūmos. 
Brauksim tālāk. Man oponē. 
Vecīt, padomā. Evgēnijam un 
KGB nav samaksāts. Vai tu domā, 
ka viņi tev dos izbraukšanas 
apliecību? Man pirmā dzirdēšana. 
Kas tā tāda? Tālavs izskaidro: ja 
Krievijā kādā vietā apmetas 
vairāk nekā trīs dienas, pirms 
izbraukšanas no tūristu firmas 
vai viesnīcas jāsaņem apliecība, 
ka esi visus maksājumus nokār-
tojis. Bez tās varot rasties prob-
lēmas lidostā. Patlaban tādu 
apliecību iegūt būs grūti. Prātīgie 
uzvar, un nekur nebraucam. 

Nākamās pāris dienas staigājam 
pa mūzejiem, tirgu, suvenīru 
veikaliem un slaistāmies pa vies-
nīcu. Tā var mazliet iepazīties ar 
šejienes dzīvi. Pirmais, ko ievēro-
jam, ir lielā netīrība un nevīžība. 

Viesnīcas publikai tīrības un 
kārtības jēdziens ir elastīgs. 
Manuprāt, viesnīcas vienīgā 
pozitīvā atrakcija bija divi peld-
baseini ar ūdeni no karstiem 
avotiem. Nelaime, ka pa dienu 
viesnīcas publika tos piecūkoja 
ar izsmēķētām cigaretēm, tukšām 
alus pudelēm un citiem atkritu-
miem. Viens darbinieks katru 
vakaru baseinus iztukšoja, iztīrīja 
un pielēja no jauna. Tādēļ pel-
dēties bija jāiet agri no rīta. Vienu 
rītu ap septiņiem nogāju pie 
baseina. Priekšā jau divas plikas 
dāmas pīpē, plunčājas un dzer 
alu. Man arī piedāvā. Es atsakos. 
Saku,  man ļoti žēl, bet sieva no 

teikt, ka krievi ir lieli dzērāji. Tā 
jau var būt, bet es nekādu nopiet-
nu dzeršanu neredzēju. Lidma-
šīnās alkoholiskus dzērienus var 
iegādāties tikai caur duty free. 
Vilcienos alkoholu var nopirkt 
tikai ēdamvagonos. Restorānos 
dzer, bet nepiedzeras. Uz ielām 
neredz iereibušus cilvēkus. Bet 
laikam kaut kāda dzeršana tomēr 
notiek. Veikalos alkoholiskie 
dzērieni aizņem daudz vietas. 
Var nopirkt simtiem šķirņu vod-
kas. Aptiekās tiek piedāvātas  
paģiru zāles un tabletes, kas 
noslēpjot alkoholisko dzērienu 
smaku policistu apmuļķošanai.
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(1. turpinājums)
Uzticamība un darba iespējas

Krizes laika komentāri
Gundars Ķeniņš Kings

T ā t a d , 
uzticamī-
ba ir galve-
nais fak-
tors finan-
ču sistēmas 
atjaunoša-
nai. Bez 
uzticamī-
bas nevar 

labi strādāt ne valdība, ne 
uzņēmēji.  Jaunos pasākumos ir 
grūti paļauties uz technologu 
devumu. Lai cik bēdīgs ir paš-
reizējais stāvoklis, uzticamība ar 
laiku, kaut lēnām, pieaugs.  Cerē-
sim, ka tas notiks jau drīz, jo 
katra nokavētā diena pasliktina 
situāciju.

Tagad apskatīsim pēdējos trīs 
Barometra ziņojumus par noska-
ņojumu uz savstarpejās uztica-
mības un darba iespēju trūkumu 
tautā.  Amerikā uzticamība valdī-
bai arvien straujāk samazinājās 
priekšvēlēšanu laikā.  Tagad tā ir 
pozitīva, bet samērā nogaidoša.  
Saimnieciskās atveseļošanās pro-
cesi ir lēni, nenoteikti un pat 
prerunīgi. Lielā naudas dalīšana 
jaucas ar polītiskas dabas prio-
ritātēm, īstermiņa un ilgtermiņa 
apsvērumiem un pat valsts prak-
stiskām spējām to izmantot iedar-

bīgi. Kā jau arī citur, noskaņojums 
nav vienāds dažādās pavalstīs.  
Tas labi turas augstās technoloģijas 
aprindās, tuvu lielajām universi-
tātēm un pētniecības centriem 
Bostonas un Sanfrancisko 
apkārtnē.  Tur redzam prioritātes 
projektiem, ko veic naudīgas, 
labi noenkurotas firmas vai arī 
tādas, kas var iztikt ar samērā 
mazu, ātri apgrozītu un atpelnītu 
kapitāla ieguldījumu. Tādas ir 
firmas, saka agrākais Stanforda 
Universitātes profesors Džims 
Kolinss, kas spēj izdzīvot lielāko 
saimniecisko krizi Amerikā.  Tās 
raksturo ļoti augstas kvalitātes 
ražojumi un pakalpojumi.  Tām 
ir ļoti kvalificēti darbinieki, kas 
daudz paveic patstāvīgi, bez 
ciešas kontroles un uzraudzības.  
Tās, piemēram, Hewlett Packard 
(HP), arī šodien meklē un pie-
ņem jaunus darbiniekus. Apbrī-
nojami labi turas uzņēmīgas 
Vallenbergu ģimenes uzmanīgi 
vadītie ilgtermiņa pasākumi 
Zviedrijā. Tādi varētu būt vēla-
mākie partneri Latvijas uzņēmē-
jiem, kas savas spējas jau ir 
pierādījuši.

Latvijā vislielākā neapmieri-
nātība ir vērojama Latgalē, kur 
iedzīvotāji ir mazāk iesaistīti 

starptautiskā darba sadalē.  Kā 1. 
februārī ziņo LETA, neapmie-
rinātība  ar valdību vēl ceļas; 40% 
no iedzīvotajiem, īpaši ieskatot 
minoritātes, vēlas paplašinātu 
valdības bāzi.  Ārzemju vērotāji 
spriež, ka valdības vājums un 
nevarība ir nopietnākie iemesli 
13. janvāŗa tračiem Vecrīgā.

Liels vairums iedzīvotāju – 61%, 
pagājušā 2008. gada aprīlī uzska-
tīja, ka saimnieciskā attīstība 
neiet (pareizā virzienā), bet 20 
procentu par to izteicās atzinīgi.  
Decembrī optimistu daļa bija 
sarukusi uz 9%., bet attīstības 
virzību negātīvi vērtēja jau 80%. 
Decembrī situāciju par labu 
uzskatīja tikai 1%, bet 86% par 
sliktu (45% par ļoti sliktu).
Vairums iedzīvotāju, 57%) sagai-
da stāvokļa pasliktināšanos nāka-
mā gadā, 24% ir pārliecināti, ka 
tā nemainīsies, bet vairs tikai 9% 
tic, ka uzlabosies. Faktiski šie 
uzskati ir visai reāli, jo nav 
domājams, ka valdība varētu 
daudz ko uzlabot īsā laikā.  Paš-
reiz tā cīnās ar budžeta izpildes 
un citām naudas problēmām.

Latvijas iedzīvotaju rūpes vis-
vairāk ir saistītas ar darbu. Val-
stī, kur vietējo iedzīvotāju līdzek-

ļu uzkrājumi ir nelieli un sociālā 
apgāde trūcīga, gan redzamie, 
gan mazāk pazīstamie ienākumu 
avoti ir ārkārtīgi svarīgi.

Iespējas atrast labu darbu vēl 
turas pieklājīgā līmenī līdz jūni-
jam, kad par to poztīvi izsakās 
kādi 4%. Tāda optimistiska vēr-
tējuma vairs vispār nav decembrī.  
Tās par ļoti sliktām uzskata trīs 
reiz vairāk iedzīvotāju, decembrī 
ap 39%. Tā kā ģimeņu materiālais 
stāvoklis ir cieši saistīts ar nodar-
binātību, tad nepārsteidz arvien 
drūmāks noskaņojums. Tikai 
puse no iedzīvotājiem uzskata 
savu materiālo stāvokli par 
viduvēji (labu); gada beigās ap 
40% to vērtē kā sliktu. Maz 
domājot par produkcijas iespēja-
miem pircējiem, arvien vairāk 
izskan doma, ka Latvijai jātgriežas 
pie padomju laikā propagandētā 
ražošanas rakstura. Pieņemot, ka  
valdības darbības bāze varētu 
paplašināties ar opozicijas iesais-
ti valdībā, daudzi prasa, lai 
valdība rūpētos par ražošanas 
darba iespēju pacelšanu jau 
tuvākā nākotnē.  Ja šī prasība ir 
sava veida sapņošana, tad rūpes 
par darbu ir ļoti reālas. Cik es 
varu spriest no savas pieredzes 
Latvijā, svarīgākais faktors ļoti 

pieticīgā labklājībā ir ģimenes 
kopiena un saites, kas ir atjauno-
jamas un stiprināmas arī tagad, 
kad ģimenes locekļi ir izkaisīti 
skolās un dabos tur, kur tos var 
atrast. Jau vairāk laika prasīs 
uzņēmēju pārslēgšanās uz jau-
nām iespējām. Ir jau dažas patī-
kamas ziņas, piemerēm par lielas 
(ar 400 govīm) saimniecības izvei-
došanu Viesītē, šāds pasākums 
neveidos lielāku vietējo iedzīvo-
tāju nodarbi, bet tomēr palīdzēs 
stiprināt Latvijas spējas konkurēt 
ārzemju tirgos.  Man tas norāda 
arī uz to, ka īsti cerīgi var būt 
tikai tie uzņēmēji, kuri jau ir 
izveidojuši ciešas saites ar klien-
tiem ārzemēs. Man nāk prātā 
viens no maniem sekmīgākajiem 
studentiem, kas sava datorpro-
grammu uzņēmumā vairs nepa-
ļaujas uz savu darbinieku rakstītā 
vienkāršu eksportu. Viņš ir ticis 
tik tālu, ka viņs nevis pārdod, bet 
izīrē jaunas informācijas sistēmas.  
Viņš vairs nav tikai ražotājs, bet 
vērtīgu pakalpojumu avots sa-
viem klientiem ārzemēs. Šeit 
pieminēto laiksaimnieku un 
uzņēmēju nav daudz, bet es 
priecājos par viņu sekmēm un 
labo paraugu valstī, kur pār-
maiņas nav ierastas.

L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

Ieva Sentivani

Es mātei viena meita,
Es lielā, es mazā.
Man māmiņas villainītes, 
Man lielās, man mazās.

Dzirdot šo vai līdzīgu tautas-
dziesmu, visticamāk iedomā-
jamies saulainu meitenīti, kas 
pārcilā drēbju skapja saturu, 
māmiņai mājās neesot... Ja 
Liktenis nebūtu lēmis satikt Ievu 
Sentivani, arī daudzas citas šeit 
citētās latviešu dainas nešķistu 
tik skaudri sāpīgas... Jā, mēs jau 
no skolas sola zinām – katram 
latvietim ir vismaz pa vienai tau-
tasdziesmai, atliek tikai izvēlēties. 
Diemžēl dažs dzīvi nodzīvo, tā 
arī ar savu dziesmu nesaticies...

Meitene ar tautasdziesmu 
kamolu – tas atgādina kādu 
literāru tēlu. Kas gan tagad vairs 
pateiks, kuŗā  no septiņām vācu 
bēgļu nometnēm mazajai mei-
tenītei rokās iekrita kamoliņš, ko 
viņa nav izlaidusi no saujām, nav 
pazaudējusi līdz pat šai baltai 
dienai? Par tautasdziesmām 
skolotāji bēgļu bērnu skolās 
stāstījuši kā par kaut ko ārkārtēju 
un īpaši svarīgu latviešu dzīvē. 
Lielākie un gudrākie bērni 
piekrizdami mājuši ar galvu, bet 
mazā baltgalvīte kautrējusies 
skaļi pajautāt – kas  tieši mūsu 
dainās ir tik neatkārtojams.

Tā nu Ieviņai šis jautājums un 
atbildes tapa par mājasdarbu 
visam mūžam.

Bēgu dienu, bēgu nakti,            
Laimes likta neizbēgu:              
Mani radi, mani draugi   
Neviens mani nepazina:                                                

 Es dzīvoju tālu tālu
Svešā zemes gabalā.                                                    

Ar tautasdziesmu kamoliņu rokās...
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Kādu mūžu laime lika,
Tāds bij man dzīvojot.

Ievas vecākiem, aizceļojot no 
dzimtenes, nācās pieņemt 
dubultsmagu lēmumu: bija 
jāpamet ne tikai mājas, krievu 
okupācijas zonā nācās  atstāt arī 
padsmitgadīgo dēlu Ivaru Auzi-
ņu. Puisis vasarā strādāja pie 
lauku saimnieka, un arī viņa 
ģimene, frontei tuvojoties,  
nolēma doties uz Kurzemes 
piekrasti. Vasaras puspuisis, 
izpildīgs un apzinīgs būdams, 
apņēmās pavadīt sava saimnieka 
ratus, kuŗos iejūgto straujo zirgu 
saimnieka vecajai mātei nebija 
spēka novaldīt. Apaļu diennakti 
Ievas tēvs Kārlis Auziņš dēlu 
gaidīja norunātajā satikšanās 
vietā, tad samierinājās ar skaudro 
patiesību – krievu kaŗaspēks 
bēgļu pajūgiem bija nogriezis 
ceļu... Pagāja ilgi gadi, līdz 
vecākiem izdevās uzzināt, kā 
risinājies dēla liktenis: pusau-
dzis bija norīkots darba dienestā 
atmīnēšanas vienībā, no turie-
nes radinieces viņu izpestījušas 
un vēlāk palīdzējušas sko-
loties.

Ai, vējiņ, kam nolauzi
Taisnāko ozoliņu:
Ai, nāvīte, kam paņēmi
Vienīgo bāleliņu?

Tieši tajā laikā, kad Ievas brāļa 
dzīve sāka iet kalnup – pēc 
smagiem un gaŗiem gadiem 
padomju armijā un peļņas darba 
ogļraktuvēs viņš bija nodibinājis 
ģimeni, auklēja mazu puisīti, bet 
gadījās nelaime. Ivars Auziņš 
aizgāja bojā ceļa satiksmes nelai-

mes gadījumā. Viņa dēliņam 
Andrejam bija tikai desmit 
mēnešu, lielam un gudram 
viņam palīdzēja izaugt māte 
Anda un vecmāmiņa Elza.

Ne tikai dzīves līkloči, ne tikai 
Ievas mīlestība pret savu dzimto 
zemi, bet arī brāļa dēls Andrejs 
lielā mērā veicinājis Ievas Sen-
tivani atgriešanos. Viņu satiekam 
īpašā vietā – Rīgas Valsts 1. 
ģimnazijā. Šīs galvaspilsētas izci-
lās skolas absolvents ar spožām 
sekmēm matēmatikā ir arī 
Andrejs Auziņš. Skolas mūzejā 
pie sienas ir skaista Andreja 
fotografija, bet viņa Amerikas 
krustmāte Ieva jau desmito gadu 
ģimnazijā audzēkņiem māca 
angļu valodu un skolas mūzejā 
iegriežas ar patiesu interesi, jo 
viņu saista viss, kas vēstī par 
mūsu tautas likteni. 

Ieva joko –  skolēniem viņa 
stādoties priekšā kā  ,,teksasiete”. 
ASV viņa ieguvusi trīs gradus – 
architektūrā, vācu valodā un 

pielietojamā lingvistikā. Ieva 
Sentivani savās stundās audzēk-
ņus māca rakstīt akadēmiskas 
esejas un iepazīstina ar ameri-
kāņu literātūru. Tas ir izvēles 
kurss, bet dziļi maldās tie, kuŗi 
domā, ka skolotāja no Amerikas 
ar viņiem runās tikai par 
amerikāņu literātūru! Tā vien 
šķiet – lai kādu tematu Ievas 
skolēni skars, skolotāja vienmēr 
atradīs pavedienu, kas neizbēgami 
novedīs pie sarunas par latviešu 
kultūru, vēsturi un tautasdzies-
mām:

Dziediet, meitas, ar manīm,
Man ir daudz skaistu dziesmu –
Pa vienai salasīju,
Svešas zemes staigādama.  

Dzīves ziedonī Ieva satika 
ungāru puisi –Teodoru Sentivani. 
Viņš bija inženieris, arī atrauts 
no savas tēvu zemes. Skaistākais 
dzīves posms abiem pavadīts 
tālu no Ungārijas, tālu no Latvijas 
un pat Amerikas – Sauda Arabijā. 

Tur uzauga arī visi trīs viņu bērni, 
kuŗiem Laimes māte katram ieli-
kusi pūrā  savu īpašu talantu: 
Andra Berkolde ir rakstniece, 
vairāku interesantu lugu autore, 
režisore. Visi trīs Andras un 
Paula Berkolda bērni mācās 
Losandželosas latviešu skolā un 
bez viņu klātienes namā gandrīz 
nav iedomājams neviens sarī-
kojums. Otra meita Marika, 
skatuves dekorātore, dzīvo un 
strādā Austrālijā. Dēls Kristaps 
izmācījies par chiropraktiķi.

Ģimenes laimei kā melna ēna 
pārkrita Teodora Sentivani sli-
mība. Sabruka ne tikai kopīgās  
nākotnes sapņu pilis, sabruka 
stabilais dzīvesveids un nodro-
šinājums:

Kas pārbrida stigu purvu,
Kad kājiņas nesamirka,
Kas mūžiņu nodzīvoja,
Kad asaru nenotrauca.

Šķiet,  Liktenis augumā traus-
lajai, bet garā stiprajai sievietei 
Ievai Sentivani pēdējos gados 
pagriezis laipnāku vaigu – piepil-
dījusies viņas vēlme būt īsti liet-
derīgai savā tēvu zemē.  Tūlīt pēc 
neatkarības atgūšanas viņa vienu 
sēmestri strādāja Latvijā un tagad 
ik pusgadu  vada Rīgā un Siguldā, 
brāļadēla kuplās ģimenes siltu-
mā, bet otru pusi gada – pie 
meitas un mazbērniem Kalifor-
nijā. 

Ir tāds teiciens – cilvēka rak-
sturs ir viņa liktenis, var teikt arī 
otrādi. Ievu Sentivani noteikti 
var raksturot arī šādi: kāds mūžs, 
tādas tautasdziesmas.

Anita Mellupe
Astra Moora
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Citādi jau laikam nemaz 
nevarēja notikt: Rolands Upat-
nieks rimti savā gultā mirstot 
nav iedomājams. Palūkojiet vien 
viņa vizītkarti – ko gan šis cilvēks 
savā mūžā nav iespējis, ko 
saskrējis! Arī aizmākoņu valstībā 
viņš aizdrāzās lielā ātrumā, krasā 
pagriezienā uz Lietuvas šosejas 
netikdams galā ar stūri. Laikam 
gan pirmo reizi mūžā pienāca 
situācija, kuŗā Rolands bija 
zaudētājs...

Ej un izdari –
ja reiz dari! 

Dzīvo tādi cilvēki – par laimi 
vai nelaimi viņu ir pavisam maz 
– kuŗi vienkārši nezina citu ceļu 
uz iecerēto mērķi kā vistaisnāko. 
Kādiem purviem cauri jābrien 
un kādi mūri ar pieri jāuzlauž – 
tas viņus pagalam neinteresē. 
Visa jēga pastāv mērķī, kustība 
uz to ir pakārtots, kaut nepie-
ciešams elements. Nav šķēršļu, 
kuŗus nevarētu pārvarēt, ir tikai 
sīki, vairāk vai mazāk kaitinoši 
kavēkļi. Ej un izdari – tāda ir šo 
vienvirziena talantu devīze.

Par Upatnieku stāsta tādu 
anekdoti iz dzīves. Cēluši kopā ar 
radinieku ģimenes mājiņu. 
Rolands, protams, kā jebkuŗu 
sevis sāktu darbu, arī šo lauzis 
gluži vai dzīvības vai precīzāk 
nāves problēmas līmenī. Radi-
nieks, tādiem tempiem un 
apgriezieniem nepieradis, pūtis 
vai pēdējo dvašu laukā. Te kādu 
dienu – tavu prieku!  – sācis līt kā 
ar spaiņiem. Nu tak dabūs kādu 
stundu atpūsties Kas tev deva! 
Upatnieks piesējis lietussarga 
kātu radagabalam pie mugur-
kaula – tā, lai širmis zvārojas virs 
galvas un lietus gluži acīs nešļāc, 
tad ķelli rokā un mūrē tālāk...

Bija tāda
vajadzība

Latvijas bobslejs nesākās Rīgā 
vai Siguldā. Tas sākās Maskavā, 
ar “kafiju” pie Brežņeva, kur uz 
paklāja tika uzaicināti padomju 
sporta vadītāji. Gaužām jau 
Leonīdam Iljičam  ar visu viņa 
vecuma plānprātu  kaulā koda 
PSRS sportistu kopvērtējuma 
zaudējums Leikplesidas ziemas 
Olimpiskajās 1980. gada spēlēs. 
Jāmeklē rezerves, lai nākotnē 
tāds kauns vairs nebūtu dienas 
kārtībā. Rezerves rodamas tur, 
kur mūsu vēl nav. Bet sovjetu 
tolaik nebija bobslejā, kas Baltajās 
olimpiadās bija iekļauts jau kopš 
1924. gada. Tātad, biedri, skaidrs: 
sagatavot, nodrošināt, uzbūvēt, 
nobraukt un saņemt medaļas 
padomju valstij par godu un 
slavu!

Kur lai ņem tādus jocīgos, kas 
riskēs ar  bleķa sili pa ledus reni 
no stāva kalna braukt? Paga, 
paga, Latvijā ir kādi trakie, kas 
savulaik pirmie imperijā sāka 
kamanu trasi celt un kamanas 
būvēt – kazi, varēs pierunāt arī ar 
bobsleju noriskēt?

Rolands Upatnieks bija ar 
mieru. Viņš gan tolaik bija Lat-
vijas izlases treneris kamaniņu 
sportā, pats bijis Olimpisko spēļu 
braucējs (kopā ar Valdi Ķuzi), 

taču slepus tika par bobsleju 
domājis, vēl kamanās sēžot. Bija 
vēl treneris Valdis Tiliks, kamanu 
entuziasts, un viņiem abiem 
viens izlases treneŗa krēsls rādījās 
par knapu. Upatniekam pārejot 
uz bobsleju, visiem iznāktu vie-
tas diezgan.

Rolands Upatnieks kļuva par 
PSRS bobsleja izlases treneri 
situācijā, kura rādījās pilnīgi 
tukša – ne sportistu, ne bobu, 
nedz trases. Treneris bija, izlases 
nebija.

Vajag tik rakt
Skaidra lieta: jāmeklē būdīgi 

un ātri skrejoši vīri, kas to 
padarīšanu var veikli iestumt. 
Braukt pa virāžām iemācīties 
varēs arī vēlāk. Tādēļ visdrošāk 
skatīties uz desmitcīņnieku pusi  
– tur tie vispusīgie atlēti rodami. 
Tika sludināts arī konkurss 
Latvijas laikrakstos, uz to ieradās 
pāri par simtu labcerīgu kan-
didātu. Viens no Upatnieka nolū-
kotajiem bija Richards Kotāns, 
kuŗš tā uzreiz vis nebija ar mieru 
no desmitcīņas ledus virāžās lais-
ties. Richards atceras:

“Pēc dažiem mēnešiem Mas-
kavā nopētīju dažus atlētiskus 
puišus un iedomājos Upatniekam 
palīdzēt. Piezvanīju, bet Upat-
nieks: “Man tos krieviņus neva-
jag, man vajag tevi!” Sāku īdēt, 
ka nevaru tik vienkārši vieglat-
lētiku pamest, ka par bobsleju 
neko nezinu, bet Upatnieks: “Vai 
ar desmitcīņu tev ir šanses aiz-
braukt uz Olimpiadu?” Reāli 
rēķinot, laikam jau nebija vis... 
“Nujā, bet ar bobsleju tu vari 
dabūt olimpisko medaļu!” Tā 
viņš mani iebaroja.”

Re, kā – ar diegiem nav aršana, 
ja laiž, tad laiž tūdaļ līdz medaļai 
un ne mazāk. Tas nu ir Upatnieks 
visā pilnībā un spožumā...

Ar diegiem nav 
aršana

Pirmos bobus PSRS izlasei, 
kuŗa sastāvēja gandrīz tikai no 
latviešiem, atsūtīja no Italijas – 
Podari firma. Tā bija masu 
produkcija, smalki vērtējot – 
grabažas. Jau tolaik pasaules 
bobsleja grandi – vācieši, švei-
cieši, paši italieši savus sacensību 
bobus būvēja paši un īpaši.

Vai latvieši būtu stulbāki? Rīgas 
rūpnīcās tolaik netrūka amat-
nieku un konstruktoru ar “zelta 
rokām”. Taisīs gatavu! Upatnieks 
vispirms izmēģinājās savā kād-
reizējā darbavietā Alfa. Militārā 
kompleksa rūpnīca kaut kādā tur 
bobslejā iepīties neriskēja – un ja 
nu kas notiek? Tad Upatnieks ar 
saldu mēli gāja uz VEF – vispirms 
pie sporta kluba priekšsēža Jev-
geņija Kisiela. Tas vīrs bija pilnīgs 
pretstats neremdināmajam Rolan-
dam. Prātīgs – septiņas reizes 
nomērīs, lai vienu mazu reizi 
nogrieztu. Diplomātiskā slaloma 
prasmīgs braucējs – citādi jau 
nebūtu priekšsēdis. Savu reizi 
demagogs. Citu reizi savs puika. 
Galvenais – vienmēr spēja un 
prata saskatīt perspektīvo labu-
mu. Ja nu reiz piekrita ieiet 
bobslejā, tad kārtējo reizi bija 
sajutis lielo lomu. Bija jau, bija, 

bobi tapa un medaļas spīdēja, 
taču abi pretstati – Rolands ar 
Jevgeņiju vienubrīd nonāca tādā 
konfliktā, ka šajā pretstāvēšanā 
bija jābaidās par Latvijas bobsleja 
bojāeju...

VEF Upatnieka vadībā un 
Kisiela izrīkošanā būvētie bobi 
izraisīja revolūciju pasaules bob-
slejā – tos dēvēja par krievu (?!) 
raķetēm un Rīgas cigāriem, 
centās kopēt un špikot, pat skaust 
un bojāt. Ja tagad bobslejā kama-

Nekas taču nemainīsies, turpmāk 
būs jāstrādā vēl vairāk, viņš 
mierina.”

Vai nu tu nāc ar mani, vai 
staigā laimīgs viens pats. Jānis 
Ķipurs atrada sevī spītu un spēku 
iet savu ceļu, kas viņu uzveda 
slavas kalna galā. Taču pie kalna 
pakājes vienalga stāvēja Upat-
nieks  – vēsturi nepārtaisīsi!

Kad izlase ieradās uz savā 
pastāvēšanā pirmo treniņnomet-
ni uz ledus Īglsā, to iesvētīja 

zvēra darbs un neapturamā 
neatlaidība Latvijai rentējas ar 
olimpisko un Eiropas zeltu, ar 
uzvaru Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā, par sīkākiem 
metalliem nemaz nerunājot. 
Taču šajā bezkompromisa ceļā ir 
zaudēts ne viens vien cilvēks, ne 
viena vien uzticība pārtērēta. 
“Domā tik uz augsto tāli?” Tās 
galu galā ir traģiskas personības, 
kuŗas vadās  pēc šīm dzejnieka 
izteiktām domām...

Izziņa par
profesionālo 

derīgumu
“Pirmkārt, inženieŗa mecha-

niķa izglītība, gūta Rīgas Poli-
techniskajā institūtā, tātad viņš 
orientējās ar bobsleju saistītajos 
technikas jautājumos. Otrkārt, 
ūdens motosportista, kamaniņu 
braucēja, motocikla un automa-
šīnas vadītāja pieredze  – tā solīja 
dot pamatu pareiziem spriedu-
miem par braukšanas un ātruma 
izjūtām, par ledus trašu virāžām 
un pareizu boba stūrēšanu. Treš-
kārt, treneŗa pieredze. Ceturtkārt, 
pārliecība, ka viņam ar savu 
smago raksturu visbiežāk veido-
jas divējādas attiecības ar cilvē-
kiem – vai nu lietišķi kontakti un 
sadarbība, vai arī kontakti vispār 
tiek pārtraukti. Piektkārt – 
pārliecība par paša varēšanu, īsi 
sakot: pašpārliecinātība.”

M. Solima
“Bobsleja uvertīra”

Taisnvirziena caursitējs: UpatnieksIvars Ošiņš

VIZĪTKARTE
Rolands Albins 

Upatnieks
 Dzimis 1932. gada 13. decem-

brī Vecmīlgrāvī (Latvijā). Gājis 
bojā 1994. gada 11. maijā 
Marijapolē (Lietuvā).

 Mācījies Vecmīlgrāvja 
pamatskolā, Rīgas 1. vidusskolā, 
LVU Mechanikas fakultātē, 
beidzis RPI.

 No 1946. līdz 1952. gadam 
nodarbojies ar boksu.

 Strādājis Alfā par konstrukto-
ru, ražotnes meistaru, iecirkņa 
priekšnieku, Madonas zvērau-
dzētavā par galveno inženieŗi

 1958. gadā sāk nodarboties ar 
ūdensmotosportu, kuŗā sasnie-
dzis vairākus Latvijas un valsts, 
kā arī vienu pasaules rekordu.

 Kamaniņu sportā kopš tā 
pirmsākumiem Latvijā 60. 
gados kā braucējs, treneris, 
konstruktors.

 Kopā ar Valdi Ķuzi ieguvis 9. 
vietu divnieku  kamaniņbrau-
cienos 1976. gada Olimpiskajās 
spēlēs.

 Savās sporta gaitās izcīnījis 
pavisam 13 zelta medaļas.

 No 1980. līdz 1986. gadam – 
bobsleja izlases galvenais tre-
neris, arī kamanu konstruktors.

 Bobsleja pamatlicējs Latvijā.

nas mērī ar līneāliem, bīdmēriem 
un lekāliem, sver gandrīz uz 
miligramiem, tad to knauzerēša-
nos ir izraisījuši trakā ātrumā 
traucošie Rīgas cigāri. Upatnieka 
lolojums. Rīgas amatnieku pras-
me, viņi savulaik pat lidmašīnas 
un pasaulē mazākos fotoaparātus 
būvēja. Taču, ja ņem tā vispār, 
tad... Mechaniķis Akolovs vēl 
visai nesen atcerējās: “Pie Upat-
nieka, ja kas nebija paspēts 
padarīt, tad sasēja tāpat ar drāti 
– un gāja!” Jo pats galvenais 
tomēr ir cilvēks, kas to bobu 
stumj un vada. Un deg par savu 
lietu tā, ka visiem apkārtējiem 
kļūst karsti.

Rūgtais 
gandarījums

Žurnāliste, Upatnieka bezgalīgi 
uzticīgā līdzgaitniece, Mairita 
Solima:

“Kurā brīdī Upatnieks paspēj 
paēst, to vēl var saprast, jo ēdnīcā 
viņš ir spiests būt klāt, lai 
uzmanītu, vai puiši kārtīgi paēd. 
Bet, kad viņš pagūst gulēt, nu-
dien nav skaidrs. Pirms visiem 
sešos augšā, pēc visiem pie miera. 
Nav pieļaujama ne sevis, ne savas 
ģimenes žēlošana. Ir tikai fanā-
tisks darbs, un vai tam, kuŗš 
nespēs būt viņam līdzīgs, kuŗš 
mirklīti pažēlos sevi treniņā. Ārā, 
un uz neatgriešanos! Kas nevar 
sevi savākt, tam te nav ko meklēt. 
Puiši strādā kā bitītes, tikai pa 
reizei kādam draugam vai sievai 
izkrata sirdi par drakonisko 
režīmu. Ja no tā paliek vieglāk, 
Upatnieks saka, lai jau pakunkst. 

traģēdija. Iesācēju acu priekšā 
nositās italiešu pilots. Tad tre-
neris, par stūmēju paņēmis Jāni 
Skrastiņu, pats veica pirmo brau-
cienu ledus trasē. “Es iešu pirmais”, 
– tā teica vēl streļķu komandieris, 
pulkvedis Jukums Vācietis.

No “latviešu strēlniekiem” ātri 
vien raustīties sāka pat dižākie  
– kas var zināt, kurš no viņiem 
un kurā brīdī “izšaus”.

Jo pirmā lielā uzvara (Veltina 
kausa izcīņā) nāca jau 1982. gadā 
– to divniekos ieguva pilots Jānis 
Ķipurs ar stūmēju Aivaru 
Šnepstu. Šī pati ekipāža uzvar arī 
pašās pirmajās PSRS meistarsa-
cīkstēs. Nu krievi arī par vari 
spraucās izlasē – Upatnieks vi-
siem spēkiem tur latviešu kanti. 
Vienalga, pie pirmās olimpiskās 
medaļas ir klāt arī krieviņš 
Aleksandrovs, kuŗš līdz Sarajevas 
Olimpisko spēļu bronzas medaļai 
iestumj pilotu Zinti Ekmani. Un 
nedaudz vēlāk tiek izsviests no 
bobsleja un sporta vispār, jo 
spožā ārzemju supermārketā 
nespēj novaldīt padomju bada-
kāša alkatību un palaiž nagus. 
Viņam nebija jēgas par to, kas tā 
tāda – videonovērošana. Nekas, 
krieviem citu kandidātu latviešu 
konkurēšanai netrūkst. Palūko-
jieties kartē – mēs tak esam kā 
zirnītis pret arbūzu!

“Mērķis attaisno līdzekļus” – šī 
jezuītu devīze izrāda gana laba 
arī lieliniekiem. Savējiem vietu 
brīvojot tiek “nokosts” Ķipura 
krietnai stūmējs Aivars Šnepsts. 
Par dopingu, kuŗa nebija un 
nevarēja būt.

Tikmēr Rolanda Upatnieka 
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdis Andris Bērziņš (LPP/LC) 

sarunā ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku 
Latvijas Republikā Čenu Vendzju pārrunāja ekonomisko situāciju 
abās valstīs, globālās krizes ietekmi uz tautsaimniecības procesiem. 
A. Bērziņš norādīja, ka Latvijai šis ir grūts laiks, taču valdība veic 
vairākus stabilizācijas pasākumus, lai atjaunotu ekonomikas izaugs-
mi. Ķīnas vēstnieks informēja, ka pēc pieprasījuma krituma  daudzas 
ražotnes Ķīnā ir spiestas pārtraukt darbu un valstī pieaug bezdarbs. 
Arī Ķīnas valdība veic pasākumus tautsaimniecības stabilizācijai, un 
tiem vajadzētu dot rezultātus šī gada beigās. 

Saeimas Juridiskās komisijas vairākums atbalstīja Valsts prezi-
denta Valža Zatlera priekšlikumā piedāvāto kvorumu Saeimas 
atlaišanai tautas nobalsošanā, kuŗā par atlaišanu jānobalso divām 
trešdaļām no pēdējo vēlēšanu dalībniekiem. Šo priekšlikumu ar 
vairākumu varēja atbalstīt, jo viedokli mainījusi Zaļo un Zemnieku 
savienība, kas kopā ar opozicijas pārstāvjiem balsoja par divu trešdaļu 
kvorumu. Pārējo koalicijas partiju deputāti šajā balsojumā atturējās, 
un viņi joprojām turas pie līdzšinējās pozicijas – par Saeimas 
atlaišanu jābalso pusei balsstiesīgo vēlētāju.

Pazīstamajam latviešu diriģentam Marisam Jansonam piešķirts 
Austrijas valsts apbalvojums – Goda krusts. M. Jansons īpašu 
populāritāti un atzinību Austrijā ieguvis ar savu sniegumu Vīnes 
Jaungada koncertos. 

Bijusī kultūras ministre Helēna Demakova savu veselības 
problēmu risināšanā lūgusi padomu Valsts prezidentam Valdim 
Zatleram, un prezidents iesaistījies ārsta meklēšanā. Pēc laikraksta 
Diena sniegtās informācijas, prezidents sazinājies ar vairākiem 
mediķiem, mēģinot Demakovai atrast labāko ārstu. Prezidenta 
pārstāve Ilze Rassa laikrakstam norādījusi, ka Zatlers “nekad nevie-
nam nav atteicis palīdzību un arī neatteiktu”.

14. februārī miris architekts Modris Ģelzis. Modris Ģelzis dzimis 
1929. gadā Rīgā. Viņš bija profesionāli aktīvākais savas paaudzes 
architekts. Kopā ar architektu Gunāru Birkertu strādāja ar Nacionālās 
bibliotēkas projektu, būdams tā līdzautors, un adaptēja projektu 
vietējiem apstākļiem. Pie Modŗa Ģelža mūža nozīmīgākiem publiskās 
architektūras projektiem pieskaita Dzintaru koncertzāli, Filharmonijas 
koncertzāles rekonstrukciju Rīgā, Rīgas jūras ostas pasažieŗu staciju, 
Valmieras teātŗa rekonstrukciju un Mākslinieku nama piebūvi.

Iepretim Ģenerālprokurātūras ēkai Rīgā bija sapulcējušies aptu-
veni 30 nacionālboļševiki, lai atbalstītu arestētos 13. janvāŗa Vecrīgas 
grautiņa dalībniekus. Mītiņotāji pārsvarā bija krievu valodā runājoši 
jaunieši, bet starp tiem bija arī pa kādam vecāka gadagājuma 
cilvēkam. Mītiņa dalībniekus uzrunāja arī „neļķu Alīna” –                               
A. Ļebedeva, kas savulaik kļuva „slavena”, ar puķēm iesitot Velsas 
princim Čārlzam, kad viņš viesojās Rīgā.

Rīgas 18. vakara vidusskolas astotās klases skolēni fizikas stundā 
ņirgājās par skolotāju, nolamājot viņu necenzētiem vārdiem un 
mēģinot skolotājam iesist. Ar mobilo telefonu filmētais videomateriāls, 
kuŗā redzams incidents starp skolotāju un klasi, tika demonstrēts 
Latvijas Neatkarīgās televīzijas raidījumā Top 10. Video redzams un 
dzirdams, kā, skolotājam vadot fizikas stundu, skolēni necenzēti 
lamājas un staigā pa klasi. Video redzamie skolēni mācās sociālās 
korrekcijas klasē, un, kā atzīst skolas vadība, tajā ir “smags kontin-
gents”, turklāt daudzi skolēni gadu ziņā sen  vairs neatbilst 8. klases 
audzēkņu caurmēra vecumam.

Sāk izskatīt Lemberga lietu
Rīgas apgabaltiesā sāka izskatīt  

tā dēvēto “Ventspils amatpersonu” 
lietu, kuŗā apsūdzības uzrādītas 
Ventspils pilsētas galvam Aivaram 
Lembergam, viņa dēlam Anrijam 
Lembergam, kā arī uzņēmējam 
Ansim Sormulim. Pirmajā tiesas 
sēdē Lemberga pieteikto norai-
dījumu prokuroriem Jurim Juri-
sam, Ilgai Paeglei un Jānim Ilste-
ram tiesa nolēma nepieņemt. 

Tiesas ieskatā starp Lembergu 
un prokuroriem nav interešu   
konflikta un apsūdzētā sniegtā 
motīvācija neatbilst Kriminālpro-
cesa likumam. Apsūdzētais ar pār-
sūdzību var vērsties pie augstāk 
stāvoša prokurora.

Lembergs, piesakot noraidījumu 
prokuroriem, norādīja, ka  tie at-
rodas civīltiesiskā strīdā. Tāpēc, 
viņaprāt, prokurori nevar būt 
objektīvi. Apsūdzētais Ventspils 
pilsētas galva 13. februārī pret 
Jurisu, Paegli un Ilsteru iesniedzis 
civīlprasību par viņam nodarīto 
morālo kaitējumu.

Lemberga iesniegtajā civīlprasībā 
par kaitējuma kompensācijas pie-
dziņu norādīts, ka, izpaužot privā-
tās dzīves noslēpumu, viņam ir 
nodarīts būtisks kaitējums, tāpēc 
viņš lūdz piedzīt solidāri no Gul-
bja, Jurisa, Paegles un Ilstera vairāk 
nekā 300 tūkstošus latu. Tāpat viņš 
lūdz piedzīt solidāri no Jurisa, 
Paegles un Ilstera 40 000 latu par 
sensitīvu datu - ziņu par slimību  
un veselības stāvokļa diagnožu     
un medicīnisko izmeklējumu  
rezultātu izpaušanu.

Tiesā bija ieradies arī kupls Lem-
berga atbalstītāju pulciņš - vairāki 
desmiti lielākoties pensijas vecu-
ma cilvēku. Lembergs no saviem 
atbalstītājiem saņēma ziedu klēp-
jus un smaidīgs uzklausīja laba 
vēlējumus.

Pirmajā tiesas sēdē Lembergs 
bija noskaņots optimistiski. Saru-
nā ar žurnālistiem viņš pauda pār-
liecību, ka tiesas process pret viņu 
ir polītiska izrēķināšanas. Pēc viņa 
prognozes šī lieta beigsies gluži 
tāpat kā tā dēvētā Grinbergu lieta, 
kuŗā Lembergu attaisnoja visas 
tiesu instances.

Arī Lemberga dēls Anrijs Lem-
bergs sarunā ar žurnālistiem pār-
liecinoši apgalvoja, ka viņa tēvs  
nav vainīgs. “Nekad neesmu re- 
dzējis, ka viņš kādam dotu vai no 
kāda pieņemtu kukuļus,” sacīja 
Lembergs jaunākais. Runājot par 
viņam izvirzītajām apsūdzībām, 
Anrijs Lembergs atzina - “joprojām 
nesaprotu, kāpēc šeit atrodos”. 
Ventspils galvas dēls pieļāva, ka 
viņš šai procesā ir vajadzīgs, lai 
“būtu iespējams arestēt pēc iespē-
jas vairāk aktīvu”.

Prokurors Juriss pirmajā tiesas 
sēdē žurnālistiem nevēlējās ko- 
mentēt nedz Lemberga pieteikto 
noraidījumu viņam un kollēgām, 
nedz citus ar lietu saistītos jau-
tājumus. “Tiesas procesam jānotiek 
tiesas zālē,” komentāros skops bija 
prokurors. Viņš arī nekomentēja 
iespējamo pirmās instances tiesas 
procesa ilgumu.

Kopumā tiesā līdz ar trim ap- 
sūdzētajiem ir četri cietušie - 
uzņēmēji Valentīns Kokalis un 
Vladimirs Krastiņš, kā arī uzņē-
mējs Ainārs Gulbis un uzņēmuma 
Man-Tess vadītājs Jūlijs Krūmiņš. 
Procesā piedalās 11 advokāti un 
četri valsts apsūdzības uzturētāji. 
Tiesas priekšsēdis Lemberga lietā  

ir tiesnesis Boriss Geimans. Lietā   
ir vairāki desmiti sējumu.

Aivaru Lembergu apsūdz par 
kukuļņemšanu sevišķi lielos ap- 
mēros, par noziedzīgi iegūtu 
finanču līdzekļu un citas mantas 
legālizēšanu, par dienesta viltoju-
mu, par piedalīšanos mantiskos 
darījumos, kuŗi viņam sakarā ar 
dienesta stāvokli ir aizliegti, kā arī 
par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa 
izmantošanu un citiem noziegu-
miem.

VVF nav laimes lācis
Lai Latvija izietu no krizes, nav 

“burvju risinājuma”, viss būs jā- 
paveic  pašu rokām, ar pašu do- 
mām, centieniem un iztēli,” – tā, 
uzstājoties Amerikas Tirdzniecības 
palātas Latvijā uzņēmējdarbības 
pusdienās, atzina bijusī Valsts      
pre-zidente Vaira Vīķe-Freiberga. 
Daudzkārt ticis vaicāts, vai ekspre-
zidente pati varētu atgriezties 
polītikā, īpaši šobrīd, kad Latvijai 
vajadzīgi sevišķi talantīgi polītiķi. 
Uz to V. Vīķe-Freiberga atbild – 
viņa neesot “laimes lācis”. 

Televīzijas raidījumā Vaira Vīķe-
Freiberga runāja par pašreizējo 
ekonomisko situāciju Latvijā un 
pasaulē.  Pasaule patlaban piedzīvo 
vēl nebijušu ekonomisko lejup-
slīdi, tas atstās dziļas sociālas sekas 
visos iedzīvotāju slāņos. “Patlaban 
visi rāda ar pirkstu uz ASV, kuŗa ir 
bijusi kapitālisma karognesēja,” 
sacīja V. Vīķe-Freiberga, piebilstot 
gan, ka tieši attīstītajās kapitālisma 
valstīs radīti tādi sociālā atbalsta 
tīkli, kādi tā dēvētajās sociālisma 
valstīs nav bijuši iespējami. Taču arī 
rietumu kapitālistiskajās sistēmās 
vērojami vājie punkti - šoreiz tā  
bija nespēja uzņēmējdarbībā īste-
not ētikas, atbildības un pat ve-  
selā saprāta standartus. Finanču 
jomas darboņi ir gājuši pārāk tālu, 
un valdību glābšanas program- 
mas nepalīdzēs atveseļot kapi-
tālismu, jo krize skārusi funda-
mentālās ekonomikas jomas. “Ka- 
pitālisms nav brīnumnūjiņa, kas 
visu atrisina, ļaudis to ir attīstījuši, 
un tas var mainīties gan uz labu, 
gan sliktu. Cilvēku rokas un prāti ir 
to radījuši, tāpēc arī pašu cilvēku 
rokās ir rast izeju.”

Pašreiz notiekošo bijusī prezi-
dente raksturoja kā “lejupejošu 
spirāli”, kas uzņem apgriezienus  
un rada lavīnveida procesus. 
“Reālai ekonomikai pasliktinoties, 
cieš reāli cilvēki.” Viņa uzsvēra, ka 
ir par agru norakstīt Latviju, sa- 
kot, ka tā ir bankrotējusi un ka tai 
nav iespēju iziet no krizes. Latvija 
var izkļūt un izkļūs no šī stāvokļa. 
Cilvēkiem vienīgi esot jābeidz  
skriet kā “vistām bez galvas”, bet 
jānomierinās, jāizanalizē valdī-   
bas loma, “jāatrotī piedurknes” un 
jāsāk reāli strādāt, lai atrisinātu 
krizes problēmas. Viņasprāt, ir 
naīvi domāt, ka parlamenta at- 
laišana pati par sevi ko fundamen-
tāli mainīs vai spēs izvest Latviju  
no parāda.

Kā ierasts, V. Vīķei-Freibergai 
vaicāja, vai viņa plāno atgriezties 
Latvijas polītikā. “Rodas iespaids, 
ka daži mani uztveŗ par laimes     
lāci, kas nāks un savedīs visu 
kārtībā,” viņa sacīja. Līdzīgas gai-
das esot arī no jaunā ASV prezi-
denta Baraka Obamas, ar kuŗu 
cilvēki saistījuši lielas cerības, 
turklāt aiz viņa muguras ir milzīgs 
polītiskais aparāts. Bijusī prezi-
dente atzina, ka viņai nav šāda 
mechanisma, kuŗš sevī ietveŗ arī 

financējumu. Tomēr ekspreziden-
te aicināja cilvēkus iesaistīties 
polītikā, nevis tikai sūdzēties par 
notiekošo. “Neredzu, ka ļaudis pul-
kiem trauktos polītikā, es nere-  
dzu jaunas sejas, taču tieši šobrīd 
būtu laiks tām parādīties.”

Nav citas izejas kā meklēt finan-
ču resursus polītiskās darbības 
veikšanai, jo tikai ar vērā ņemamu 
financiālo aizmuguri var veidot 
aktuālu polītiku. Pilsoņiem  pa- 
šiem jāņem iniciātīva savās rokās, 
nevis jāgaida “laimes lācis”.  “Arī 
Sūnu ciemā viss  uz labo pusi sāka 
iet tikai tad, kad ļaudis paši sāka 
kaut ko darīt, nevis joprojām tikai 
gaidīja uz brīnumu.”

Latvijai ir vajadzīga 
jauna Saeima un jauni polītiķi
Latvijai ir vajadzīga jauna Saeima 

un jauni polītiķi, komentējot no- 
tikušo Valsts prezidenta Valža Zat-
lera tikšanos ar Ministru prezi-
dentu Ivaru Godmani, saka par-
tijas Pilsoniskā savienība valdes 
priekšsēde Sandra Kalniete. Viņas 
ieskatā Latvijai ir vajadzīgs kaut  
kas vairāk par Atmodas trešajiem 
tēvadēliem.

Intervijā plasšaziņas līdzekļiem 
S. Kalniete teica:

„Man ir kauns par manu valsti. 
Man ir kauns par valsts vadītājiem, 
kuŗi mētājas ar neapdomīgiem 
polītiskiem paziņojumiem, satri-
cina sabiedrību un grauj Latvijas 
starptautisko reputāciju. Te Valsts 
prezidents paziņo, ka priecātos, ja 
valdībā būtu desmit godmaņi, te - 
ka tas pats vienīgais Godmanis 
vairs nebauda prezidenta uzticību. 
Tagad Valsts prezidents teic – viņš 
jūtoties gandarīts, ka pēc četru 
stundu sarunas viņam izdevies 
Ministru prezidentu pārliecināt 
darīt to, ko šis Ministru prezidents 
pirms dažām dienām godmaniskā 
katēgorismā visas valsts priekšā 
bija apņēmies darīt, bet tad 
pārdomājis. Tagad nu, izrādās, uz- 
ticība atjaunota un skorpionu cīņas 
koalicijas burkā var turpināties.”

Pēc Kalnietes domām, Latvijai ir 
vajadzīga jauna Saeima un jauni 
polītiķi, kas Tēvzemi mīlēs vairāk 
nekā paši sevi un kas būs gudrāki 
par „zolītes spēlētājiem” - koalici-
jas polītiķiem - un „koŗdziedātā-
jiem” jeb Atmodas trešajiem tēva- 
dēliem. Tieši jauniem polītiķiem 
jābūt tiem, kas nepieļaus jaunu 
Latvijas piesmiešanu un izlaupī-
šanu, bet spēs valstij atkal atgūt 
godu un pašcieņu.

„Seriāla turpinājums”
Kritisku viedokli par situāciju 

valstī pauž arī Jaunā laika priekš-
sēde Solvita Āboltiņa. Pēc vie-
nošanās valdībai turpināt darbu 
tautas uzticību zaudējis ne tikai 
Ministru prezidents Ivars God-
manis (LPP/LC), bet arī Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. Āboltiņa 
uzsveŗ: lai gan vajadzētu pārtraukt 
valdības agoniju, “kā ziepju operā 
tiek izdomāts seriāla turpinājums”.

Āboltiņa  pieļauj, ka, visticamāk, 
JL atkārtoti neprasīs Saeimā God-
maņa valdības demisiju, jo ir 
skaidrs, ka valdībai ir 53 balsis un 
katru nedēļu prasīt Ministru pre-
zidenta uzticības balsojumu būtu 
muļķīgi.

Ministriju 
reorganizācijas plāni

Tautas partija  rosina valdības 
reorganizācijas gaitā izveidot 11 
ministrijas. TP ieskatā nav jā- 
reorganizē septiņas ministrijas - 
Aizsardzības, Ārlietu, Zemkopības, 

Finanču, Tieslietu, Iekšlietu un 
Kultūras ministrija.

TP rosina izveidot Veselības un 
sociālo lietu ministriju, kuŗā tiktu 
apvienota Veselības un Labklājības 
ministrija. Izglītības un zinātnes 
ministrijā ir jāapvieno pašreizējā 
Izglītības un zinātnes ministrija un 
Bērnu, ģimenes un sabiedrības 
integrācijas lietu ministrija.

Partijas skatījumā Attīstības mi-
nistrija varētu apvienot pašreizējo 
Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministriju, Vides ministriju 
un Ekonomikas ministriju.

Savukārt Satiksmes ministrijā 
varētu apvienot pašreizējo Satik-
smes ministriju un Īpašu uzdevu-
mu ministra elektroniskās pār-
valdes lietās sekretāriātu.

TP izstrādātajā valdības reorga-
nizācijas plānā vairākas Ekono-
mikas ministrijas funkcijas pare-
dzēts atdot citām ministrijām. Fi- 
nanču ministrija pārņemtu mak-
roekonomisko prognozēšanu, 
privātizācijas polītiku, valsts un 
privātās partnerības polītiku un 
statistikas uzskaiti.

Tieslietu ministrija no Ekono-
mikas ministrijas pārņemtu patē-
rētāju tiesību aizsardzību, Kultūras 

ministrija - tūrisma polītiku.
Tieslietu ministrija  no Bērnu, 

ģimenes un sabiedrības integrāci-
jas lietu ministrijas pārņemtu bā- 
riņtiesu darbības uzraudzību, 
adopciju un bērnu uzturlīdzekļu 
jautājumu risināšanu.

Dombrovskis piekristu... 
Eiroparlamentārietis Valdis 

Domrovskis (JL) piekristu uzņem-
ties jaunas valdības vadītāja pienā-
kumus, ja tas viņam tiktu piedā-
vāts, viņš atzina Latvijas Radio 
intervijā. Jaunajai valdībai būtu 
jāstrādā ar īstermiņa un ilgtermiņa 
uzdevumu izpildi. Īstermiņā  jā- 
risina ekonomiskās krizes pro-
blēmas, galveno uzmanību veltījot 
kreditēšanas atjaunošanas jautā-
jumiem. Dombrovskis uzsvēra,    
ka pat “vislabākā un visnopietnāk 
pārdomātā ekonomikas stimu-
lēšana neko nedos, ja netiks at-
jaunota kreditēšana”, un šai ziņā 
“situācija ir problēmatiska ar zvied-
ru bankām”. Dombrovskis arī 
norādīja, ka valdībai vajadzētu no- 
drošināt starptautiskā aizdevuma 
izlietojuma uzraudzību, kā arī 
īstenot valsts pārvaldes reformu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

10. februārī noti-
kušās Izraēlas parla-
menta vēlēšanās 
prāgmatiskā centra 
partija Kadima, ku- 
ŗu vada ārlietu mi-
nistre Cipi Livni un 

par kuŗu man labpatikās balsot, ie-
guva 28 mandātus no 120, bet liberā-
lo nacionālistu partija Likud, ko vada 
bijušais premjērministrs Benjamins 
(Bibi) Netanjahu - 27. Tātad gandrīz 
vai neizšķirts rezultāts. Tā kā Likud 
līderim vieglāk sastiķēt koaliciju no 
vairākām labējām partijām, lai vi- 
ņam būtu nodrošināts vismaz 61 de- 
putāta atbalsts, patlaban grūti pa-
teikt, kāds būs nākamās valdības 
sastāvs, - nav izslēgta arī t. s. Lielā koa-
licija, kuŗas ietvaros sasēstos gan Bibi, 
gan Cipi (Izraēlā pieņemts polītiķus 
dēvēt familiāri, neformāli). 

Laika un Brīvās Latvijas lasītājus 
interesēs, man šķiet, pavalstniecības 
problēma, kas vēlēšanu kampaņas 
laikā izraisīja dedzīgu polemiku starp 
Avigdoru Libermanu, partijas Yisrael 
beiteinu (Izraēla - mūsu nams) vadī-
tāju, kas šoreiz lepojas ar 15 iegūtiem 
mandātiem, un Izraēlas arabu parti-
jām, kas kopsummā ieguva 11 man-
dātus. 

Latvijā, ja nemaldos, vēl kādiem 
350 tūkstošiem iedzīvotāju ir nepil-
soņa statuss, un angliski tas tiek 
tulkots kā alien - ļoti neveiksmīgi iz- 
raudzīts apzīmējums, ko, manuprāt, 
varētu aizstāt ar permanent resident. 

Tatjana Ždanoka Eiropas Par-
lamentā saceļ veselu putekļu vētru, 

Pavalstniecības problēma Latvijā un Izraēlā
šaustīdama šādu - viņasprāt - diskri-
mināciju, un dažs labs rietumnieks 
viņai piebalso, teikdams, ka šai iedzī-
votāju katēgorijai varētu vismaz ļaut 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās. 

Igaunijā šī problēma nav tik   asa,  
jo krievvalodīgo ieceļotāju īpatsvars 
tur ir mazāks. Taču Latvija tāpēc vien 
ir īpašs gadījums, ka 1991. gadā, kad 
šī zeme atguva neatkarību, pamat-
tautas pārstāvju procents bija tik tik-
ko pāri pusei no iedzīvotāju kopskai-
ta, un starp krievvalodīgiem pārs-
vars bija tiem, kuŗi ieceļojuši (vai tika 
iepludināti) pēc 1945. gada un ku- 
ŗiem robeža, kas atdalīja Zilupi no 
Sebežas, gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē neeksistēja. 

Septiņpadsmit gadu laikā, kas aiz-
ritējuši kopš tā brīža, krietns skaits 
cittautiešu ir naturālizējušies un ie-- 
guvuši pavalstnieku tiesības pilnā ap- 
mērā, un, manuprāt, vajadzētu gan 
Eiropā, gan aizjūrā atkal un atkal 
skaidrot, ka prasības, kas jāizpilda LR 
pavalstniecības tīkotājiem, ir mēre-
nākas nekā daudzās citās demo-
kratiskās valstīs. Prasme sazināties 
valsts valodā, himnas teksts, priekš-
stats par dažiem vēstures datiem un 
konstitūciju - tik vien...

Diemžēl ne mazums Latvijas ne-- 
pilsoņu nemaz nesteidzas naturā-
lizēties. Vieni nejūtas piederīgi Latvi-
jai, citiem prasība apgūt valsts valodas 
pamatus šķiet pazemojoša, kur nu vēl 

apliecināt savu lojālitāti.
Turklāt te vēl ir demografiskais 

aspekts, kas kļūtu pamattautai 
draudīgs, ja LR pavalstniecība tiktu 
automatiski piešķirta visiem (tā dē- 
vētais nulles variants): tādā gadījumā 
cieši saliedētas cittautiešu frakcijas 
Saeimā, gūstot vairākumu kādos bal-
sojumos, varētu prasīt tādu likumu 
pieņemšanu, kas pārvērstu Latviju 
divkopienu valstī. Un tas nu būtu 
tiešs drauds pamattautas izdzīvo-
šanai (survival). 

Izraēlā situācija, demografija, vēs-
ture ir pilnīgi citāda, bet pa- 
valstniecības problēma taisni tagad 
tika zelēta un cilāta vēlēšanu kam-
paņas karstumā. 

Jau pieminētais Avigdors Liber-
mans, kas pats ir ieceļotājs no biju- 
šās PSRS (no Kišiņevas), raksturo 
Izraēlā mītošos arabus (20 procenti 
no iedzīvotāju kopskaita) par piekto 
kolonnu, par potenciāliem nodevē-
jiem, par nevēlamiem elementiem. 
Viņaprāt triju arabu frakciju depu-
tāti, kas Izraēlas parlamenta sēdēs 
(labā ivritā, labākā nekā Liber-
manam) ļoti asi kritizē valdību,   kā 
arī armijas un policijas vadību, noro-
bežojas no cionisma postulātiem 
u.tml., esot valsts grāvēji, kuŗiem nav 
vietas Izraēlas parlamentā.

Arabu deputāti savukārt attrauc, ka 
Libermans, kuŗa ivritā manāms stiprs 
krievu akcents, esot fašists, rasists, 

ekstrēmists. Viņi uzsveŗ, ka pārstāv 
savus vēlētājus, savu elektorātu, un,  
ja nu Izraēla   ir demokratiska valsts, 
tad likumīgi ievēlētiem deputātiem 
mute nav jāaizbāž. 

Zināšanai atgādināsim, ka 1948. 
gadā, kad tika proklamēta Izraēlas 
neatkarība, visi tās territorijā palikušie 
arabu tautības iedzīvotāji automatis-
ki ieguva šīs demokratiskās žīdu 
valsts pavalstniecību. Galu galā tas 
pats nulles variants. Šie arabi nebija 
ieceļotāji, viņi bija dzimuši tajos 
novados, kas nu ietilpa Izraēlas terri-
torijā, un no viņiem a priori netika 
prasīts nekāds lojālitātes aplieci-
nājums. 

Un te nu Libermans par savas 
priekšvēlēšanu propagandas “naglu” 
izvēlējās saukli: Bez lojālitātes nav 
pavalstniecības! Viņa priekšlikums 
bija tāds: lai katrs Izraēlas pavalst-
nieks - gan žīds, gan arabs - ar svinīgu 
solījumu, gandrīz vai zvērestu, ap-
liecina bezierunu lojālitāti Izraēlas 
valstij, karogam, himnai un ģerbo-
nim. 

Arabu deputāti tūdaļ noģida,   ka 
šis demagoģiskais sauklis vērsts uz 
“nevēlama elementa” izstumšanu: 
tiem, kam šāds zvērests nav pie-
ņemams, tiks atņemta pavalstnie-
cība un balsstiesības. 

 Bet te ir vēl viens aspekts, kas 
varētu interesēt lasītājus: Izraēlas 
pavalstniecība tiek automatiski un 

nekavējoties piešķirta katram žīdu 
tautības un/vai jūdu konfesijas 
ieceļotājam, kas, teiksim, piezemējas 
Telavivas starptautiskajā lidostā Ben 
Gurion Airport. Un bieži vien izrā-
dās, ka svaigajam ieceļotājam, kuŗš, 
tā sakot, atgriežas vēsturiskajā tēv-
zemē, nav nekādas sajēgas par valsts 
struktūru, pamatlikumiem, Neat-
karības deklarāciju, vēlēšanu sistēmu 
utt., un viņš turklāt nerunā ivritā un 
viņam vēl tikai jāsāk mācīties valodas 
kursos. Bet vēlēt parlamentu viņš var 
kaut tūdaļ!

Princips jau svētīgs: katrs pasaules 
žīds ir tiesīgs apmesties savā vienī-
gajā nacionālā valstī, bet praksē - 
daudz kas rādās itin nelāgs. 

Ļoti žēl, ka 2007. gadā tā arī 
neguva atbalstu iekšlietu ministra 
Meira Šitrita ierosinājums - lai 
katrs potenciālais Izraēlas pavalst-
nieks paciešas divus gadus, ap- 
gūstot valsts valodas - ivrita pa-
matus, un pierāda, ka jūtas pie-
derīgs, - un tad, beidzoties šim 
termiņam, saņems kāroto pavalst-
nieka pasi. 

Tas taču būtu lieliski, bet, kā 
avīzē Ha’aretz raksta Anshels 
Pfeifers, šo priekšlikumu nepie-
ņēma, jo baidījās, ka tas radītu a 
new class of sub-citizens. 

Sub-citizens - labs apzīmējums. 
Varbūt Latvijā nepilsoņus varētu 
angliski saukt nevis par aliens, bet 
par sub-citizens? Tas taču ir mā- 
jiens, ka viņi nākotnē varētu iegūt 
pavalstniecību...

Franks Gordons

Kad vajag, Lat-
vijas Republikas 
augstākās amat-
personas ir spējī-
gas rīkoties ļoti, 
ļoti ātri. Kad ne- 
vajag, tad tās ir 
tikpat spējīgas 
stiept gumiju ļo- 
ti, ļoti ilgi. Pagāju-

šajā nedēļā bija redzams chrestoma-
tisks piemērs pirmajam no šiem 
variantiem.

Piektdien, 13. februārī, valdošās 
koalicijas dalībnieki sapulcējās pie 
apaļa galda, lai diskutētu, kā būtu 
reformējama Latvijas valdība. Mi- 
nistru prezidents Ivars Godmanis 
bija paziņojis par plānu – ministriju 
skaitu samazināt no 16 līdz 12. 
Partijas tūlīt iebubinājās – „Tautas” 
partija (TP) varēja būt neapmierināta 
ar to, ka tai tiek „atņemta” Kultūras 
ministrija. Lasītājam jāsaprot, ka 
ministrijas mūsu valstī ir tāda feo-
dāla būšana – ja kādai partijai uz 
kādu ministriju piešķirtas lēņa 
tiesības, tad tās ir mūžīgi mūžos - 
mūžīgas. Tiesa, šī krupja norīšanai 
Godmanis bija paredzējis pat ļoti 
dāsnu attieksmi pret TP – veselas 
sešas no minētajām 12 ministrijām. 
TB/LNNK varēja būt neapmierinā-
ta ar to, ka tai paliktu tikai viena 
ministrija, gan visai milzīga – apvie-
nota Ekonomikas un reģionālās 
attīstības ministrija. Godmaņa paša 
pārstāvētajai Latvijas pirmajai par-
tijai/Latvijas ceļam paliktu tikai vie-
na – Satiksmes ministrija. Zaļo un 
zemnieku savienībai (ZZS) ministri-
jas būtu četras, tostarp arī Kultūras 
ministrija.

Bija radusies situācija, ka nu varēja 
runāt par visādiem kompromisiem 

Aiziesim neaizejot - jaunākais Latvijas valdošajā „elitē”
un kombinācijām. Taču lika drusku 
pagaidīt! Valdošās „elites” pārstāvji 
kādu brīdi patērzēja un tad nolēma… 
reorganizāciju neveikt vispār! Kā 
Latvijā ir bijušas 16 ministrijas, tā 
Latvijā 16 ministrijas būs joprojām. 
Kā zaļie zemnieki kontrolē Zemko-
pības ministriju, tā tie to kontrolēs 
arī turpmāk. Kā „Tautas” partija 
kontrolē Kultūras ministriju, tā to 
kontrolēs arī turpmāk. Pēc pāris 
nedēļām „gudrās galvas” spriedīs 
par jaunu zemkopības un jaunu 
kultūras ministru. Varbūt, ja sadū-
šosies, partijas nosūtīs vēl kādus 
ministrus pa skuju taku, bet tikai tad, 
ja pašas to vēlēsies darīt. Viens 
„Tautas” partijas pārstāvis pēcāk atzi-
na - lēmums no reorganizācijas 
atteikties vispār rādot, ka koalicijas 
partijas esot gatavas „strādāt kon-
struktīvi”.

Un te nu mēs kārtējo reizi redzam 
valdošās „elites” attieksmi pret Lat-
vijas Republiku. Valsts ir šo polītikā-
ņu privātīpašums. Sabiedrība labā-
kajā gadījumā ir vaukšķētāju bars. 
Kompetence ir daudz, daudz mazāk 
svarīga nekā „savējo” stutēšana un 
bīdīšana visos iespējamos variantos. 
Redzēsim, redzēsim, vai patiešām 
kāda partija atteiksies no kāda mi-
nistra. Varētu kā senajos PSRS laikos 
– paziņot par „veselības problēmām”, 
taču nepārprotami skaidrs ir fakts, 
ka durvis būtu jāparāda lielajam 
angļu valodas speciālistam Finanču 
ministrijā, zirgkopim Aizsardzības 
ministrijā un tā dēvētajam buldoz-
eram Satiksmes ministrijā. Pirmajā 
gadījumā – gan jau varbūt arī „Tau-
tas” partijā ir ļaudis, kas saprot, cik 
ļoti valsts reputācijai ir kaitējis 
Slakteris ar savu „nasing spešal” 
interviju televīzijā. Bet pēdējā ga- 

dījumā – nekā nebija! Pats pirmais, 
ko Godmanis pavēstīja pēc lēmuma 
ministriju skaitu samazināt, bija - 
Ainārs Šlesers nu gan paliks savā 
vietā. Turklāt viņam tiks uzticēta arī 
elektroniskās pārvaldes joma. Vis-
maz varam būt pateicīgi, ka tai nu 
viņš netiks klāt. Igaunijā ļaudis jau 
sen savu elektronisko identitāti iz-
manto visādām vajadzībām, arī bal-
sojot vēlēšanās. Pie mums tā dēvētais 
elektroniskais paraksts vēl ir bērna 
autiņos, un tā nebūt nav sakritība, ka 
par tā ieviešanu galvenā atbildīgā 
iestāde ir Šlesera pārraudzītais Lat-
vijas Pasts.

Kārtējais murgs valdošās kliķes 
izpildījumā! Grūti ticēt, ka pat God-
manis pašreizējo koaliciju un tās da- 
lībniekus uzskata par pašiem labā-
kiem, kādi vien iedomājami. Drīzāk 
polītiskā „elite” saprot, ka sabiedrības 
uzticību tā ir zaudējusi neatgriezenis-
ki, un, kamēr Valsts prezidents ne- 
sāk pārāk dižoties ar domu par Sa- 
eimas padzīšanu, mierīgi var rīkoties 
tālāk, – ko tādiem padarīsi? Pavasarī 
būs pašvaldību un Eiropas Parla-
menta vēlēšanas, tad arī varēs pa- 
skatīties, kā nu ir ar partiju populāri-
tāti. Turklāt, saglabājot 16 ministri-
jas, saglabājas arī 16 polītiski minis-
tri, kas pašvaldībās var diži un aktīvi 
izmantot „administrātīvos resursus” 
savas populāritātes celšanai – varbūt 
izdosies ļaudis apmuļķot vēlreiz. Arī 
tas mums nav nekas nepieredzēts.

Tikmēr nepārkārtotā „elite” var 
joprojām rīkoties pēc ierastās modes. 
Tieslietu ministrijā ir uzpeldējis 
priekšlikums, kas plašsaziņas līdzek-
ļiem liegtu publicēt materiālus par 
kriminālprocesiem, iekams attiecī-
gajā lietā nav stājies spēkā galīgais 
spriedums. Ja kādam Laika vai Brīvās 

Latvijas lasītājam kādreiz ir gadījusies 
lielā nelaime – Latvijā iekļūt kādā 
tiesu procesā, tad viņš zina, ka tie nu 
ir gaužām lēni un rēni procesi. 
Piemēram, par „Tautas” partijas rup-
jo un prasto krāpšanos 2006. gada 
Saeimas vēlēšanās tiesa sāks spriest 
tikai… 2010. gadā. Tātad šo ilgo lai-
ku liegt plašsaziņas līdzekļiem pub-
licēt jebko, kas uzzināts par šīs 
krāpšanās apstākļiem? Nu nē un vēl-
reiz nē! Ne reizi vien žurnālisti Latvi-
jā ir uzzinājuši daudz ko interesantu 
par polītikāņu izdarībām. Ja minis-
trijas priekšlikumu akceptētu, nebū-
tu bijis iespējams, piemēram, atklāt 
telefonsarunas, kuŗās LPP/LC un TP 
grandi diskutēja, kā vislabāk pieku-
kuļot Jūrmalas domes deputātus, lai 
pilsētas galvas krēslā iebīdītu, TP 
veidotāja Šķēles vārdiem runājot, 
„lielāko kretīnu”. Latvijas Televīzijas 
raidījuma „Kas notiek Latvijā?” 
vadītājs nebūtu varējis demonstrēt 
līgumu, kuŗā Ventspils naftas inte-
reses veidoja „speciālas attiecības” ar 
Latvijas Sociāldemokratisko strād-
nieku partiju, kas tobrīd bija pār-
stāvēta Saeimā. Un tie nav vienīgie 
piemēri.

Kriminālprocesa materiālu drošī-
ba ir kriminālprocesa virzītāju at- 
bildība. Ja kādam no viņiem dažkārt 
šķiet, ka informāciju vajadzētu no- 
plūdināt kādam žurnālistam, tad 
žurnālists nudien par to nav nedz at- 
bildīgs, nedz vainojams. Mūsu valsts 
nav tiesiski nevainojama valsts, un 
sabiedrībai nav ne mazāko iespēju 
ticēt, ka attiecīgajos procesos viss un 
vienmēr notiek objektīvi, godīgi un 
tiesiski. Mēģinājums plašsaziņas lī- 
dzekļiem „uzlikt klapes”, lai polī-
tikāņu nebūšanas un izdarības kļūtu 
zināmas iespējami vēlāk, nevis ag- 

rāk,– tas nu reiz ir polītikāņu, nevis 
valstsvīru un valstssievu gājiens. Vēl  
jo vairāk tas top redzams, ja saprotam, 
ka, līdzko Latvijā ļaudis par šiem 
priekšlikumiem uzzina, visi no tiem 
sāk atkratīties, – jautāts par priekš-
likuma autorību, tos parakstījušais 
tieslietu ministrs ar pirkstu rādīja Ģe- 
nerālprokurātūras, bet Ģenerālpro-
kurātūra – Tieslietu ministrijas darba 
grupas virzienā. Iespējams, lasītāji var 
atsaukt atmiņā juristu grupu, kuŗa 
pagājušā gada nogalē būtībā centās 
amnestēt Latvijas kriminālnoziedz-
niekus un apsūdzētas personas visas 
pēc kārtas, lai gan patiesībā, protams, 
doma bija tikai par vienu apsūdzētu 
personu – to, kuŗa ilgstoši sēdējusi 
Ventspils pilsētas galvas krēslā. Arī 
toreiz neviens negribēja atzīt, kas ir 
priekšlikuma autors.

Šī doma ātri vien un pelnīti pazuda. 
Tieslietu ministrijas pašreizējā do-  
ma ir pelnījusi to pašu likteni. Po- 
lītikāņi ir klīniski nespējīgi saprast,   
ka sabiedrības sašutums nevēršas pret 
viņiem kā cilvēkiem. Pieļauju, pat vis-
nekompetentākie mūsu ministri mīl 
savu māmiņu, priecājas par pūkai-
niem zaķīšiem un sevi uzskata par 
labiem cilvēkiem. Iespējams, arī ar 
Šleseru, Slakteri, Rozi vai Veldri būtu 
iespējama jauka saruna pie tējas krū- 
zes. Nē, sašutums ir par to, ka šie ļau-
dis atkal kopīgi un atkal rīkojas nevis 
godīguma, tiesiskuma un atklātības 
labad, bet gan tieši pretējā virzienā. 
Un doma viņiem ir pavisam vienkār-
ša: neskatieties uz maniem dar-     
biem. Arī tad, ja es rīkojos ne gluži... 
Turklāt rīkojos tieši tajā virzienā,    
kuŗš tev, Latvijas pilsoni, ir tik ļoti 
pretīgs. Tu vari ieskrieties! Mēs zinām 
labāk, kas Latvijai ir „vajadzīgs”.

Kārlis Streips
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Tuvojas 16. marts – leģionāru 
diena, datums, ko Latvijas po- 
lītikā joprojām, tēlaini izsako-
ties, viļā kā karstu kartupeli.  
Jau izskanējuši aicinājumi va-
ras iestādēm šajā dienā nepie-
ļaut nekādu tautas pulcēšanos, 
nekādus mītiņus un saietus... 
kāpēc? No kā būtu jābaidās, ja 
vēsture jau sen ir noskaidrojusi 
faktu, ka leģionā devās latvju 
jaunieši brīvprātīgi piespiestā 
kārtā ar vienu vienīgu motī-   
vu – cīnīties par brīvu Latviju. 
Ne jau viņiem bija lemts iz- 
vēlēties – kuŗā pusē, kādā uni-
formā. Kā Andreja Eglīša dze-
jolī par trim brāļiem. Kā tei-   
cis mūsu vēsturnieks Andrievs 
Ezergailis: 

„Varbūt pasaule šinī jautāju-
mā latviešus nekad nesapratīs, 
jo leģiona kustība bija unikāla 
pretestības izpausme, okupē-
tajā Eiropā nacisti neko tādu 
nekur citur nepiedzīvoja. Lai 
nepieļautu 15. un 19. divīzijas 
saliedēšanos, vācu virspavēl-
nieki turēja tās atšķirti. Tikai 
1944. gada 16. martā abas di- 
vīzijas cīnījās vienā Ostrovas 
frontes sektorā. Vācu virspa-
vēlniecība gādāja, lai latviešu 
kaujas vienības nepārvērstos 
saliedētā kaujas grupējumā 
(izcēlums mūsu – red.). Leģio-
nāri deva divus zvērestus – 
vienu oficiālu pa vienībām – 
paklausību Hitleram, uzticību 
Dievam un cīnīšanos pret lie-
liniekiem, otru – neformālo – 
deva ne tikai leģionāri, bet visa 
tauta gandrīz visur, kur des-  
mit latvieši gadījās vienkopus – 
frontē un aizmugurē – kristībās, 
kāzās, bērēs un rekrūšu iz- 
vadīšanas ballēs. Šis zvērests 
bija pretvācisks un patriotisks. 
Tas bija kā piedziedājums 
draiskā XIX gs. ziņģē: 
 ... Mēs sitīsim tos utainos – ar-

vien, arvien,
 Pēc tam tos zili pelēkos – ar-

vien, arvien,
 Lai latvju saule nenoriet – 

nekad, nekad
 Un latvju zobens nesarūs – 

nekad, nekad, nekad...
Šis bravūrīgais zvērests solās 

darīt visu pret vācu okupāci-  jas 
polītiku. Nezinu nevienu ci- tu 
vācu okupētu zemi, kur no-
doms sist vāciešus būtu pausts 
tik atklāti un atkārtoti. Reha-
bilitējot Latviešu leģionu, ta- 
gad mērķis varētu būt plašāks 
– ierindot leģionārus to pret-
nacistisko pretestības dalīb-
nieku ierindā, kas veicināja Vā- 
cijas sabrukumu, tādējādi le- 
ģionāru kaŗa noziedznieku 
viepli pārveidot Eiropas līme-
ņa varoņa un brīvības cīnītāja 
tēlā.

Latviešu leģionāri varēja iz- 
skatīties pēc vācu Waffen SS, 
bet viņu statuss un privilēģijas 
bija tālu no vācu SS. Leģionā-
riem nekas nebija un nevarēja 
būt kopīgs ar nacistisko ideo-
loģiju. Leģiona organizēšanu 
varētu saukt par kollaborācio-
nismu, bet pēc tautas rīcības, 
kaut arī tā bija illūzija, tā bija 
gatavošanās kaŗam pret vi-  
siem ienaidniekiem, ieskaitot 
leģiona apbruņotājus – vācu 
okupācijas režīmu. Par pēdējo 
patiesību sveštautiešus būtu 

Asins atmiņu glabājot
Ar režisoru Kārli Auškāpu un Latvijas Radio I Radioteātŗa vadītāju Māru Eglīti sarunājās Ligita Kovtuna

grūti pārliecināt, bet šī tautas 
sacelšanās bija sajūtama saru-
nās, dziesmās, dzejā un leģio-
nāru izvadīšanā.”

Un vēl. Pulkvedis Arturs Sil-
gailis:

„Berlīnē 1944. gada janvārī 
man paskaidroja, ka ne ģene-
rālis Bangerskis, ne kāds cits   
no mums nav pieņemti SS sa- 
stāvā. Lai varētu pieņemt, tad 
attiecīgā persona vispirms būtu 
pārņemama vācu pavalstnie-
cībā. Piederība SS pakļautībai 
nekādā ziņā nenozīmēja pie-
derību SS organizācijai. Diem-
žēl „godu”, ko mums nepiešķīra 
SS vadība, vēlāk mums sāka 
piešķirt citi.” 

Pulkvedis Aleksandrs Plens-
ners:

„No vācu puses vienmēr bija 
uzsvērts, ka mēs, latvieši, nekā-
di SS vīri neesam, bet gan tikai 
leģionāri vai, kā vēlāk apzīmē-
ja: "ieroču grenadieŗi"."

Pulkvedis Rudolfs Kociņš:
„Īsti SS vīri varēja būt tikai 

vācieši ar pierādītu ārisku iz-
celsmi.”

14. un 15. martā Latvijas Ra- 
dio 1, Radioteātŗa veidots, ska-
nēs Visvalža Lāča lugas „Es 
vēlos mājās pārnākt” iestudē-
jums, kas veltīts 65 gadu atce-
rei, kopš Latviešu leģiona 15. 
un 19. divīzijas pirmās kopējās 
cīņas 1944. gada 16. martā. 

Lugas autors - cienījamais 
vēsturnieks Visvaldis Lācis 
saka:

„Sveši kungi vienmēr ir 
meklējuši un diemžēl atraduši 
latviešu vīrus un jaunekļus Lat-
vijas zemē, lai sūtītu tos cī- 
nīties par svešu kungu mēr-
ķiem. Bet arī mēs paši neesam 
mācējuši saprast, ka nav jāiet 
cīņā par tautai svešiem mēr-
ķiem un ideāliem, un esam 
nolikuši savu galvu par neko, 
klausīdamies Rietumu un Aus-
trumu vēju šurp atpūstos vi- 
linošos, iežūžinošos vārdos. 
Man pašam, Otro pasaules ka- 
ŗu izgājušam un laimīgi dzī-
vam palikušam, gribas sāpēs 
kliegt un brīdināt latviešu vī- 
rus un jaunekļus: „Nekad vairs! 
Nekad nevelciet mugurā sve-
šas uniformas un neejiet kaŗā  
ar svešiem ieročiem par sve-
šiem mērķiem! Nekad! Tau- 

piet sevi Latvijai!””
Jautāju raidlugas režisoram 

Kārlim Auškāpam – kāds bija  
pirmais un paliekamais ie-
spaids, kas lika uzņemties lugas 
iestudēšanu Latvijas Radio 1?

K. A. Pirmām kārtām – gluži 
personiskas jūtas – mans tēvs 
un tēvabrālis bija leģionāri,   un 
esmu dzirdējis viņu lik-
teņstāstus, vēl vairāk – izdzī-
vojis tos. Un man ir tāda sajūta, 
ka nu varu atdot parādu, svētu 
parādu! Mana vectēva brālēns 
Jūlijs Auškāps, Latvijas Repub-
likas izglītības ministrs, tika 
nomocīts Sibirijā... Droši vien 
ikkatrā latviešu ģimenē ir    kāds 
līdzīgs stāsts. Kāda asins atmi-
ņa, kas jāglabā.

Visvalža Lāča lugā mani 
saistīja šīs sāpīgās vēsturiskās 
temas risinājums caur autora  
individuālu pārdzīvojumu priz-
mu, caur personiskām tra-
ģēdijām un katra likteni, no- 
stājoties morālas izvēles priek-
šā. Un, kaut arī leģionāri (un 
tāpat sarkanarmieši) latvieši 
Otrā pasaules kaŗā, ja skatās   
no malas, varētu likties tikai 
vācu (un krievu) kaŗa kalpi, 
tomēr mēs nedrīkstam par 
zemu novērtēt to, ko šie vīri 
īstenībā domāja un juta, kā arī 
to, ko viņiem esam parādā. Jo, 
kā teikts Jāņa evaņģelija 15. 
nodaļas 13. pantā: „ Nevienam 
nav lielākas mīlestības par to,   
ja kāds savu dzīvību atdod       
par saviem draugiem.”

 Par 16. marta pieminēšanu – 
tas ir tik nožēlojami, ka šo dienu 
izmanto polītiskās spē-lītēs. 
Kāds gudrais ir teicis: „Nekad 
netiek tik daudz melots kā 
pirms kāzām un kā pēc kaŗiem,” 
- bet cits gudrais: „Ja uz pagātni 
izšausim ar revolveri, nākotne 
uz mums šaus ar lielgabalu.” 

Kā krievi, tā vācieši nu maz-
gājas balti, vainu noveļot uz 
latviešiem. Vai mēs lai klusē-
jam? Taču nē! Ir jāapzinās sa-
vas saknes un jārunā. Paldies 
Dievam, esam to apjēguši. Tā- 
pēc arī kopā ar Latvijas Radio-
teātri skanēs šī raidluga. Par 
problēmām un iespējām, kas ar 
to saistās, lai stāsta Radioteātŗa 
vadītāja Māra Eglīte.

L. K. Ko vēl jūs darāt reži-
sora darbalaukā šobrīd, kad 

valsts situāciju sauc „ekono-
miskā krize”?  

K. A. Mājās strādāju ar An- 
dreja Eglīša dzejas kompozi-
ciju „Dvēseļu cietoksnis” un 
mierīgi gaidu laiku, kad būs 
patiešām nobriedusi situācija to 
iestudēt. Vēl nav, bet ticu   un 
ceru – būs! Dzejnieks, kuŗš 
katru rindu rakstījis ar asinīm, 
nevar nevienu atstāt vienal-
dzīgu. Ticu, ka cilvēkiem ir 
vajadzīga šī dziļi emocionālā un 
sirdī izsāpētā dzeja.

Vēl – mans kollēga Gunārs 
Vērenieks man atsūtījis slavenā 
drāmaturga Normana Fostera 
lugu Bedtime stories jeb „Vaka-
ra pasakas”, kā to tulkojam lat-
viski. Lugā darbojas tikai pieci 
aktieŗi, katram trīs lomas. Lu- 
ga ir par mīlestības līkločiem, 
par uzticību un paradoksiem 
vīrieša/sievietes attiecībās. Sirs-
nīga, komiska, tematiski un 
emocionāli piesātināta luga. 

Darbs kopā ar Radioteātri 
man ir ļoti nozīmīgs vēl no 
viena skatupunkta: valstī, ko 
pārņēmusi krize, radio taču    ir 
par velti pieejams – to klausās 
gan tie cilvēki, kas ir trūcīgi, 
kam ir redzes problēmas, to 
klausās arī gulošie leģionāri, 
sirdzēji, kas nevar iziet no mā- 
jām. Tas viņiem ir ļoti svarīgi, 
tas taču ir viņu dzīvības elik-
sīrs! Radio klausās cilvēki, kas 

sēž pie stūres, kuŗu darbdiena 
saistās ar gluži mechanisku dar- 
bu, cilvēki, kas strādā, pie-
mēram, fermās. Zinu vairākus 
māksliniekus, kuŗiem skan 
radio, kad viņi glezno.

L. K. Atceros, kā bērnībā 
klausījos raidlugas ar Veru Sin-
gajevsku, „Labu nakti!”, pasa-
ciņas vakaros...

K. A.  Un es atceros, kā, pie-
placis pie vecā vefiņa, kamēr 
vecāki darbā, klausījos ne tikai 
pasaciņas, bet grozīju „pogu” 
un ieklausījos, ko stāsta ārzemju 
stacijas. 50. gadu sākumā tās  
vēl varēja uztvert  bez slāpētājiem 
trokšņiem.

Runājot par bērniem – šie ra- 
diostāsti ir nenovērtējami tie-    
ši izdomas, iztēles raisīšanai. 
Dzirdot aktieŗu runātu tekstu, 
bērna iztēlē rodas „dzīvās bil-

des”, mazais cilvēks domā, iz- 
tēlojas, izglītojas. Man krīt uz 
nerviem tās spožās un dārgās 
grāmatas ar košām bildēm,   kas 
vairs neatstāj vietu iztēlei! 
Varbūt tas ir labi,  ko izdarījusi 
krize, – mēs nevaram atļauties 
nopirkt šo svešzemēs ražoto 
spožumu, bet varam nopūst 
putekļus no vecajām, labajām 
latviešu grāmatām. Nu, ņem-
sim ciet Margaritas Stārastes 
„Zīļuku”, iesim uz antikvāriātu 
un par mazu naudiņu nopirk-
sim kādu vecu, labu, mīļu paš-
māju grāmatu. Un ņemsim ro- 
kās kanniņu un  iesim uz tirgu 
pirkt pienu – tieši no govs pu- 
pa, veselīgu un tīru, vienlaikus 
atbalstot tos, kas gotiņu ba- 
rojuši un slaukuši! Vai tikai tā 
krize nav Dieva dusmas par 
visu, ko esam nodarījuši, lieki 
plātoties ar greznību un pie-
mirstot, ka grēks ir izmest 
maizīti?!

Māra Eglīte. Bez tām neap-
strīdamajām Radioteātŗa iestu-
dējumu vērtībām, ko piemi-  
nēja režisors, gribu atgādināt 
arī  vēsturisko vērtību, kas nav 
sa- glabājama citur, – tās ir 
slavenu aktieŗu balsis, viņu 
darba iemūžinājums. Radio 
fonotēka glabā ap 18 tūkstošu 
vienību, un tās var skanēt arī 
šodien. Tām ir arī ļoti liela 
mākslinieciska, izglītojoša vēr-

tība. Lūk, Alfrēda Jaunušana 
balss Mirdzas Bendrupes lugā 
„Māņi”, Juŗa Lejaskalna ieska-
ņojums pirms pāris gadiem, 
nemaz nerunājot par tādām 
vērtībām kā Anta Klints, Ha- 
rijs Misiņš u. c.

Radioteātris joprojām ir vie-
nīgais šāda veida teātris Latvijā, 
ar savu pieredzi, savām tradici-
jām un tām iespējām,  par ko  
jau runāja Kārlis Auškāps. Šo- 
dienas situācijā tā ir vērtība,     
kas izmantojama. 

Taču, lai arī ir ekonomiskas 
grūtībaas, mēs strādājam tālāk. 
Mani iedvesmo Dzintra Kolāta 
- šobrīd Latvijas Radio ģene-
rāldirektora vietas izpildītāja 
teiktais, ka Radioteātris pastā-
vēs, kamēr vien viņš vadīs 
Radio. 

(Turpinājums 15. lpp)

Māra Eglīte

Kārlis Auškāps
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Literārais kalendārs(Nobeigums)

(Turpinājums no Nr. 7)

Reinis Ādmīdiņš

P R Ā T A M  U N  D V Ē S E L E I
Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”

(Turpinājums sekos)

Ivo Pavlovičs

31. janvāris  
Kad dzīve mūs ievirzījusi jaunā 

ritumā un mēs to nespējam ātru-
mā aptvert un novērtēt, tad ir vērts 
ielūkoties pagātnē. To darīdams, 
Antons Austriņš rakstīja:

Savos radu rakstos ar prieku būtu 
nodziļinājies līdz pat sirmākai senat- 
nei, ja vien pietiekami būtu kādi 
dati un materiāli. Diemžēl Vecpie-
balgas baznīcas grāmatas revolūci-
jas laikā sadedzinātas. Meklēt un 
pētīt arķīvos gan laikam veltīgi.

Sāpīgi sajuzdams mūsu nevērību 
pret senčiem, apkampju garā aiz-
gājušos sentēvus un jūtu šinī brīdī 
asinīs lejamies spēcīgu šalku kā 
sveicinājumu labākai nākotnei. 
Atceros, ka Latvijas valsts pasludi-
nāšanas dienā aizmaldījos Iekšrī-
gas ieliņās, it kā meklēdams kādu 
aizaugušu ezeru, lai paraudzītos 
pazemē, vai nav iespējams aizlaist 
neizteicamo prieka vēsti agrākiem 
augumiem Veļu valstī. 

Šādiem vārdiem savu dzīves 
stāstu iesāka Antons Austriņš – 
latviešu rakstnieks, kas dzimis 
1884. gada 31. janvārī. Dzimtā Pie-
balga kļuva par viņa lielo mīlestī-
bu, ko autors apliecināja gan dzejā, 
gan prozā. Viņa daiļradi atzinīgi 
vērtēja Rūdolfs Blaumanis, Rainis, 
bet Rūdolfs Egle rakstīja:

„Dzejnieks, kas, konkrētajā īste-
nībā un pašā parastākā ikdienī-    
bā lūkodamies, skata dzīves bur-
vību, – tāds ir Antons Austriņš. 
Literāriskās darbības sākumā arī 
viņš aizraujas ar galējo individu-
ālismu, tāpat mūža pēdējos gados, 
it kā savu agrās aiziešanas likteni 
nojauzdams, ļaujas „aizsaules”  
mistikai. Bet vismīļākā viņam ir  
un paliek zemes dzīve ar viņas 
veciem laikiem, bērnības apkārt-
ni, tautas tradicijām, „pašu sētu”, 
kam neapšaubāmi „savs sakars ir 
ar apakšzemi, veļu valsti, ar aizsau-
li”. Tā ar savu tīri reālo izjūtu viņš 
rada īpatnēji latvisku pasauli un 
māca mūs atzīt, mīlēt to, jo tajā   
tika daudz skaistuma un vare-
nības.” 

Tā par Antonu Austriņu dzīves 
ritumu maiņās rakstīja Rūdolfs 
Egle, bet mums nu jāizšķiŗas, ko 
lasīsim vispirms: vai romānu „Gaŗā 
jūdze”, stāstu - populāro „Puiškanu” 

vai dzeju. Antons Austriņš bija 
aktīvs revolūcionārs 1905. gadā, 
viņu smagi ievainoja 13. janvārī 
Rīgā pie Dzelzs tilta, kad krievu 
cara zaldāti apšāva miermīlīgu de- 
monstrāciju. Šiem notikumiem 
veltīta poēma „1905. gads”. Dzej-
nieka dzīvei atvēlētais laiks bija 
tikai piecdesmit gadu. Varbūt jūtot 
dzīves ritumu, kam mūžības elpa, 
viņš rakstīja:
 
 Nu klusāks palieku ar katru 

gadu,
 Jau brīžam naktī dzirdas: bez-

galība rit.
 Ar kuŗu saskaņā lai zemes gaitas 

vadu?
 Guļ lejā pilsēta. Klau, tornī pulk-

stens sit.

 Kur tālu projām jauno dienu 
skaļums,

 No dziesmām, saucieniem kad 
nodrebēja gaiss.

 Kaut aizgājušo klāj drīz maura 
zaļums,

 Tak aizmirsts cīņu laiks nav vare-
nais.

 Ir brīži vēl, kas palikuši svēti, –
 Tiem Felicitas gaišais vārds ir 

dots.
 Tad dvēs’le uzziedēja neredzēti,
 Gars likās tālu zvaigžņu apstarots.

 Varbūt, ja mīlestība šī reiz pie-
pildītos,

 Es kļūtu nemirstīgs kā Zālamans.
 Šad tad vēl laimīgs pamostos es 

rītos,
 Kad sapnī rādījies ir ceļa gaišums 

mans.

 Drīz lielam klusumam es piebied-
rošos,

 Lai citā saulē aizritētu jauns;
 Vējš vasaru šalks silti vecos ošos,
 Lauks sauli dzers, un nimfu vajās 

fauns.

Atspēkodams piedēvēto tieksmi 
uz elkdievību vai mēģinājumu  
savu dzeju pasniegt kā alternātīvu 
garīgajai, Pumpurs saka: “Latvie-
šiem kristīgās dziesmas, savā kārtā 
un vietā, būs arvien mīļas. Tāpat  
arī tie, mīļu draugu uz pēdīgo 
dusas vietiņu pavadīdami, dzie- 
dās “Kristus man’ dzīvībiņa”, un 
neskādēs nei viņiem, nei viņu 
ticībai neko, kad pēcāk “kāds 
Auseklis”, slavenam aizgājējam 
piemiņas kroni vīdams, dzejīgi tam 
liek saules namā un dievu dēlos   
jeb gaismā un nemirstībā dzīvot! - 
To ari Neilanda mācītājs gluži labi 
zina, un tādēļ viņš no citas puses 
tādas pašas lietas ar prieku saņem 
kā, par piem: Ulmaņa mācītāja 
“Tautas dziesmas”, kur tak ari 
Pērkons, Dieva dēli un Saules mei-
tas tiek daudz slavētas un 
pieminētas, - bet vien ne no citiem; 
to paģēr viņa patiesība.”

Mītiskais un laikmetam 
raksturīgais eposā

Domājot par “Lāčplēsi”, noteikti 
jāievēro laikmets, kuŗā tas tapis. 
Daudz no tā, ko mēs tagad uztve-
ŗam kā pašu par sevi saprotamu, 
tajā laikā vēl bija veidošanās stadi-
jā. Varbūt tagad, lasot šo gara dar-
bu, tas var šķist naīvs un sentimen-
tāls. Arī daudzo dievu pieminē-
šana un atainošana tagadējam ra- 
cionālajam cilvēkam šķiet nedaudz 
dīvaina. Tāpat nacionālo identitāti 
toreiz vēl tikai sāka tā īsti apzinā-
ties. Nacionālās identitātes apzinā-
šanās procesā 19. gadsimta latvie-
šu literātūrā nozīmīga, ja ne gal-
venā, loma bija mītiskajiem avo-
tiem, ar kuŗu palīdzību tika mēģi-
nāts atdzīvināt mītisko jeb ciklis-  
ko domāšanu, kā arī izvilkt dienas 
gaismā kādus noteiktus mītus vai 
mītu fragmentus no folkloras, bet  
it īpaši mītiskās dievības, lai vei-
dotu un stiprinātu latviskuma ap- 
ziņu. 

Lai izveidotie priekšstati par na- 
cionālo identitāti būtu stipri un 
droši, tiem bija jābalstās uz kādiem 
archetipiskiem modeļiem. Ro- 
mantisma literātūrā no folkloras 
tika paņemts sensenais pretstats - 
savējais un svešais, piepildot to ar 
konkrētu saturu. Tā kā Latvija      

19. gs. otrā pusē vēl bija Krievijas 
imperijas sastāvā, tad par svešo    
un līdz ar to latvieša identitātei 
naidīgo varēja samērā  droši izvē-
lēties vācisko. Tam bija arī vēstu-
risks pamats. Andreja Pumpura 
literārajā eposā “Lāčplēsis”, kas 
veidots kā tautas varoņeposa imi-
tācija, pretstati savējais (ar latvie-
šiem saistītais) un svešais (vācieši 
Baltijā) caurauž visu darbu. Galve-
nais eposa varonis Lāčplēsis imitē 
Dieva cīņu ar Velnu mītiskajā 
pirmlaikā, tikai Velna lomā ir 
vācietis - Melnais bruņinieks. Zī- 
mīgi, ka pretiniekam pat nav dots 
personvārds, viņš netiek indivi-
duālizēts, bet personificē visus 
latviešu ciltīm 13.-14. gadsimtā 
naidīgos spēkus, atzīst literātūr-
zinātniece Janīna Kursīte.

Latviešu nacionālā identitāte tika 
stiprināta, ne tikai atdzīvinot un 
liekot literātūrā darboties senajām 
latviešu dievībām, bet arī papildi-
not tradicionālo dievību sarakstu 
ar kaimiņvalstu - lietuviešu un 
prūšu, tāpat rakstnieku pašu vei-
dotām dievībām. Dominēja ne- 
rakstīts uzskats: jo vairāk dievu 
latviešiem būs, jo labāk un res-
pektablāk šis Olimps izskatīsies. 
No jaunlatviešiem visaktīvāk šajā 
latviešu dievību saraksta veido-
šanā un izmantošanā piedalījās       
J. Alunāns, Auseklis, A. Pumpurs 
un J. Lautenbachs. Balstīdamies   
ne tikai uz Vecā Stendera, bet arī  
uz poļu, lietuviešu un vācu autoru 
darbiem, Juris Alunāns jau 1858. 
gadā sagatavo un Mājas Viesī pub-
licē plašu rakstu “Dievi un gari, 
kādus vecie latvieši citkārt cienī-
juši”. Savukārt Auseklis, lielā mērā 
paļaudamies uz Juŗa Alunāna iz-
veidoto sarakstu, bet uzskatīdams 
to par nepietiekami lielu, sniedz 
savu senlatviešu dievību reģistru, 
kuŗā iekļauj gandrīz 60 mītisku 
būtņu vārdus un to skaidrojumus. 
No dievībām un gariem, kuŗu 
vārdus sastopam latviešu folklorā, 
Ausekļa sarakstā minētas tikai 
piecas (Dēkla, Laima, Lauma, 
Pērkons, Ūziņš jeb Ūsiņš), no 
lietuviešu folkloras - divas, no 
prūšu - septiņas. Lielākā daļa 
dievību ir vai nu Ausekļa paša 

izdomātas, vai pārņemtas no ne- 
drošiem 17. - 19. gadsimta avotiem, 
attiecīgi pielāgojot 19. gadsimta 
tautiskā romantisma vajadzībām. 
Latviešu dievībām vai tām pielī-
dzinātajām dievībām 19. gadsimta 
latviešu rakstnieki gandrīz vien-
mēr centās sameklēt parallēles ar 
grieķu vai romiešu dieviem. Tā- 
dējādi latviešu dievi it kā ieguva 
stingrāku pamatu zem kājām. 
Latviskais tika nostiprināts, bal-
soties uz antīko. Līdzīgi rīkojās arī 
citas Eiropas tautas, tikai šis process 
citur pārsvarā norisinājās agrāk.

Vēstures interpretācija 
“Lāčplēsī”

Pumpurs sava eposa darbību ir 
iekļāvis konkrētā vēsturiskā laikā 
12.-13. gadsimtā - tad, kad Livonijā 
ienāca vācieši. Pumpurs pamato, 
kādēļ ir izvēlējies savu darbu pie-
saistīt tieši šim laikmetam: “Lai gan 
teikas neturas pie laika, pie kāda 
vēsturiska notikuma, tad tomēr 
vajadzīgs, kad teiku apstrādātājs vai 
tikai kādas episkas dziesmas sa- 
cerētājs uz to norāda; vēl labāki, ja 
tas ņem kādu lielu periodu iz tau-
tas vēstures, kur tad notiek vispā-
rīga pārgrozīšana visā tautā. Tādā 
laikā karakteri paceļas augsti pār 
vispārību un tauta dabū visaugstā-
ko sajēdzienu par vīrišķu varonību 
un teiku varoņi līdzās paliek par 
tautas varoņiem, tie cīnās, krīt vai 
uzvar kā nākama laika perioda 
priekškarotāji. Tādā ziņā sacerētā-
jam ir brīv teikas varoņiem likt 
darboties zināmā vēsturīgā laikā, 
jā, pat vēsturīgus notikumus un 
cilvēkus teikās iemaisīt. Arī latvju 
tautai tāds vēsturīga laika periods, 
pēc kura notika liela pārgrozīšana 
visā tautā ne vien viņas politiskā 
stāvoklī, bet arī visā tūkstoš gadus 
vecā reliģijā, tā ka nākamie laiki 
nomāca visu viņas kultūru un 
apklāja agrāko laika periodi ar 
tumšu apsegu.” Sacerējumā mēs 
atrodam konkrētas atsauces uz 
notikumiem, par kuŗiem varam 
lasīt Indriķa chronikā un citos avo-
tos. Pumpurs ir minējis notiku-
mus, tāpat arī konkrētas vēsturiskas 
personas, tās saucot vārdā - bīskaps 
Alberts, Kaupa (Kaupo), Indriķis. 

Vēsture allaž ir interpretēta un 

pārinterpretēta atbilstoši konkrē-
tajam laikam. Vieni un tie paši 
notikumi tiek aplūkoti un inter-
pretēti atšķirīgi. Arī Andrejs Pum-
purs savā dabā ir interpretējis vēs-
turi. 

Koncentrētā veidā savu skatījumu 
uz vāciešu ienākšanu un kristi-
ānizāciju, kā arī “Lāčplēsī” redzamo 
vēstures interpretāciju Pumpurs 
komentē šādi: “...darbošanās ir likta 
vēsturiskā laikā, vienkārt, dēļ 
iemesliem, kuri izskaidroti eposa 
ieveduma pēdējā lapu pusē, otrkārt, 
tādēļ, ka vienīgi šis laiks bija derīgs 
iztēlot no visā eposā uzņemtā un 
sakārtotā viela kādu šā laika ideju; 
vienīgi iz šā laika var eposa varoni 
pašu simboliski dabiski iztulkot: 
Lāčplēsis ar lāču ausīm ir tai laikā 
pati latviešu tauta, - tas ir, mežonīga, 
bet stipra, brīva un patstāvīga; tā ir 
nepārvarama, kamēr raganas dēls, 
kultūra, nenocērt lāču ausis. Līdz 
ar lāču ausu zaudēšanu jeb kultūras 
ieviešanu tā zaudē arī savu brīvību 
un patstāvību. Tā tas notika vācu 
ienācēju laikā pie latvju tautas, tā 
tas noticis visos laikos pie daudz 
citām tautām un notiek vēl šodien. 
Tas ir tas pats vispārīgais lēmums, 
ko Likteņtēvs dievu sapulcē paslu-
dina un kuram jāpadodas dieviem 
un varoņiem. Līdz ar to arī Baltijas 
dievi šķiras; tomēr vienatnē tie 
katrs par sevi tālāki vada drāmas 
pavedienus, un pie latvjiem tautība 
nezūd. Līdz ar kultūru, kura tautai 
tādas sāpes darīja - lāču ausis nocir-
ta -, ieveda arī kristīgo ticību. Tad 
nevarēja dievi un varoņi pret viņu 
citādi izturēties, nekā tas “Lāčplēša” 
sacerējumā aprakstīts.”

Ar šo komentāru autors pats 
mums dod atslēgu sava darba 
saprašanai. 

Norādes uz Kristu un 
kristietības attēlojums eposā
Kristīgās ticības centrs ir Kristus 

persona. Lūkosim, vai šai ziņā ko 
varam atrast “Lāčplēsī”. 

Pirmais dziedājums sākas ar 
dievu sapulci, un tur ir minēti 
daudzi dažādi, lielāki un mazāki 
dievi. Bet te kāds teksts, kas, šķiet, 
izlec no pirmā dziedājuma kon-
teksta: 
 Aizmūžā notika brīnums!

 Dzemdēja jaunava Gaisma,
 Un varens dieva dēls nāca
 Virs pasaules noliktā laikā!
 Mācīja vareni, jauki
 Cilvēkiem dievību atzīt
 Un pašiem tikumos augstos
 Kā dievībai līdzīgiem dzīvot.
 Ļaunajie turējās pretim,
 Pēdīgi nokāva viņu;
 Bet pekle nespēja turēt
 Pie sevim to tumšajā varā:
 Varenais cēlās no nāves,
 Uzbrauca godībā augšām!
 Tā vārds gan zināms jums 

visiem,
 To pasaulē nosauca - Kristus.

Starp visiem dieviem un pus-
dieviem - Kristus, turklāt ne 
integrēts panteonā, bet atsevišķi. 
Interesanti ir arī tas, ka Jāzeps 
Rudzītis, komentēdams pirmo 
dziedājumu, ignorē Kristus vār-   
da pieminēšanu. Viņš komentē            
34. rindu par Saules meitām un  
tad 101. rindā minēto vārdu “zie-
donis”, bet par Kristu ne vārda.    
Par Kristus dzimšanu mēs lasām, 
ka tas noticis aizmūžā - vēsturiski 
nenoteiktā (eposā vēsturiski ne- 
noteiktā) laikā. Interesants ir arī 
fakts, ka nav minēts Viņa mātes - 
Marijas vārds, bet sacīts - jaunava 
Gaisma. Par dzimšanu no Jauna-
vas Marijas mēs lasām Mateja un 
Lūkas evaņģelijā. Jāņa evaņģelijā 
mēs ieraugām Kristus ienākšanas 
transcendento raksturu. Kristus  
un gaisma ir savstarpēji saistīti 
vārdi. Mēs lasām: “Viņā bija dzīvī-
ba, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 
Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība 
to neuzņēma.” Ja šo pirmā dzie-
dājuma fragmentu par Kristu iz- 
ņemtu no eposa konteksta, tad 
dogmatiski šis teksts saskan ar Bī- 
beles vēsti un ticības apliecībām.    
Ir minēti svarīgākie notikumi - 
dzimšana no jaunavas, ciešanas, 
nāve, augšāmcelšanās, debess-
braukšana. Autors ne vien konkrē-
ti min Kristu, bet arī pauž savu 
attieksmi pret Viņa mācību:
 Drīzumā mācības labās
 Pieņēma pasaules tautas;
 Tik žēl, ka cilvēki paši
 Tās grozīja ļaunīgā prātā.
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Gunara Janovska (1916-2000) 
vārds jaunā - 2009. gada pirma-
jos mēnešos Latvijas sabiedrībā 
un plašsaziņas līdzekļos tiek 
daudzkārt pieminēts. Divos pro-
fesionālos teātŗos Rīgā un Val-
mierā iestudēti divu romānu 
drāmatizējumi, kas izraisījuši 
skatītāju plašu atsaucību. Arī 
mūsu redakcija vēlējās saviem 
lasītājiem atgādināt Gunara 
Janovska devumu rakstniecībā, 
viņa vietu latviešu literātūras 
vēsturē, tāpēc aicinājām uz sa-
runu rakstnieku Zigmundu Sku-
jiņu, režisoru Vari Braslu un 
literātūrzinātnieku Eduardu Sil-
kalnu. Sarunā piedalījās arī laik-
raksta galvenā redaktore Ligita 
Kovtuna, fotomākslinieks Gu- 
nārs Janaitis, sarunu vadīja un 
publicēšanai sagatavoja Gunde-
ga Saulīte.   

Ligita Kovtuna. Man ir gods 
aicināt šodien uz sarunu par klāt 
neesošo Gunaru Janovski lie-
liskus viņa personības pazinē-
jus. Iemesls ir ļoti zīmīgs – tās ir 
divas jaunas izrādes - „Uz neat-
griešanos” Nacionālajā un „Gre-
dzens uz tilta” Valmieras teātrī, 
un laikrakstā Laiks tikko esam 
beiguši publicēt rakstnieka pē- 
dējo romānu „Nams Slokas ielā”. 
Vai mēs pietiekami pazīstam 
Gunaru Janovski un viņa dar-
bus? Cik un kāpēc tie šobrīd 
aktuāli, un kāda ir rakstnieka 
vieta latviešu literātūrā? Mēģi-
nāsim meklēt atbildes!

Sāksim ar gluži personiskiem 
iespaidiem. Jautājums Zig-
mundam Skujiņam: kā jūs sa- 
tuvinājāties ar Janovski? 

Zigmunds Skujiņš. Bija tāda 
avīzīte, ko Kultūras sakaru ko-
miteja izdeva ārzemju tautie-
šiem, to sauca Svešatnes Balss - 
cūcīga lapele, par kuŗu pat 
nezinājām mēs, kas bijām saistī-

ti ar Kultūras sakaru komitejas 
aktīvitātēm. Ir radīta leģenda,  
ka bez šīs iestādes pārraudzī- 
bas varējuši būt kādi sakari ar 
ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, 
taču tas ir galīgs blefs. Nevarēja 
būt. Vēstules, kas pienāca no 
ārzemēm, katrā ziņā bija pār-
raugu izlasītas. Ja tās pienāca 
Kultūras sakaru komitejā, tās 
lasīja „legāli”. Kad es uz neilgu 
laiku biju ievēlēts par literātū-
ras sekcijas priekšsēdi, šai avīzē 
bija publicēta recenzija par 
Janovska tolaik tikko sarakstīto 
romānu „Dziesma mežam”. 
Savukārt Janovskis bija atsūtījis 
vēstuli – atbildi savam 

Ar dzimtenes gruzdi sirdī un darbos
Saruna redakcijā par klāt neesošo rakstnieku Gunaru Janovski

nepazīstamam kritiķim, un 
Imants Lešinskis man palūdza 
– vajagot uzrakstīt Janovskim. 
Es aizrakstīju, patiesībā tikai lai 
„atkratītos” par to kritiku, par 
ko autors bija apvainojies. Pēc 
tam Janovskis raksta man atkal. 
Es viņam skaidri uzrakstīju, lai 
nelolo nekādas illūzijas, - sak, es 
nelasu tavas vēstules viens. Viņš 
atbildēja – tas nekas. 

Kaut arī esmu par divdesmit 
gadiem jaunāks nekā Janovskis, 
izrādījās, mums ir daudz kopīgu 
paziņu. Piemēram, Iļģuciemā 
manā bērnībā bija aptieka, kas 
piederēja vāciešiem, aiz letes 
stāvēja Villareta jaunkundze, tā, 
vēlāk noskaidrojās, kādreiz bi-
jusi Janovskim draudzene. Kad, 
mācīdamies Valsts technikumā, 
gāju uz matēmatikas privāt-
stundām kādā namā Slokas    
ielā, izrādās, tur tajā laikā savu-
kārt dzīvojis rakstnieks. Māte 
mani sūtīja Svētdienas skolā,   
bet Janovskis ap to laiku bija 
dziedājis Mārtiņa baznīcas korī. 
Tik daudz kopīgu pazīstamo! 
Tikko mēs sākām kontaktēties, 
polītiku atmetām nost, un viņš 
man ir tik daudz par sevi stāstī-
jis, ka es, bez šaubām, to visu 
nemaz nedomāju jums atklāt. 

Vairākas reizes Gunars Janov-
skis, būdams Rīgā, ir dzīvojis 
manā dzīvoklī, savu pirmo inter-
viju Latvijas Televīzijai arī viņš 
sniedza tieši manā mājā.    

Bet kā ar Janovski iepazinās 
Varis Brasla, režisors, kuŗa 
radošajā kontā ir trīs rakstnie-
ka prozas darbu iestudējumi – 
deviņdesmitajos gados „Sōla” 
un „Izdedži”, bet tagad – „Gre-
dzens uz tilta” („Helmī”)? 

Varis Brasla. Es biju aizbrau-
cis līdzi kādam savam iestu-
dējumam viesizrādēs Daugav-
pilī. Ietrāpījās svētdiena, kad 
grāmatnīcas logā ieraudzīju 
oranžo grāmatiņu „Sōla”– ar ga- 
ŗumzīmi un Gunars Janovskis – 
bez gaŗumzīmes. Kaut kas mani 
ieintriģēja, kaut par autoru to- 
brīd nekā nezināju. Vēlāk Rīgā 
sameklēju un nopirku grāmatu 
un, kā lai precīzāk pasaku, – 
izrāvu, apriju - autors bija man 
„trāpījis.” Bija pats deviņdesmito 
gadu sākums. Manos kino dar-
bos man bija saskare ar aktieri 
Leonu Krivānu, un sarunā es 
ieminējos, ka tikko emu izlasījis 
brīnišķīgu grāmatu. Viņš teica: 
„Es pazīstu autoru.” Ciemo-
damies Anglijā pie radiem, ticis 
iepazīstināts ar Janovski. Iemi-
nējos, ka „Sōlu” varētu uztaisīt 
skatuvei, ja autors dotu atļauju. 

Leons apsolījās Janovskim uz-  
rakstīt, un pēc kāda laika es 
saņēmu ļoti simpatisku vēstuli: 
„Sveiks, Vari, atļauj man šo 
uzrunas formu, jo mēs aŗam 
vienā lauciņā. Ņem „Sōlu”, ņem 
„Trentu”, dari, ko tik tu gribi.”   
Es biju lūdzis atļauju drāmati-
zēt viņa prozu un pieļauju, ka 
Gunaru viņa vientulībā bija 
atbruņojusi doma, ka viņš Lat-
vijā līdz ar grāmatu būs vēl     
kaut kur skatāms un dzirdams. 
Tagad, kad man Autortiesību 
aģentūrā jautā: „Vai jums ir 
autora atļauja drāmatizēt Ja- 
novski?” es atbildu: „Lūdzu!” 

Sākās mūsu sarakste, un es pat 
nezinu, vai drīkstu viņu saukt 
par draugu.  Gunars ir vecāks 
par mani, kaut man jau arī to-
laik bija balta galva, bet šāds 
ciešs dvēselisks kontakts šajā 
vecumā rodas ļoti reti, vismaz  
ar tādu raksturu kā man. Ir 
paziņas, jā, kollēgas, jā, bet tāda 
īsta tuvība tik bieži nerodas.    
Un man šķiet, mums ar Gunaru  
tā bija abpusēja. 

Vispirms Gunars atbrauca ar 
„Straumēnu” kori uz Dziesmu 
svētkiem, aizbraucām uz Sigul-
du, es sarunāju, lai mūs ielaiž 
slēgtā baznīcā pa sāndurvīm, 
redzēju, kā Gunars pie altāŗa 
nometās uz viena ceļa, un virs 
viņa bija Latvijas karogs. Tas  
bija emocionāls brīdis, kad ka-
mols briest kaklā. Braucām tā- 
lāk uz Valmieru, kur „Straumē-
nu” korim bija nolikts koncerts. 
Gunars bija pikts, ka Valmieras 
mācītājs neļāva korim dziedāt 
kādas draiskākas tautasdzies-
mas. Par spīti gadiem, balss 
viņam bija skaista, un mūzikāls 
viņš bija pēc velna. 

„Sōla” jau bija gatava, kad 
Gunars atbrauca uz Latviju 
speciāli uz teātri. Izrāde bija 
izdevusies – ar ļoti labiem ak- 
tieŗu spēkiem, bijām atraduši 
labu formu, un viss darbs toreiz 
bija tik precīzi īstā laikā. Kad 
skanēja Juhana monologs, kā 

viņš slepeni brau-
cis uz Igauniju, zālē 
ik reizi valdīja tas 
fantastiskais klu-
sums, kuŗa dēļ ir 
vērts strādāt manā 
profesijā...  

Toreiz uz Val-
mieras teātri Gu- 
nars atbrauca ag- 
rāk, lai varētu tik-
ties ar skatītājiem 
un lasītājiem, sa-
runa bija dziļa, ilga 
un ar patiesu inte-
resi no abām pu- 
sēm. Tīri egoistis-
ku apsvērumu pēc 
tikšanās bija jāpār-
trauc, lai autoram 
pietiktu spēka visu 
uzmanību veltīt iz- 
rādei. Mūsu iestu-
dējumu „Sōla” Gu- 
nars pieņēma pil-
nīgi. Pēc tam bija 
pakavēšanās kopā 
ar aktieŗiem un 
autoru, - tik skaistas 
gaŗās vakariņas   
līdz brokastīm es 
teātrī citas neat-
ceros. Gunars bija 
tik pacilāts, atvērts, 

aktieŗi dziedāja, spēlēja ģitaru, 
bija daudz anekdotu, daudz 
stāstu. Man liekas, viņš piede-
rēja pie tiem, kas tad, ja jutās 
labi, no sirds baudīja atmosfai-
ru. Ja nejutās, tad nepieslēdzās. 

Kad man nāca virsū 60 gadu 
dzimšanas diena, aizmuku  prom 
no teātŗa un no mājām, aiz-
braucu uz Angliju. Gunārs ar 
Sarmīti mūs abus ar sievu 
uzņēma savā mājā Krikā. Un 
dzimšanas dienas rītā, kad mēs 
vēl bijām tādi pusaizmiguši,     
aiz durvīm Gunars un Sarmīte 
dziedāja „Daudz baltu dieniņu”. 
Tāpēc vien bija vērts braukt uz 
Angliju!

Es viņam aizvedu Ineses 
Galantes tvartu, kuŗā ieskaņotas 
vairāku komponistu sarakstītās 
lūgšanas „Ave Maria”. Kad mā- 
jastēvs iznāca no savas darbista-
bas, noklausījies disku, viņam 
acīs bija asaras. Gunars teica: 
„Zini, Vari, tu esi uzdāvinājis 
skaistāko plati manā mūžā.”

Vai esat personiski ticies ar 
Gunaru Janovski? –šis jautā-
jums Eduardam Silkalnam.   

Eduards Silkalns. Vienu 
pašu reizi mūžā. Tas bija 1976. 
vai 1977. gadā, tolaik vadīju 
Minsteres latviešu ģimnaziju 
un Latviešu Preses biedrības 
Vācijas kopa bija uzaicinājusi 
Janovski uz  literāru vakaru 
Ķelnē; no Minsteres tur bija  
arī skolēni, kas rakstīja un   
dzejoja, gan vairāk iesācēju 
līmenī. Mēs tad arī visi aiz-
braucām. Janovskis bija tā va-
kara nagla, viņam bija gaŗākais 
gabals, ko lasīt, viņš bija 
pēdējais lasītājs. Droši vien tā 
vakara gaitā vienu vai divas 
reizes ar viņu sasveicinājos, bet 
jāsaka – viņa cilvēciskā bū- 
tība absolūti nav ietekmējusi 
manu skatījumu uz viņa dar-
biem. Es redzu, piemēram, ka 
Skujiņa kungs ir veikls stāstī-
tājs kā rakstos, tā arī runā, es 
viņa personību tūlīt varu savie-
not ar darbiem, bet Janovska 

gadījumā šī viena tikšanā bija 
par īsu, es pat neatceros, ko 
viņš lasīja. 

Kādu raksturojumu jūs 
sniegtu Gunara Janovska  
darbiem saistībā ar trimdas      
rakstnieku prozu? 

E. S. Savā laikā bija lieli 
romānisti Aīda Niedra, Vol-
demārs Kārkliņš, vēl citi. 
Gunars Janovskis bija viens no 
populārākiem Grāmatu Drau-
ga autoriem, kas dzīvoja ārpus 
Amerikas. Jau ar savu „Sōlu” 
Janovskis attēloja raksturīgu 
vientuļnieka tipu, un tādi lat-
viešu leģionāri Anglijā bija   
bez sava gala. Vientulības fak-
tors ir svarīgs, jo Anglijā neiz-
veidojās tādas latviešu koloni-
jas kā Amerikā, Kanadā vai 
Austrālijā. Amerikas latviešu 
rakstnieku romāni ar Anšlavu 
Eglīti priekšgalā bija tādi 
ņiprāki, satiriskāki, sulīgāki. 
Jānis Rudzītis, redzamākais 
trimdas kritiķis, jau rakstot  
par Janovska pirmo romānu, 
nosauca viņu par hamsunistu. 
Un, kaut arī vēlāk viņam bija 
daudz citādu romānu, ne tikai 
vientuļnieki, tomēr visur vien-
tuļnieka birka gāja līdzi. Sa- 
summēt īsos vārdos rakstnieka 

būtību ir grūti,  jo Gunars Ja- 
novskis ir pietiekami daudz-
pusīgs. 

Z. S. Janovska fainomens 
balstās uz pamatīgiem četriem 
stūŗakmeņiem. Kas vajadzīgs, 
lai iznāktu labs rakstnieks? 
Jābūt talantīgam cilvēkam. 
Janovskis bija ļoti talantīgs – 
labi gleznoja, izcili dziedāja, 
rakstīja. Jāiegūst laba izglītība. 
Tā viņam bija – klasiskā filo-
loģija, valodas, viņam bija uz- 
krāts un piedzīvots dzīves ma- 
teriāls, jo pirmo romānu Ja- 
novskis sarakstīja tikai 36 gadu 
vecumā. Un viņam bija aiz-
raušanās ar Hamsunu. Zīmīgi, 
ka viņš neko nerakstīja izdo-
mājot, viss bija piedzīvots, ja 
nu vienīgi „Helmī”. 

V. B. Arī tur pamatā ir per-
sonisks piedzīvojums, to man 
Sarmīte izstāstīja. Cik lielā 
mērā romantisks, kas to zina, 
bet fakts ir tāds, ka Gunars 
bijis Austrijā un vilcienā sasta-
pis fantastiski skaistu blon-
dīni, kuŗu vēlāk dažkārt pie-
minējis. 

Z. S. Gunars Janovskis ir 
brīvs no liekvārdības, viņš īsi 
var dot krāsu tekstam ar vienu 
vienīgu piezīmi. 

(Turpinājums 15. lpp.)

Vēsturisks uzņēmums - 1994. gada 25. 
maijā, kad Gunars Janovskis viesojās 
Valmieras teātrī un pirms sava darba 
noskatīšanās satikās ar Latvijas lasītājiem 
un skatītājiem

Zigmunds Skujiņš

Varis Brasla

Eduards Silkalns

Fo
to

: A
iv

ar
s B

al
tm

an
is



LAIKS 2009. ga da 21. februāris – 27. februāris14

Danske Bank 
20. janvāra bankas 

komerckurss

Latvijas Universitātes fonds     
5. februārī Mecenātu namā         
(K. Barona ielā 28A-8, Rīgā) 
pasludinājis sociālo stipendiju 
kampaņu „Ceļamaize 2009”. 
Kampaņa turpināsies līdz sti-
pendiātu sumināšanai 2009. ga- 
da novembrī, aktīvitātēs iesais-
tot gan pašreizējos LU fonda 
2008./2009. gada „Ceļamaizes” 
stipendiātus, gan topošos sti-
pendiātus, kā arī LU fonda 
mecenātus un partneŗus. 

Kampaņas atklāšanā LU rek-
tors Mārcis Auziņš un LU fon- 
da valdes priekšsēdis Ivars Lā-  
cis uzsvēra, ka LU fonds atdzī-
vina mecenātisma tradiciju un 
savos darbos pamatojas uz fon-
da vērtībām: godu, izcilību, 
pēctecību – lai labas tradicijas 
turpinātos nākotnē. 

Kampaņas gaitā par godu Lat-
vijas Universitātes 90 gadu jubi-
lejai LU fonds līdzšinējo 15 – 20 
stipendiju „Ceļamaize” vietā 
2009. /2010. akadēmiskajā gadā 
sadarbībā ar mecenātiem un at- 
balstītājiem vēlas sarūpēt 90 sti-
pendijas. 

Latvijas Universitātes fonds
pasludinājis stipendiju kampaņu „Ceļamaize 2009”

Katras stipendijas apjoms ir 
180 latu mēnesī 10 mēnešu 
gaŗumā. Ar stipendijas starpnie-
cību studentam ir iespēja segt 
mācību maksu; ja viņš ir iekļu-

vis budžeta grupā, - ikdienas 
tēriņu segšanai, lai nodroši-    
nātu kvalitātīvas izglītības pie-
ejamību. Divreiz gadā stipendi-
āti iesniedz saturisko pārskatu, 

lai pastāstītu, kādi ir viņu sa-
sniegumi un ieguvumi akadē-
miskajā un sabiedriskajā dzīvē 
un kā stipendijas iegūšana ir 
atvieglojusi studijas. 

Šā brīža 12. klases skolēni uz 
stipendiju var pretendēt, sākot 
no 2. līdz 23. martam, aizpildot 
on-line anketu mājaslapā www. 
fonds. lv. Esi aktīvs un iesaisties! 

Pretendenti tiks vērtēti trīs 
kārtās: pirmajā kārtā, kas no- 
risināsies no 25. marta līdz          
14. aprīlim, komisija izskatīs 
visus pieteikumus un izvirzīs 
vairāk atbilstošos kandidātus 
otrai kārtai, kuŗā notiks intervi-
jas ar pretendentiem gan Rīgā, 
gan Latvijas reģionos laika pos-
mā no 20. līdz 30. aprīlim. Ko- 
misijā darbosies LU akadēmis-
kais personāls, mecenāti un LU 
fonda atbalstītāji, kā arī sabied-
riskie darbinieki. 

Stipendijas izcilai izglītībai 
„Ceļamaize” mērķis ir atbalstīt 
LU 1. kursa pamatstudiju pro-
grammu studentus, kuŗiem ir 
nepietiekams materiālais nodro-
šinājums studijām, kuŗi ir spē-

jīgi un centīgi mācībās, motīvēti 
izglītoties LU, kā arī aktīvi sabied-
riskajā dzīvē. 

„Ceļamaizes” 90 stipendiātu 
paziņošana notiks 28. maijā. Re- 
ģistrējoties studijām un kļūstot 
par LU studentu, no 3. līdz 7. 
augustam tiks slēgti līgumi par 
LU fonda stipendiju „Ceļamaize” 
saņemšanu. 

Laine Vose

Par LU fondu
Nodibinājums LU fonds dar-

bojas kopš 2004. gada un ir res-
pektabla mecenātisma organi-
zācija, kas uzņemas rūpes par 
izciliem, centīgiem studentiem 
ar nepietiekamu materiālo no- 
drošinājumu sadarbībā ar iz- 
glītību atbalstītājiem mecenā-
tiem un partneŗiem. 

Papildu informācija:
Laine Vose
LU fonda kampaņas “Ceļa-

maize” komūnikāciju speciāliste
Tālr. 672 44 120
E-pasts: laine. vose@fonds. lv
www. fonds. lv

L A T V I E Š I  A U S T R Ā L I J Ā

Ar 2008. gada beigām Dau-
gavas Vanagu Austrālijas val-
dei Melburnā beidzās trīs gadu 
pilnvaras. Ar gada beigām no- 
slēdzās arī financiālais gads, 
taču, kaut gan bija atlicis ne-
daudz dienu pārskatu saga-
tavošanai, zemes valde sasauca 
Daugavas Vanagu Austrālijas 
delegātu sapulci Sidnejā, Sid-
nejas nodaļas namā, 2009. ga- 
da 4. janvārī. 

Sapulces darba kārtības pir-
majā daļā delegāti uzklausīja 
un pieņēma pārskatus un 
ziņojumus, tā izpildot orga-
nizācijas reģistrācijas prasības. 

Otrā daļa līdztekus jaunās 
zemes valdes ievēlēšanai bija 
veltīta turpmākās darbības 
jautājumiem, kā arī izvērtējot 
pagājušo trīs gadu darbu, neat-
stājot novārtā pārrunas par 
kavēkļiem darbībā un to cēlo-
ņiem. 

Šis raksts nav sēdes proto-
kols, bet ir sēdes apraksts,  
pamatojoties uz rakstītāja gū- 
tiem novērojumiem. 

Delegātu sapulces ievadā 
Daugavas Vanagu Austrālijas 
valdes priekšsēdis Juris Mel-
lēns aicināja prāvestu Kolvinu 
Makfersonu noturēt svētbrīdi, 
kuŗā prāvests aicināja ar Die- 
va svētību turpināt pasākto 
darbu. 

Īsās uzrunas nobeigumā val-
des priekšsēdis, atgādinot orga-
nizācijas mērķus, nolasīja Dau-
gavas Vanagu svinīgo solīju- 
mu ar nobeigumu: Mēs solā-
mies mūžam palikt uzticīgi sar-
kanbaltsarkanam karogam un 
mūsu tautas brīvības ideāliem. 

Sekoja kopīgi nodziedāta 
himna „Dievs, svētī Latviju!”.

Rakstveida apsveikumus bija 
sūtījuši Daugavas Vanagu 
priekšnieks Juris Augusts un 
sidnejietis Juris Liepiņš. 

Daugavas Vanagu Austrālijas delegātu sapulce 2009
Mutvārdos delegātus sveica 

Latvijas Republikas goda kon-
suls Sidnejā A. Birzulis un 
jaunievēlētais LAAJ valdes 
priekšsēdis Dr. J. Ruņģis. 

Daugavas Vanagu Austrāli-
jas valdes darbs atspoguļojās 
valdes priekšsēža Juŗa Mellēna 
ziņojumā. Viņš runāja ne tikai 
par 2008. gadā paveikto, bet 
pieminēja arī aprūpes darbu 
pēdējo triju gadu laikā. Dau-
gavas Vanagu Austrālijas val-
des darbība jāvērtē, apsveŗot 
tās lomu un nozīmi galveno-
kārt šajā zemē, kur darbo-
jamies, un tad organizācijā, 
sacīja priekšsēdis. 

Nav ne mazāko šaubu, ka 
Daugavas Vanagu organizācijas 
spēks un panākumi pamatos 
balstās uz nodaļu darbību. 
Austrālijas zemes valdes uzde-
vums ir bijis paust nodaļu ap-
vienoto spēku un panākumus 
vietējai latviešu sabiedrībai un 
organizācijai pasaules mērogā. 

Daugavas Vanagu Austrāli-
jas biedru skaits 2008. gada 
beigās bija 779, kas ir tikai par 
deviņiem biedriem mazāk ne- 
kā iepriekšējā gadā. Salīdzi-  
not to ar vairāku iepriekšējo 
gadu sarukumu, varam pie-
ņemt, ka vismaz tuvākā nākot-
nē Daugavas Vanagi savu vie- 
tu latviešu sabiedrībā nezau-
dēs. Valdes priekšsēdis cildi-
nāja Adelaides nodaļas desmit 
un Melburnas nodaļas četru 
jaunu biedru uzņemšanu, kā 
arī minēja Džīlongas un Kan-
beras nodaļas biedru skaita 
pieaugumu, gan piemetinot,   
ka galvenais iemesls biedru 
skaita sarukšanai ir biedru 
aizsaukšana mūžībā. 

Valdes priekšsēdis savā zi- 
ņojumā pauda optimismu, ce-
rot, ka Daugavas Vanagi Aus-
trālijā spēs pastāvēt vēl, teik-

sim, 20 gadus, gan daudz 
mazākā skaitā. 

Ievērojams darbs trijos gados 
ir bijis aprūpes un atbalsta 
sniegšana Latvijā. Uzskatot  
sevi vēl arvien par aprūpī-       
bas biedrību, trīs gadu laikā 
līdztekus līdzekļu vākšanas 
akcijās iegūtiem $ 76000, par 
ko patiess paldies pienākas 
akcijas atbalstītājiem, zemes 
valde ar nodaļu līdzdalību     
bija nosūtījusi uz Rīgu cen-
trālās valdes pārstāvniecībai                 
$124 152 izdalīšanai norādī-
tiem nolūkiem. Lielākā tiesa 
nosūtīto līdzekļu ir bijušo le- 
ģionāru un nacionālo brīvības 
cīnītāju aprūpei - $ 80 181, 
daudzbērnu ģimenēm Latvijā  
$ 18 268, mazturīgo skolēnu 
mācības līdzekļu iegādei Lat-
vijā 15 770, dažādiem citiem 

atbalstiem $ 9933. 
Ievērojams devums bija arī 

Lestenes Brāļu kapu izbūves 
nobeigšanai un uzturēšanai   
($25 600) ar apziņu, ka šie kapi 
ir un paliks latviešu tautas pie-
mineklis, atgādinot jaunajām 
paaudzēm par brīvību kritušos 
kaŗavīrus Otrajā pasaules kaŗā. 

Pie darba, kas pēc mūsu do- 
mām diemžēl jāuzskata par 
neveiksmīgu, jāpieskaita Slokas 
ielas īpašums un sadarbība ar 
organizāciju Daugavas Vanagi 
Latvijā. 

Izvērtējot tās darbību, jājau-
tā par demokratisko principu, 
godaprāta, taisnīguma, cieņas 
pret cilvēku tiesībām, likumī-
bu un idejisko principu ievēro-
šanu, uz kuŗiem dibināta orga-
nizācija. Jājautā arī, vai centrā-
lās valdes prezidijs un ideo-

loģijas nozares ir bijuši pietie-
kami aktīvi šo problēmu risi-
nāšanā. 

Gaŗākas pārrunas izraisīja mū- 
ža biedru noteikumu maiņas. 
Delegāti atsauca 1982. gadā pie-
ņemtos noteikumus, tā likvidē-
jot mūža biedru fondus kā ze-
mes valdē, tā nodaļās. Mūža 
biedru sarakstus turpmāk raks-
tīs zemes valde, mūža bied-   
riem paturot aktīva biedra 
tiesības   un pienākumus. 

Nobeigumā sirsnīgs paldies 
Sidnejas vanadzēm par delegātu 
aprūpi, jo vairāk tāpēc, ka DV 
Sidnejas nodaļas valdes priekš-
sēdis Elmārs Vanags ir cietis 
nelaimes gadījumā un atradās 
slimnīcā, tātad nevarēja būt   
klāt. Novēlam viņam ātru un 
sekmīgu izveseļošanos. 

 …isDaugavas Vanagu delegāti un darbinieki.
Sēž: U. Zodiņš (Brisbane), E. Peniķis (Kanbera), J. Mellēns - sapulces 
vadītājs (Džīlonga), Dz. Cekuliņa - sekretāre, T. Dzītare - otrā sekretāre, 
Jumiķis (Sidneja); 
stāv: A. Mednis, P. Pētersons, I. Kronītis (Adelaide), R. Dancis 
(Adelaide), G. Vagare (Melburna), A. Grimms (Melburna) un J. Veiss

No kreisās: Laila Kundziņa, LU fonda izpilddirektore, Ivars Lācis, 
LU fonda valdes priekšsēdis, Rūta Krastiņa, LU pilnvarotā 
pārvaldniece namīpašumā K.Barona 28, 28a (Mecenātu namā - no 
kuŗa augļiem tiek daļēji nodrošinātas "Ceļamaizes" stipendijas, 
Rūtai mērķtiecīgi saimniekojot), Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes 
valdes priekšsēdis (informātīvais atbalsts), Ingus Bērziņš, delfi.lv 
galvenais redaktors, Madars Štramdiers, Radio Naba programmu 
direktors. 
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Ar dzimtenes gruzdi sirdī un darbos(Turpināts no 13. lpp.)

V.B. Raksturīga ir takta izjū-
ta, vērotāja spējas, pustoņu lie-
tojums. Arī dzīvē nekad neesmu 
dzirdējis, ka Gunars par kādu 
cilvēku teiktu: „Tas nu gan ir 
draņķis!” Toties ļoti precīzi, 
sāpīgi atklāta latviešu cilvēka 
jušana Anglijas apstākļos. Va- 
roņu iekšējā sajūta liecina, ka   
tā nav viņu vieta. Janovskis 
rakstīja latviešiem, klusībā ce- 
rēja, ka viņa darbus lasīs Latvi-
jā, un bija patiesi pārsteigts, ka 
tas notika jau viņa dzīves laikā. 

E.S. Liela daļa trimdas autoru 
rakstīja ar domu par Latviju, un 
viņi arī ieguva savus lasītājus 
dzimtenē. Bet bija un ir tādi, kas 
raksta angliski, lai uzrunātu 
plašāku auditoriju, – Agate Ne- 
saule, Inta Ezergaile. 

Rodas jautājums - cik pilnīgi 
autors būtu pieņēmis izrādi „Uz 
neatgriešanos”, ko izrāda Na- 
cionālais teātris. Mans ie-      
spaids – Gunars Janovskis bija 

(Turpināts no 11. lpp.) Asins atmiņu glabājot
Kolāts ir novērtējis tā lomu 

un nozīmi. Un mēs turpinām 
darbu. Vasarā sāka skanēt mū- 
su cienījamās režisores Irēnas 
Cērmanes senā iecere – Selmas 
Lāgerlēvas „Kristīne – Laurensa 
meita”. Jauna režisore no 
Daugavpils teātŗa iestudē lugu 
bērniem „Reiz circeņiem bij 
veikaliņš”, bet aktieris Kaspars 

Pūce mums uzticējis savu darbu 
„Pūces bērna brīnumainie pie-
dzīvojumi Staļinijā”- bērna 
vērojumi par dzīvi izsūtījumā.   
Luga tapusi uz šīs ģimenes     
personiskās pieredzes pama-  
ta. Mūziku komponējis Valts 
Pūce.

Bet, runājot par Visvalža Lāča 
„Es vēlos mājās pārnākt”, gribu 

teikt, ka šis darbs Radioteāt-   
rī ir izdarīts, režisoram un 
aktieŗiem strādājot „uz kredi-
ta”. Mums nav naudas, lai vi- 
ņiem samaksātu, nepietiek 
naudas arī mūzikas ieskaņo-
juma, montāžas un autor-
atlīdzības samaksai. Galvenais 
– tas ir darīts, lai uz 16. martu 
skanētu. Mums tas šķita ļoti 

būtiski – nepieļaut, ka 16. marts, 
Leģionāru diena, paliktu klu-
sumā.

Tāpēc nekautrējos lūgt finan-
ciālu atbalstu šā darba samak-
sai. Radioteātŗa iestudējumam 
pietrūkst Ls 9000. Ja nolemjat 
mūs atbalstīt, naudu varat 
ieskaitīt SEB bankas kontā Rīgā, 
LV07UNLA 0050012990771 ar 

norādi Latvijas Radioteātŗa 
iesudējumam „Es vēlos mājās 
pārnākt”. 

Vairāk informācijas, sazi-
noties ar e-pastu mara.eglite@
radio.org.lv. Būsim pateicīgi ne 
tikai mēs, bet visi, kas klausīsies, 
pieminēs, saglabās šo atmiņu! 

Ligita Kovtuna

niansētāks rakstnieks, viņam 
nebija balto un melno tēlu, kā 
tas ir izrādē. Vācieši – sliktie, 
latvieši – labie. Romāna beigās 
ir epizods, kuŗā mācītājs Ban-
kins, dievkalpojumu beidzot, 
aicina savu draudzi vienoties 
latvieša Luda Bērziņa sacerētā 
dziesmā. Pašās beigās - tēvs       
ar dēlu Džoni pārrunā – 
baltvācieši aizbraukuši un,  
prom braucot, esot dziedājuši 
himnu. Kuŗu - viņu vai mūsējo? 
Mūsējo! Un tas norāda, ka balt-
vācieši, kaut arī viņiem nebija 
sirsnīgu attiecību ar mūsu vals-
tiskumu, atstājot šo dzīves telpu, 
bija pilni sentimentālām, nos-
talģiskām izjūtām.  

Manai sievai teātŗa izrādēs 
nekad nepatīk uz skatuves dūmi. 
Es domāju, ka tieši šoreiz dūmi 
būtu mazliet piederējušies. Viss 
bija par tiešu, pietrūka nostal-
ģijas plīvurīša. 

Vai iespējams apgalvot, ka 

Gunara Janovska darbi šobrīd 
ir aktuāli?  

E. S. Es nevaru iedomāties, 
kas tajos būtu novecojis. Tas 
vientuļais trimdinieks mani var-
būt saista mazāk nekā vēsturis-
kie sadzīves romāni, piemēram, 
„Uz neatgriešanos”, „Ēnu menu-
ets”, man patīk romāns „Kur 
gaiļi nedzied” - tur jau ir gandrīz 
kaut kas anšlavisks, līdzīga hu-
mora izjūta. 

Z. S. Janovskis bija produktīvs 
autors, un viņam bija par  ko 
rakstīt, viņa darbos arvien ir 
dzimtenes gruzde... Anšlavam 
Eglītim trimdas darbos tādas nav. 

E. S. Ja gribam salīdzināt Ja- 
novski ar Anšlavu Eglīti, jāmin 
vismaz trīs svarīgas atšķirības: 
1)Anšlavs nepazīst smeldzi, Ja- 
novskim smeldze ir svarīgs ele-
ments; 2)Anšlavs pieņēma trim-
das vietu, labi jutās Amerikā, 
Janovskis nekad nejutās labi 
Anglijā; 3)Anšlavs ir izteikts 

izrakstītājies, Janovskis – lako-
nisks impresionists.  

Latvijā joprojām iznāk Gu- 
nara Janovska raksti, gadu mi- 
jā iznācis jau 14. sējums, arī 
abu teātŗu aktieŗi pirmizrādē 
saņēma dāvanā grāmatas. 
Rakstnieka mantojums mums 
ir pieejams. Kā Janovska dar-
bus uztveŗ viņa varoņu atvei-
dotāji, kas lasīja Janovski, jau 
lomas gatavojot?   

V. B. Jaunieši, kam, iespē-
jams, grūtāk izprast dažādu 
notikumu apstākļus, atsaucas  
uz Janovska humoru. Dialogi 
arī prozā ir raiti un asprātīgi,   
uz tiem viņi atsaucas. Un  
Gunara neparastais, lakoniskais 
humors ir atsevišķas sarunas 
vērts.       

Ko vēl piebilst par Gunara 
Janovska mantojumu? 

Z. S. Esmu saņēmis mantoju-
mā savā laikā Austrijā pirktu 
Janovska mēteli, izcila manta, 
lamas vilna. Tikām par to ru- 
nājuši, atsaucoties uz Anšlavu 
Eglīti – Kazanovas mētelis, - kad 
mētelis mugurā, veicas, kad 
mēteļa nav - tad neviens vairs 
nepazīst. Šis novēlējums bija 
ierakstīts rakstnieka testamen-
tā, man to speciāli atveda. Tas ir 
simbols – savu laimes mēteli 
viņš atsūtīja man.

Gundega Saulīte

Gunara Janovska autografs

Pirms septiņiem gadiem 
apgāds „Likteņstāsti” izdeva 
Ilmara Šalta pirmo grāmatu 
„Nolaupītā bērnība”, kuŗā au-
tors raksta par piespiedu „ce- 
ļojumu” uz Sibiriju bērnībā,  
kad viņš Baigajā gadā tika iz-
vests kopā ar jaunāko brāli 
Visvaldi un māsiņu Mirdzu 
Intu, vecmāmiņu Emmu Šaltu 
un māmuļu Olgu Šaltu. Tēvu 
Aleksandru Šaltu apcietināja, 
izveda atsevišķi un tiesāja uz 
anonimu apmelojumu pamata 
pēc „safabricēta”tautas node-
vēja panta, kā jau tas padomju 
okupācijas laikā bija parasts. 
Tēvs gāja bojā mocekļa nāvē 
Vjatlaga nometnē, bet bērni     
to uzzināja krietni vēlāk. 

Pagājušos septiņos gados         
I. Šalts ir uzrakstījis grāmatu 
„Karjēristi”, kas arī iznākusi 
„Likteņstāstu” apgādā. Tajā gan 
nav risināti veiksmīgas karjē-
ras noslēpumi, bet vēstīts par 
autora likteņbrāļu kopējām gai-
tām, sevišķi bīstamos apstākļos 
dienot padomju armijā. Zīmī-
gi, ka uz polāro loku vai citām 
bīstamām vietām padomju 
režīmā sūtīti tieši polītiski re- 
presēto atvases. Dienests pēc 
smaguma un bīstamības pakā-
pes īstenībā bija pielīdzināms 
otram izsūtījumam. Nevis di-
vus, bet gandrīz četrus gadus    
I. Šalts strādāja akmeņlauztuvēs 
bēdīgi slavenā Volgas-Donas 
kanāļa būvniecībā. Daudzi tur 
saslima ar silikozi un zaudēja 
dzīvību. 

Nesen I. Šaltam  tapusi grā-
mata „Šaltes”, kuŗā stāstīts par 
stiprās Šaltu dzimtas atzariem 

Par izbristo sāpju jūru

un vēsturiski nozīmīgu ceļu 
krustošanos ar citām Latvijā 
slavenām dzimtām, piemēram, 
ar Mencendorfiem.

Pērnā  gada nogalē apgāds 
„Likteņstāsti” izdeva I. Šalta 
pirmo grāmatu „Nolaupītā bēr-
nība” angļu valodā. Grāmatu    
A Stolen Childhood  bija iespē-

jams laist klajā 
ar Astras Mooras 
un Anitas Mell-
upes atbalstu un 
profe s i on ā l ā s 
tulkotājas Gun-
nas Diksones 
vērtīgiem pado-
miem un līdz-
dalību – viņa to 
arī iztulkoja  
angliski. 

Grāmatas iz- 
došanu materiāli 
atbalstīja ASV 
tautiete Biruta 
Salaka-Nelsone 
un LNPL priekš-
sēdis Andrejs 
Ozoliņš. Līdzek-
ļus grāmatas 
izdošanai pie-
šķīra arī Stopiņu 
novada dome 
Latvijā. Grāma-
tas klajā laišanas 
sarīkojumā au-
tors visiem lab-
vēļiem teica sirs-
nīgu paldies. Ti- 
kai būtiskais at-
balsts grāmatai 
A Stolen Child-
hood ļāva iziet 
pasaules ceļos, 
un tagad to va- 

rēs lasīt ikviens, kuŗam 
vienaldzīgi nav citu tautu lik-
teņi, kuŗus interesē patiesība 
par padomju režīma pastrādā-
to genocīdu pret okupēto vals-
tu tautām. Cittautu lasītāji va- 
rēs pārliecināties par autora 
stāstnieka talantu un neticami 
gaišo humoru, arī aprakstot 

drūmos apstākļus bērnībā.
Izsūtījumā aizvadītās piecas 

bargās Sibirijas  ziemas lielajā 
salā un arī citādi veselībai kai-
tīgos apstākļos Šaltu ģimene 
tāpat  kā daudzi citi bēdu brāļi 
dzīvoja pusbadā. Nepārtraukto 
izsalkumu remdēja māte un 
vecmāmuļa, jo abas prata gar-
šīgi gatavot vispieticīgākās 
maltītes. 

No mammas pārcilvēcīgi 
smagos darba apstākļos sagā-
dātiem produktiem (slepus sa- 
lasītām labības vārpām, vietējo 
sievu atmestām kāpostu lapām, 
uz lauka aizmirstiem kartu-
peļiem) vecmamma gatavoja 
garšīgu ēdienu. „Tas mūs bēr-
nībā uzturēja pie dzīvības, vis-
maz nebijām tik nonīkuši kā 
daudzi citi.” Protams, lauvas 
tiesu mamma un vecmāmiņa 
atdeva saviem trim bērniem, 
pašas bieži paliekot neēdušas. 
Smagā darba, pusbada un sli-
mību novārdzinātas, viņas abas 
tik ātri aizgāja. Mamma nomi-
ra ar plaušu karsoni, vecmā-
miņa – ar dizenteriju, „paņem-
dama līdz savus brīnumainos 
nostāstus, pasakas, tautas-
dziesmas, kas dzīvi Sibirijā 
mums, bērniem, vērta tik krā-
sainu”.  

Kad Ilmars 13 gadu vecumā 
līdz ar desmitgadīgo brāli Vis-
valdi un sešgadīgo māsu Mir-
dzu Intu kļuva apaļi bāreņi, 
viņu izdzīvošana bija atkarīga 
no citu izsūtīto likteņbiedru    
un vietējo sibiriešu iejutības   
un žēlastības un arī no pašu 
sīkstuma un spējas ķepuroties, 
nereti uzņemoties smagus, 

savam vecumam nepiemērotus 
darbus. Pēc diviem bārenības 
gadiem Šaltu ģimenes atvasēm 
1946. gadā laimējās iekļūt     
starp tiem bērniem, kuŗiem ar 
speciālu vilcienu ļāva atgriez-
ties dzimtenē. Latvijā Šaltu 
bērnus sagaidīja, savā gādībā 
pieņēma, izaudzināja, skoloja 
un mīlestībā aprūpēja tēva       
un mātes tuvi un tāli radi. 

Savas gaitas Sibirijā, skumjos 
un priecīgos notikumus, arī 
atgriešanos I. Šalts ir apraks-
tījis tēlainā, dzīvā vēstījumā, as- 
prātīgā valodā. Grāmatu autors 
veltījis vecāku piemiņai, taču 
sarunās viņš bieži atzinies, ka 
uzrakstīt šīs atmiņas viņu mu- 
dinājusi arī vēlme pateikties 
visiem krietnajiem cilvēkiem 
Sibirijā un dzimtenē, kas snie-
guši palīdzīgu roku. „Man gri-
bējās, lai mani bērni un maz-
bērni, arī jaunākā paaudze Lat-
vijā uzzinātu, cik daudz labu 
ļaužu ir pasaulē, ka visos laikos 
līdz ar bezdvēselīgiem mantas 
rausējiem, noziedzniekiem un 
savas tautas nodevējiem daudz 
vairāk ir gaišu cilvēku.”

Dzejniece Anda Līce grāma-
tas A Stolen Childhood priekš-
vārdā raksta par ciešanu jūru, 
kas bija jāizbrien represētajiem 
un viņu ģimenes locekļu neaiz-
sargātajai daļai – bērniem un 
sirmgalvjiem. Un vēl viņa saka 
– par brīvību ir maksāts uz 
priekšu. Tā ir bijusi baisa cena, 
kas liek nodrebēt ne tikai 
vainīgajiem, bet katram, kas 
nav zaudējis cilvēcību. 

Irēna Lagzdiņa      
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Līmeniski. 1. Laika posms no 
vakara līdz rītam. 4. Neliels pūču 
dzimtas putns. 7. Ātra, strauja 
rīcība, lai kādu uzveiktu. 10. Lugas 
daļa. 11. Valsts R-Āzijā. 12. Priekš-
mets, kas nes laimi. 14. Gaismas 
spožuma mērvienība. 17. Priežu 
mežs. 19. Ierīce veltnēšanai, blī-
vēšanai. 21. Ierīce transportlī-
dzekļa vadīšanai. 22. Kāpnes ku- 
ģiem, lidmašīnām. 25. Valsts Indijas 
okeana R. 26. Uzraudzīt lauk-
saimniecības dzīvnieku ganībās. 
28. Seģene. 29. Iekārtas radioviļņu 

uztveršanai. 32. Gleznotāju darba 
rīki. 34. Izsauksmes vārds. 37. 
Palīgierīce ēku ārējo sienu celšanai, 
apdarei. 39. Dārza un meža oga. 
40. Ezers Somijas Z. 41. Amat-
persona, kas izskata lietas tiesā.    
42. Katoļu klosteŗa priekšnieks.   
43. Speciāli izbūvēts celiņš 
ātrumsacīkstēm. 

Stateniski. 1. Pirms neilga laika. 
2. Likt priekšmetus citu uz cita. 3. 
Uz lēnas uguns vārīties. 4. Senas 
gaŗuma mērvienības. 5. Lieli jūras 
vēži. 6. Spēks, ar kādu zeme pievelk 

ķermeni. 8. Plašs saviesīgs sa- 
rīkojums. 9. Cilvēki, kas lūdz 
dāvanas. 13. Mērenība ēšanā. 15. 
Ievalkāt jaunus apavus. 16. Spe-
ciālists kuģa vai lidmašīnas 
vadīšanā. 17. Nelielas, no koka 
atplīsušas skaidiņas. 18. Azarta 
spēļu zāle. 19. Asinsatriebība. 20. 
Liels skrējējputns. 23. Pašcieņa.    
24. Pilsēta Nīderlandes vidienē.   
27. Pilsēta Sauda Arabijā. 30. So- 
mijas degvielu uzpildes staciju 
firma. 31. Dziedzeris, kas izstrādā 
žulti. 32. Pilsēta Japānā, Honsju 
salā.  33. Ar kokiem abās pusēs 
apstādīts ceļš. 35. Bieza pierakstu 
burtnīca. 36. Veikls, efektīgs 
paņēmiens. 37. Ādama un Ievas 
dēls. 38. Ar spēku dot triecienu.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 7) 
atrisinājums 

Līmeniski. 7. Sabile. 9. Nemuna. 
11. Laipa. 13. Varanasi. 14. Pe- 
nelope. 15. Sieva. 16. Bizes. 19. 
Agata. 20. Skageraks. 23. Astes. 26. 
Asote. 28. Ievadīt. 29. Andris. 30. 
Alatas. 31. Tēlaini. 32. Atasa. 35. 
Atāls. 38. Pluskatas. 40. Amūri. 41. 
Vergs. 43. Odzes. 46. Klaidīgs. 47. 
Tadenava. 48. Tikko. 49. Antena. 
50. Pamaša. 

Stateniski. 1. Lazarete. 2. Vigas. 
3. Melis. 4. Anapa. 5. Smīns. 6. 
Analogas. 8. Litene. 10. Pamirs. 12. 
Spītēt. 17. Skaistule. 18. Akotainas. 
21. Gaviles. 22. Radziņa. 24. Tunga. 
25. Sērga. 26. Atara. 27. Osaka. 33. 
Tamili. 34. Sērdiene. 36. Tiesneši. 
37. Līgava. 39. Kazaki. 42. Vīzes. 
43. Ostas. 44. Stops. 45. Ādams.   

Valmieras Pārgaujas ģimnazijas trīs skolēni saņēmuši Andreja 
Eglīša Latviešu nacionālā fonda stipendiju. 

Kādreizējais Brocēnu novada lauksaimnieku atbalsta fonds kļuvis 
par biedrību “Brocēnu novada lauksaimnieks”. Būtībā gan nekas nav 
mainījies – zemnieki tajā aizvien var lūgt financiālu palīdzību.

Tukuma dome pārņēmusi no Latvijas Sarkanā Krusta zupas virtuvi 
un pilsētas trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem nodrošina 
ēdināšanu. Zupas virtuve atvērta trīsreiz nedēļā sešus mēnešus gadā. Ik 
dienu tiek izdalītas 100 porcijas ēdiena, apmeklētāju skaits ar katru dienu 
palielinās.

Aizkraukles rajona Kokneses pagasta saimniecības “Jaunholandes” 
īpašnieki holandietis Vilhelms van Herks un latviete Kristīne van Herka, 
lai palielinātu ienākumus, sākuši tiešo piena tirdzniecību. No speciāli 
aprīkota busiņa viņi pienu tirgo Aizkrauklē, Koknesē, Pļaviņās un Ogrē. 
Piena tirdzniecība šādā veidā Latvijā ir jaunums.

Bauskas rajona Gailīšu pagasta pašvaldības pārstāvji ar torti un 
ziediem divas dienas pēc kārtas devās ciemos pie cienījamu vecumu 
sasniegušiem iedzīvotājiem apsveikt viņus dzimšanas dienā.

Alūksnes vidusskola nosvinēja skolas 70 gadu jubileju. Absolventi 
apmeklēja skolas mūzeju, tikās ar klasesbiedriem un skolotājiem un 
noskatījās skolas videoalbumā uzņemtos materiālus par skolas vēsturi.

Turpinās Iecavas novada sociālās mājas “Aizupieši” izveide. Plānotās 
būvniecības izmaksas ir 483 812 latu. Ēkas pirmajā stāvā būs astoņi vien-
istabas dzīvokļi, no kuŗiem divus pielāgos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
bet otrā stāvā – četri divistabu dzīvokļi.

Zebrenes pagastā atklāja Latvijā pirmās un vienīgās bīstamo atkri-
tumu glabātavas pirmo kārtu. Poligonā uzglabās tādus bīstamos atkritu-
mus, ko Latvijā nav iespējams ne pārstrādāt, ne sadedzināt, — gadā 
caurmērā 900 tonnu. Poligona izveidē ieguldīts vairāk nekā 8 miljoni 
eiro. Plānots, ka Zebrenē šādus atkritumus pieņems 20 gadu.

Izglītības un zinātnes ministrija brīdinājusi Kazdangas profesionālās 
vidusskolas vadību par mācību iestādes slēgšanu 30. jūnijā. Patlaban skolā 
automechaniķa un lauku tūrisma organizātora speciālitāti apgūst 40 
skolēnu, bet katru nedēļu vairāki no skolas izstājas. Šogad valsts piešķirtā 
dotācija saimnieciskiem izdevumiem nesedz izmaksas. 

Gētes institūts sadarbībā ar Latvijas Studentu vortālu StudentNet 
rīko domrakstu konkursu skolēniem (no 14 gadiem) un ikvienam inte-
resentam (arī ārpus Latvijas dzīvojošiem) bez vecuma ierobežojuma - 
„Latvija un Vācija - kopīga pagātne. Domās par nākotni”. Līdz 1. 
aprīlim (ieskaitot) jāiesūta domraksts latviešu valodā. Darbi tiks vērtēti 
divās vecuma grupās: skolēnu (no 14 - 18 gadiem) un mūža izglītības 
(pēc 18 gadiem). Rezultātus paziņos katram personiski līdz 5. maijam. 
Konkursa galvenā balva Grand Prix ir 2 - 4 nedēļu vācu valodas kurss 
Vācijā, 1. vietu ieguvēji balvā saņems vācu valodas bezmaksas kursu 
Gētes institūtā Rīgā. Savukārt 2. un 3.vietu ieguvēji saņems dažādas ar 
vācu valodu saistītas balvas.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde sadarbībā ar 
starptautisko organizāciju „Jaunatne ar misiju” līdz 1. martam rīko 
sociālu akciju. „Jaunatne ar misiju” ir starptautiska kristiešu kustība, 
kuŗas jaunieši no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Meksikas un citām 
pasaules valstīm ieradīsies Rēzeknē, lai pilsētas trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm mājās piegādātu pārtikas produktu pakas. 
Rēzeknes pilsētas Kultūras namā izsniegs apģērbus, kā arī tiks rīkots 
bērnu izklaides sarīkojums, kultūras un atpūtas centrā „Ziemeļblāzma” 
uzstāsies deju grupa Xenos Jorspeis no Norvēģijas. Sociālās akcijas laikā 
visi sarīkojumi būs bez maksas.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sagatavojusi 
noteikumu projektu par mērķdotāciju (400 000 latu) no valsts budžeta 
piešķiršanu lauku pašvaldību bibliotēkām, lai tur bez maksas varētu 
izmantot datorus ar tīmekļa pieslēgumu. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina

Latvijā 2009. gads iesācies 
trauksmains, jo ekonomikas kri-
ze pasaulē ietekmējusi arī mūsu 
zemi. Vislielākais satraukums 
jūtams laukos. Zemnieki cerēja, 
ka tieši lopkopība un piena nau-
da palīdzēs atmaksāt ņemtos 
kreditus un segt pavasaŗa sējai 
nepieciešamos izdevumus. Pie-
na iepirkuma cenai krasi samazi-
noties – pat līdz 15 – 10 santi-
miem par litru, zudis līdzsvars 
saimniekošanā. Zemnieks izjūt 
lielu netaisnību, redzot, ka pilsē-
tu veikalos piena litrs maksā pat 
70 santimus, kas pēc zemnieku 
domām neatbilst reālajai piena 
cenai un nes zaudējumus saim-
niekošanai laukos, apdraudot 
zemnieku saimniecību pastā-
vēšanu. Ekonomikas krize ir 
ietekmējusi arī cilvēku pirktspē-
ju, veikalos apgrozījums samazi-
nājies gandrīz par 20 procen-
tiem salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu. 
Tāpēc zemnieki ro- 
sina veicināt laukos 
saražotās produk-
cijas noieta tirgus 
ārpus valsts robe-
žām, - veicināt lie-
lāku eksportu. 

Zemnieku 
protesta akcijas
Arī citās lopko-

pības nozarēs strā-
dājošiem, tāpat 
graudu audzētājiem un meži-
niekiem ir radušās grūtības, tā- 
pēc lauksaimnieki nolēma             
21. janvārī uzsākt miermīlīgas 
protesta akcijas. Pirmā notika 

Vieni rīko akcijas, citi atklāj lielfermu
Vidzemē, kur ar smago lauk-
saimniecības techniku sabrauca 
zemnieki no Gulbenes, Madonas 
un citiem rajoniem, lai dotos 
brīdinātājā braucienā pa Val-
mieras apvedceļu. Smagās lauku 
technikas kolonna stiepās gan-
drīz 10 km gaŗumā. Vidzemnie-
kus atbalstīja arī Skrundas zem-
nieki Kurzemē. 

27. janvārī notika jau plašāka 
akcija - ar lauksaimniecības 
techniku izbraucot uz valsts 
nozīmes ceļiem. Akcijā pieda-
lījās arī aptuveni 100 lauksaim-
nieku no Jēkabpils rajona. Uz 
traktoriem bija Latvijas karogi 
un plakāti, piemēram,  ar uzrak-
stu „Es par lauksaimniecību!”. 
Vienotā kolonna devās pārdes-
mit kilometrus no Jēkabpils    
līdz Aizkraukles rajona Gos-
tiņiem un atpakaļ. Madonā pie-
dalījās ap 250 dalībnieku ar        

45 traktoriem. Šī protesta akcija 
notika visā Latvijā. 

Tajā piedalījās aptuveni 4000 
lauksaimnieku, kas tās norises 
vietās bija ieradušies ar 2581 

technikas vienību, tā pierādot, 
ka ir vienots spēks. 

Atklāj jaunu lielfermu
Kamēr lielākā daļa lauksaim-

nieku bažījās par Latvijas lauku 
nākotni un piedalījās akcijās, 
tumšajā lauku kopainā kā gais-
mas stars uzzibsnīja ziņa, ka zem-
nieku saimniecībā „Kalna Dam-
brāni” Jēkabpils rajonā atklāta 
modernākā lielferma Latvijā ar 
400 slaucamām govīm. Kom-
pleksa celtniecība un moderno 
slaukšanas un citu iekārtu uz- 
stādīšana izmaksājusi aptuveni    
2 miljonus latu. Saimnieki Iveta 
un Ivars Tīrumnieki atzīst, ka 
lielferma ir viņu ilgo sapņu 
īstenojums, tāpēc viņi riskējuši 
ņemt lielus kreditus. „Neteikšu, 

Lielfermas „Kalna Dambrāni” atklāšanā piedalījās arī nu jau bijušais 
zemkopības ministrs Mārtiņš Roze (no labās) un uzmundrināja 
saimniekus Ivetu un Ivaru Tīrumniekus (pa kreisi)

ka situācija ir briesmīga. Lielākās 
bailes rada doma, ka tik zema 
piena iepirkuma cena kā šobrīd 
varētu būt arī tajā laikā, kad        
būs jāsagatavo barības krājumi 
nākamajam posmam. Kreditsais-
tības pagaidām spējam izpildīt. 
Norēķini par pienu gan jāgaida 
mēnesi,” secina „Kalna Dam-
brānu” saimnieks Ivars Tīrum-
nieks. Iepirkuma cena šobrīd esot 
16,5 santimi, bet iepriekš par 
augsto piena kvalitāti maksāti 28 
santimi. „Kā būs tālāk, dzīve 
rādīs. Ja piespiedīs izkaut lopus, 
tad tos izkaus visā Latvijā, un tad 
tādas Latvijas vairs nebūs, bet 
pagaidām cīnāmies,” piebilst 
„Kalna Dambrānu” saimniece 
Iveta Tīrumniece. 

Valijas Berkinas 
teksts un foto
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Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumā 31. janvārī Priedainē 
tika svinēta arī Ņubransvikas-
Leikvudas draudzes literārās ko-
pas 35. gadadiena. Klusuma brīdī 
godināja vienu no pirmajām un 
aktīvākajām kopas dalībniecēm 
Dailu Tupuriņu, kuŗas jau divus 
gadus nav mūsu vidū, un sumi-
nāja bijušos kopas vadītājus Kārli 
Ķilkutu un Vilmu Jansoni. Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums notiek katru gadu un ik 
reizes uzzinām ko jaunu.

Literārās kopas vadītāja Valija 
Skrodele pastāstīja, ka 1939. gada 
maijā, beidzot pamatskolu, saņē-
musi valdības dāvanu – Izglītības 
ministrijas mācību līdzekļu noda-
ļas tai pašā gadā izdoto, skolotāja, 
vēlāk Rīgas 1. pilsētas ģimnazijas 
direktora Jāņa Lapiņa sakārtoto 
prezidenta Kārļa Ulmaņa rakstu 
un runu izlasi ,,Uzvaras ceļš”. Šo 
grāmatu toreiz saņēmis katrs 
pamatskolas absolvents visā Lat-
vijā. Šī grāmata bijusi viena no 
nedaudzajām, ko Valija ielikusi 
ceļasomā, dododies bēgļu gaitās, 
un tā vienmēr bijusi mīļa piemiņa 
no dzimtenes un skolas gadiem. 
V. Skrodele domā, ka trūkst 
augstvērtīgu pētījumu par Kārļa 
Ulmaņa mūžu un darbu. Ir tikai 
sabiedrisko lietu ministra Alfrēda 
Bērziņa grāmata ,,Kārlis Ulmanis. 
Cilvēks un valstsvīrs”, kas iznāca 
1972. gadā Grāmatu Drauga 
apgādā, vēl arī vairāki runu un 
atziņu sakopojumi, atmiņu stāsti, 
sarakstes un citu rakstu publi-
kācijas, ko izdevušas dažādas 
organizācijas vai apgādi. 

Tagad parasti, runājot par 
prezidentu, uzsveŗ, ka viņš bijis 
diktātors, autokratiska režīma 
nodibinātājs Latvijā, bet reti pie-
min viņa nopelnus Latvijas saim-
niecības un kultūras attīstībā. 

Grāmatā ,,Uzvaras ceļš” uzsvēr-
tas Kārļa Ulmaņa cilvēciskās 
īpašības, aprakstītas dzīves gai-
tas, profesionālo un polītisko 
uzskatu izveidošanās un nobrie-
šana, dzīves filozofija un viņa 
emocionālā atdeve vienam vienī-
gam mērķim – brīvai, neatkarīgai 
un vienotai Latvijas valstij. 

Kārlis Ulmanis sarakstījis un 
publicējis vairākas grāmatas, 
galvenokārt par piensaimniecību 
un kā to padarīt ienesīgāku; 1933. 
gadā iznāca viņa padomi lauk-
saimniekiem ,,Kas un kā jādara”, 
viņš bijis žurnāla ,,Baltijas 
Lauksaimnieks” redaktors, vēlāk 
vadījis agronomijas pielikumu 
laikrakstā ,,Brīvā Zeme” un 
,,Zemes Spēks”. K. Ulmanim 
kļūstot par valsts prezidentu, 
viņa runas un raksti ieguva daudz 
plašāku apjomu. Prezidents runā-
ja dažādos sarīkojumos, svētkos, 
svinīgos notikumos visas valsts 
mērogā. Grāmatā ir lietišķi raksti 
ar zinātniskiem terminiem un 
praktiskiem norādījumiem kādam 
īpašam projektam vai mērķim, 
piemēram, agronomu, juristu vai 
vēsturnieku kongresos.

Bieži prezidenta patriotisms 
un nacionālā apziņa pausta dziļi 
emocionāli, piemēram, runās un 
uzrunās skolās, jaunatnes svēt-
kos, mazpulkiem, gaidām un 
skautiem, bruņoto spēku kaŗavī-
riem svinību reizēs. Tad viņa 

Nopietns veltījums mantiniekiem
valoda plūda brīvi un atraisīti, 
dažkārt pat atgādinot mūsdienu 
moderno dzeju: kam drosme ir un 
goda prāts un skaidra sirds,/ kam 
tauta tuvāku par draugu stāv,/ tas 
nāk man līdz,/ tas nāk man līdz, 
lai mūžam slavā, godā celtu 

saraksti, kapu plāksnes Kurzemes 
Brāļu kapos Lestenē – un sirdīs 
saglabātā brīvas Latvijas ideja 
gan trimdā, gan ilgajos okupācijas 
gados dzimtenē un Sibirijā. Kaut 
tagad Latvija varbūt nav tāda, 
kādu to prezidents K. Ulmanis 

literārās kopas darbību 35 gados. 
Viņš uzņēmās kopas vadību pēc 
tās dibinātāja Normunda Tupu-
riņa nāves 1985. gadā. Pirmo 
grāmatu lasīšanai izvēlējušies 
Gunāra Janovska ,,Rolands”, un 
kopējās pārrunās piedalījušies 
desmit dalībnieku. Pirmajā 
sanāksmē vismaz pustundu ne-
viens nav uzdrīkstējies sākt runāt. 
Taču, kad kautrības slieksnis 
pārkāpts, visi gribējuši izteikties 
reizē. Otrajā sanākšanas reizē 
nosprieduši, ka katrs runās pēc 
kārtas. Debates izvērtušās diez-
gan karstas, ja kāds gribējis 
pārliecināt par savu taisnību. 
Vilma Jansone ieteikusi rakstīt 
protokolu, lai saglabātos ziņas 
par kopas darbību. Viņas ierosmē 
pārrunās aicināti piedalīties rakst-
nieki. Pirmais ielūgts Nikolajs 
Kalniņš, kad grāmatu draugi 
apsprieduši viņa ,,Tik saulei nav 
ēnu”. Autoram lasītāju atzinumi 
bijuši pa prātam.

Pirmā tikšanās ar dzejnieku 
Gunāru Saliņu, apspriežot viņa 
grāmatu ,,Melnā saule”, gan nav 
bijusi diezcik veiksmīga. Katrs 
izteicis savas domas atklāti. 
Kādam bijuši iebildumi pret 
melnu sauli. Pārrunājot dzejoli 
par teļu, kas pavasarī lēkā aplokā 
un spožām acīm vēro pasauli, 
cits izteicies, ka dzejnieks laikam 
ar to domājis pats sevi bērnībā. 
Dzejolis par paradīzes putniņu 
visiem šķitis tīrā fantazija, jo 
paradīze arī esot iedomāta, bet 
autors pastāstījis, ka tādu putniņu 
tiešām redzējis. Kādā citā dzejolī 
pieminēta dzeršana, un daži 
nosprieduši, ka dzejoļi radušies 
skurbumā. Tas dzejniekam 
nemaz nav paticis.

K. Ķilkuts uzskaitīja, cik katra 
autora grāmatas ir izlasītas, un 
pirmā vietā sarakstā ir I. Gubiņa 
(11 grāmatas!).

Pēdējā laikā izlasīti un apspries-
ti Alberta Bela, Laimas Muktu-
pāvelas, Vizmas Belševicas u. c. 
Latvijas autoru darbi. Literārā 
kopa darbojusies 35 gadus, 
sanāksmēs piedalījušies 3000 
cilvēku, izlasītas 150 grāmatas. 
Ne visas grāmatas vienādi labi 
patikušas, bet to saturs vienmēr 
uzvedinājis uz pārdomām. Kādā 
kopas sanāksmē daudzus gadus 
vēlāk dzejniece Inese Račevska 
stāstījusi par literāro darbu 
vērtēšanas metodēm, un to ir 
daudz. Literārās grupas dalīb-
nieki, paši to neapzinoties, kļu-
vuši par vērtētājiem.

Literārā kopa vēl darbojas, bet 
ar skumjām jāatzīst, ka tajā aktīvi 
ir tikai vecākās paaudzes cilvēki. 
Vai būs, kas šo 1973. gadā iesākto 
tradiciju turpinās? K. Ķilkuts 
atgādināja: ,,Nav tālu Latvijas 
dibināšanas 100 gadu jubileja. 
ALAs vadībai būtu laiks domāt, 
kā veicināt latvietības saglabāšanu 
Amerikā. Par to  jādomā ikvien-
am no mums.”

Jaunā, apdāvinātā vijolniece 
Una Tone Priedaines publiku nu 
jau trešo reizi iepriecināja ar 
koncertu. Viņa spēlēja vairākus J. 
S. Bacha, G. P. Telemana, J. Iberta 
u. c. skaņdarbus. N. Paganini 
kaprisi (Caprice Nr. 24) Una 
spēlēja tik emocionāli un 
enerģiski, ka no vijoles lociņa 
sāka atdalīties astri! Priedainieši 
vienprātīgi atzina, ka nez vai pats 
Paganini nebūtu nospēlējis 
labāk.

U. Tone  beigusi Emīla Dārziņa 

Vijolniece Una Tone

No kreisās: Ansis Uibo, Rita Gāle, Valija Skrodele, Kārlis 
Ķilkuts,Vilma Jansone

Latviju! Jānis Lapiņš atzīst, ka K. 
Ulmanis bija labs valodnieks, 
izcils orātors, un viņam bija ie-
dzimta valodas izjūta. Vēl tagad 
lietojam Kārļa Ulmaņa radītos 
vārdus – degsme, sūtība, celsme.

Grāmata ,,Uzvaras ceļš” bija 
domāta galvenokārt jaunatnei, 
tāpēc tā ir izteikti uzmundrinoša, 
pamācoša un atklāj Kārļa Ulmņa 
dzīves filozofiju. 

K. Ulmanis uzskatīja, ka cilvēka 
dzīves pamatā ir darbs – it īpaši 
zemkopja darbs, ko runās viņš 
salīdzina pat ar kalpošanu 
Dievam: …kad zemnieks klusi 
arklam pakaļ iet, viņš neiet viens. 
Darbs prasa no darītāja lielu 
disciplīnu, to nedrīkst atstāt 
nepadarītu, jeb darīt to pavirši. 
Tikai vislabākais ir labs diezgan! 
Grūtības audzina raksturu, nav 
jābaidās no neveiksmēm, vienmēr 
jāsāk atkal no jauna! Kārlis 
Ulmanis uzsvēra, ka cilvēks 
nedzīvo tikai sev vien, bet savai 
ģimenei, tautai, valstij.

Valijas Skrodeles paaudze sko-
las gaitas sāka aizritējušā gad-
simta 30. gados un uzauga 1934. 
gada 15. maija ietekmē ar prezi-
denta dedzīgajiem  aicinājumiem 
augt krietniem, dzīvot un strādāt 
Latvijai: Jūs saņemat skaistāko 
mantojumu pasaulē – tautas 
brīvību, patstāvīgu valsti. / 
Gādājiet, lai šis mantojums / 
Arvien spodrāks un mirdzošāks 
top. / Esiet vienoti garā, vienoti 
darbā, / Nesiet visi savās sirdīs 
vienu cerību, / Savos plānos vienu 
gribu, / Atminēdamies, ka jūs un 
arī mūss vieno kopīga pagātne, / 
Kopīga nākotne, kopīgs mērķis, / 
Kopīgs uzdevums – kopīga liesma 
sirdīs – / Tev, dzimtā zeme, Tev, 
Latvija, / Mēs paliksim uzticīgi! / 
Esiet stipri gaišā cerībā, drošā 
paļāvībā, / Karstā tautas un 
tēvzemes mīlestībā!

,,Cik pravietiski vārdi! Mēs to-
reiz nezinājām, ka tikai dažus 
gadus vēlāk no mums prasīs 
pierādījumu, vai esam šī manto-
juma cienīgi. Es gribētu teikt: jā! 
Bijām. Par to liecina aizvesto 

būtu vēlējies, tomēr nezaudēsim 
gaišo cerību. Draudzīgā aicinā-
juma simbols ir Zelta Ābele, un 
varbūt kāda maza sēkliņa iekritīs 
mūsu mazmazbērnu sirsniņās. 
Daugavpils bērnudārza ,,Rūķīši” 
audzinātāja piecus gadus vecajai 
Ingrīdai jautājusi, kāpēc 18. 
novembrī svin Latvijas dzimum-
dienu, un mazā meitene atbildē-
jusi: ,,Tāpēc, ka Latvija ir liela un 
laba.” Kas zina, varbūt ,,Uzvaras 
ceļš” kādā dienā piedzīvos jaunu 
izdevumu un šo grāmatu man-
tojumā saņems katrs nākamais 
Latvijas prezidents,” savas runas 
beigās teica V. Skrodele.

Dzejniece Rita Gāle klausītājus 
iepazīstināja ar apgāda Grāmatu 
Draugs 1930. gadā izdoto grā-
matu ,,Latvijas modernās dzejas 
antoloģija”, ko sastādījis Pēteris 
Ķikuts un Aleksandrs Čaks. ,,Tā 
ir neliela grāmata, bet, paņemot 
rokās, šķiet, ka tā ir smaga, jo ir 
pilna ar skumjiem dzejnieku 
likteņiem,” teica R. Gāle. Grāma-
tas ievadā P. Ķikuts raksta, ka 
kaŗš sagrauj ne tikai pilsētas un 
ciemus, bet arī cilvēku dzīvi un 
psīchi. Ļaudis, izsisti no ierastā 
dzīves ritma, apmulsuši jautāja 
paši sev: ,,Kas es esmu?” Rakst-
niekus Latvijā apmulsināja komū-
nistu idejas un propaganda. P. 
Ķikuts (miris 1943. gadā) pats 
bija pakritis sarkanā karoga ēnā 
un nespēja piecelties. Viņš ir 
sarakstījis daudzas apceres, 
mazāk dzejoļu, bet grāmatā 
varam uzzināt par daudziem, 
kuŗi rakstniecībai pievērsās 
vēlāk. Tie ir Kārlis Dzelzītis  
(Dzelzs), Alīda Baumane, Jānis 
Ziemeļnieks, Kārlis Students un 
Aleksandrs Čaks, kas jau 30. 
gados bija dzejniecības spožākā 
zvaigzne, vēl arī toreiz pavisam 
jauniņais Ēriks Raisters. Savu 
stāstijumu beigās R. Gāle dekla-
mēja dzejoli ,,Ekspresija”, ko E. 
Raisters sacerējis 20 gadu vecu-
mā. Pieminētā grāmata paliks 
mantojumā paaudžu paaudzēm.

Kārlis Ķilkuts, kam pērnruden 
apritēja 95 gadi, pastāstīja par 

,,Mēs mācījāmies, un citam 
dzejniekam teicām: vai cik skais-
ti, vai cik jauki,” smaidot piebilda 
K. Ķilkuts. ,,Mēs ielāgojām Astrī-
das Ivaskas paskaidrojumu, ka 
dzejolis ir kā Jaungadā no jūtu 
alvas lieta laime. Katrs to var to 
tulkot kā saprot, spēj vai izjūt.”

Literārās kopas apspriedēs 
piedalījušās arī dzejnieces Baiba 
Bičole, Astrīda Ivaska, Ingrida 
Vīksna un Rita Gāle. Lasīti un 
pārrunāti Aleksandra Čaka dar-
bi. Visvairāk lasīti un pārrunāti 
trimdas rakstnieku romāni, no 
kuŗiem it īpaši patikuši Gunara 
Janovska, Jāņa Klīdzēja, Teodora 
Zeltiņa un Indras Gubiņas darbi. 

mūzikas vidusskolu Rīgā, mūzi-
kālo izglītību un vijoļspēles meis-
tardarbu pilnveidojusi Amerikā 
vairākās kolledžās. Aspenā sasta-
pusies ar timpanistu Benu Her-
mani un kļuvusi viņa sieva. Tāpat 
kā daudzi citi jauni un talantīgi 
mūziķi arī Una Tone laikam gan 
uz Latviju turpmāk noraudzīsies 
iztālēm un tikai šad tad apciemos 
savu dzimteni, lai dalītos pasaules 
pieredzē. Varbūt arī Latvijas val-
dībai būtu laiks padomāt par 
latviešu valodas un latvietības 
saglabāšanu savā valstī.

Laima Dzene
Foto: Jānis Students
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(Turpināts 19. lpp.)

Čikāgas Kr. Barona, lielākās 
latviešu sestdienas skolas ASV, 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojumā 31. janvarī pulcējās 
kupls atbalstītāju pulks.  Sarīko-
jumu vadīja skolas kasiere Kat-
rīna Pīpaste. Latvijas karogu 
ienesa Māris un Dženija Lāčkājas. 
Skolas pārzine Elisa Freimane 
pateicās un apsveica viesus. Svēt-
brīdī mag. theol. Marks Plāte 
stāstīja līdzību par gudru profe-
soru, kas gan, citus noniecinot, 
daudz zināja un mācēja, bet ne 
svarīgāko: peldēt prom no grim-
stoša kuģa. Neparasta bija klusā 
lūgšana, kad pat vismazākie 
Lāčabērni un skolas puikas cen-
tās būt mierīgi un klusi…

Katrīna aicināja piecelties un 
pieminēt traģiskā nāvē sadegot 
nupat mūžībā aizgājušo ilggadējo 
Kr. Barona un Gaŗezera vidus-
skolas skolotāju Austru Legzdiņu.

Apmeklētāji nodziedāja Latvi-
jas valsts himnu ,,Dievs, svētī 
Latviju!”, un par prezidenta Kārļa 
Ulmaņa Draudzīgo aicinājumu, 
to arī nolasot, runāja Kr. Barona 
skolas absolvents Māris Lucāns. 
Priecājāmies par viņa skaidro 
latviešu valodu.

Priekšnesumus iesāka 1. klases 
skolēni, uzskatāmi skandējot 

Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Čikāgā

Edvins Auzenbergs pašaizliedzīgi kalpojis draudzei 40 gadu gaŗumā

SKOLAS BĒRNI, SĒŅU BĒRNI
Draudzīgā aicinājuma atcere Vašingtonā

Vitauta Ļūdēna ,,Kad grāmatu 
lasu”. 7. klases skolēni deklamēja 
E. Virzas dzejoli ,,Karogs”. Ar 
priekšnesumu iepriecināja bērnu-
dārza ,,puķītes un ziediņi”, tad 
viņiem uz paaugstinājuma pie-
vienojās arī Lāčubērniņi, un visi 
sajūsmā nodziedāja alfabētu 
ABC…UVZ! Kas tēviem, māmi-
ņām un vectēviem bija par 
fotografēšanu! 

6., 7. un 8. klases skolēni 
dziedāja ,,Es dziedāšu par tevi, 
tēvu zeme”. Diriģēja skolotājs 
Benjamiņš Aļļe, viņa māte, 
skolotāja Sarma Aļļe spēlēja 
klavieŗpavadījumu. 3. un 4. kla-
ses audzēkņi skandēja J. Hofmaņa 
,,Kas ir grūti”, ar patiesu izjūtu 
nobeidzot: ,,..vēl grūtāk ir celties 
– un iet uz skolu!” 5. klases 
skolēni lasīja izvilkumu no J. 

Kr. Barona skolas saime, otrā rindā labā pusē skolas pārzine 
Elisa Freimane

6., 7. un 8. klases skolēni dzied ,,Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”

Jaunsudrabiņa ,,Baltās grāmatas”. 
3., 4. un 5. klases skolēni dziedāja 
tautasdziesmu ,,Trīcēj’ kalni, 
skanēj’ meži”, Benjamiņam diri-
ģējot un Sarmai Aļļei spēlējot 
pavadījumu. Priekšnesumu bei-
gās 2. klases audzēkņi skandēja 
tautasdziesmu virkni, kam bija 
nosaukums ,,Augsim Latvijai!”. 

Katrīna Pīpaste pateicās pro-
gramas dalībniekiem, un jaunā-
kās klases skolēni devās uz savām 
nodarbībām.

Skolas un skolotāju darbu 

atbalstīja daudz ziedotāju. Skolas 
pārzine Elisa Freimane pateicās 
visiem ziedotājiem, klausītājiem 
un skolēniem. Iespaidīgi skanēja 
kopīgi dziedātā ,,Nevis slinkojot 
un pūstot”.

Sarīkojuma vadītāja aicināja 
visus uz mielastu, ko gatavoja un 
skolai dāvināja korporācijas 
Dzintra Čikāgas kopa. Visgardā-
kās visiem likās ābolu pankūkas. 

OC
Foto: G. Lucāns

Klīvlandes Apvienotā draudzē 
līdz ar gadu miju draudzes 
priekšnieka pienākumus uzņē-
mās Egils Apelis.  Tā ir nozīmīga 

pārmaiņa draudzes dzīvē, jo 
līdzšinējais draudzes prieksnieks 
Edvins Auzenbergs darbojies 
mūsu draudzes vadībā  kopš 
1967. gada.  Šo četrdesmit gadu 
laikā viņš  bijis draudzes padomē, 
ilggadējs valdes loceklis, priekš-
nieka palīgs, finanču un revīzijas 
komijas vadītājs, strādājis nama 
un ērģeļu komitejā un  kopš 
1998. gada bija draudzes priekš-
nieks. Viņš piedzīvojis draudzes 
uzplauksmi un ziedu laikus, kā 
arī tās grūtības. 

Edvīns, būdams vēl jauns 
cilvēks, sāka draudzei kalpot 
mācītāja Ivara Gaides laikā. Viņš 
aktīvi darbojās Klīvlandes jau-
natnes pulciņā un tā valdē.  Kopā 
ar mācītāju I. Gaidi un mācītāju 
Juri Cālīti izdeva žurnālu ,,Jau-
natnes Ceļš”, vēlāk mācīja ticības 
mācību draudzes skolā. 

Edvīns veiksmīgi vadīja drau-
dzi, kad bija pienācis kritisks 
brīdis. Latvijai atgūstot neatka-
rību, triminieki jutās apmulsuši, 
jo bija jāpārvērtē organizāciju 

mērķi un jēga. Draudzes locekļu 
skaits manāmi saruka, vecākā 
paaudze aizgāja uz debesu 
draudzi, liela daļa jauno pievie-
nojās vietējām amerikāņu drau-
dzēm. Toreizējā draudze priekš-
niece Zaija Kēlere pārcēlās uz 
Latviju. Draudzes nākotne bija 
apdraudēta. Sekoja otra krize, 
kad nomira mācītājs Laimdots 
Grendze, un piecus gadus drau-
dzei nebija mācītāja. Jāpateicas 
Edvīnam, ka draudze šo laiku 
pārdzīvoja. Viņš gādāja, lai drau-
dzes aktīvitātes neapsīktu,  notika  
regulāri dievkalpojumi gan vies-
mācītāju, gan  draudzes locekļu 
vadībā. Darbojās draudzes skola, 
notika  Bībeles stundas un dāmu  
komitejas sarīkojumi.  Izveidojās 
sirsnīga sadarbība ar Klīvlandes 
baptistu draudzi un mācītaju 
Paulu Barbinu. 

Uz draudzes priekšnieka 
Edvina pleciem gūlās jaunās 
mācītājas izraudzīšanas, ievēlē-
šanas un amatā ievešanas pro-
cess. ASV imigrācijas likumu dēļ 

tas bija sevišķi  ilgs un sarežģīts. 
Taču tagad draudzei ir spējīga, 
sirsnīga un mīļa mācītāja Dr. 
Sarma Eglīte, un  draudzes dzīvē 
sācies jauns, stabils posms.

Aizvadītais pārmaiņu un pār-
baudījumu laiks draudzei nesis 
svētību.Tās locekļi iemācījušies 
būt aktīvāki, jo priekšnieks centās 
draudzi informēt un visus locek-
ļus iesaistīt problēmu risināšanā.

Pieminot  Edvina Auzenberga 
nopelnus mūsu draudzes dzīvē 
un viņu cildinot, nevar aizmirst 
viņa dzīvesbiedri Rutu. Mācītājs 
Kristbergs reiz teica, ka latviešu 
draudzes locekļi cer – līdz ar 
mācītāju draudzes darbā iesais-
tīsies arī  mācītāja sieva. Tātad 
būs divi darbinieki par vienu 
algu, tāpat kā veikalā, kad 
iespējams nopirkt divas mantas 
par vienas cenu (two for the price 
of one). Mūsu draudzei tā  
„laimējās” ar Edvīnu un Rutu. 
Viņa visus šos gadus nevien 
uzklausīja un mierināja Edvinu,  
kad viņam sapēja sirds par 

pārpratumiem un nepelnītiem 
pārmetumiem, bet arī pati daudz 
laika un enerģijas ziedoja  
draudzei. Ruta bijusi ilggadēja 
dāmu komitejas kasiere, Ziem-
svētku tirdziņa un citu sarīkojumu 
organizētāja, dekorētāja. Tāpat 
kā citas dāmas Ruta cep, vāra, 
mazgā traukus un klāj galdus.  
Turklāt viņa  rūpējas par drau-
dzes telpām  un daudz darba 
stundu ieguldījusi, sakārtojot 
pastorātu jaunajiem iemītnie-
kiem. Viņas vadībā baznīcā tagad 
iekārtota mācītājas kanceleja.  
Ruta arī uzņēmusies atbildību 
par draudzes īpašumu izdaiļo-
šanu, tostarp apstādījumu un 
puķu kopšanu. 

Kaut gan Edvina tagad nav 
draudzes vadībā, viņi abi ar Rutu 
turpina kalpot draudzei. Jācer, ka 
pēc īsas atpūtas Edvins atkal 
kandidēs padomes vēlēšanās, jo 
Edvina un Rutas pieredze un 
talanti draudzei būs vienmēr 
vajadzīgi.  

Maija Grendze

Janvāŗa pēdējā svētdienā 
Vašingtonas D.C. un apkārtnes 
tautieši pulcējās latviešu skolas 
rīkotā Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojumā, to koši bagātināja 
mākslinieces Margaritas Kova-
ļevskas gleznu izstāde. Pārzines 
Dainas Blokas (Block) vadībā, 
skolēni, sākot ar pašiem visma-
zākajiem, saņēma pirmā sēmestra 
liecības. Skolu sveica virkne 
organizāciju – Vašingtonas kon-
vents, Vašingtonas Studenšu 
korporāciju kopa, korporāciju 
Lettonia, Daugaviete, Dzintra un 
Imeria vietējās kopas, kā arī 

Daugavas Vanagu Vašingtonas 
kopa – pasniedzot naudas veltes. 
Latvijas vēstniecības vārdā skolu 
uzrunāja vēstnieks Andrejs 
Pildegovičs, atgādinādams jau-
najiem censoņiem, ka ar pusgada 
atzīmēm vēl viss nav sasniegts 
un, ka tagad, kad nosvinēti svētki 
un prezidenta inaugurācija, no-
pietni jāķeŗas pie darba.

Tikmēr no zāles sienām uz 
skolēniem, vecākiem un labvē-
ļiem nolūkojās Margaritas 
Kovaļevskas omulīgie pasaku 
tēli: apaļvaidzes čigānietes ar pīpi 
zobos, ņirbuļiem nokārušās 

zīlnieces raibi raibos lindrakos, 
un priecīgi sēņu bērni izteik-
smīgiem ģīmjiem zem platām 
sēņu cepurēm. Par mākslinieci 
mazliet pastāstīja viņas dēls, 
Kaspars Videnieks. Kovaļevska 
dzimusi 1910. gadā Liepājā, bei-
gusi Latvijas Mākslas akadēmiju 
un kļuvusi pazīstama bērnu 
grāmatu illustrētāja. Pēc kaŗa, 
Vācijā un vēlāk ASV, blakus 
gleznošanai pievērsusies arī 
rakstniecībai. Sacerējusi pasakas, 
atmiņu tēlojumus un romānu 
„Posta puķe” (1962).

M. Kovaļevskas „Sēnīšu koris” (1968)
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* Toronto 
Latviešu katoļu 
draudze pēc 8. 
f e b r u ā ŗ a 
dievkalpojuma 
L i e t u v i e š u 
katoļu draudz-
es baznīcas 
s a r ī k o j u m u 

telpās svinēja Valentīna – sirsniņu 
dienu, kas ir kristīgās mīlestības 
diena, kā to uzrunā minēja 
draudzes priekšnieks Dr. Vilis 
Mileiko. Pēc dāmu komitejas 
sarūpētā cienasta Margareta 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto

R. Norītis

SKOLAS BĒRNI, SĒŅU BĒRNI
Draudzīgā aicinājuma atcere Vašingtonā

Etniskas izstādes Grandrapidu mūzejā

Kaspars Videnieks

Bijusi sabiedriska personība, 
jau kopš bērnības iesaukta par 
„Čiepu”. Dažkārt gleznojusi, 
tupēdama uz ceļiem, noklājusi 
audeklu uz grīdas. Mirusi 1999. 
gadā.

savākt no vietējo tautiešu mājām. 
Gar zāles sienām bija izstādīti 
pāri par 90 darbu – daudzi 
tēmatiski vienveidīgi, bet visi ar 
Čiepas rotaļīgo otas pieskārienu. 
Viena sēņu meitenīte, ko 

Grandrapidu pilsētas mūzejā 
katru gadu februārī rīko tautību 
svētkus, un aicinājumu tajos 
piedalīties saņēma arī Grand-
rapidu latviešu biedrība. Šajā 
dienā par ieeju mūzejā nav 
jāmaksā un notiek etnisko grupu 
priekšnesumi un nodarbības. 
Dažu grupu pārstāvji dejo, citi 
dzied, ir dažādi mūzikāli 
priekšnesumi. 

Visu triju mūzeja stāvu zālēs 
bija izvietoti etnisko grupu 
izstāžu galdi. Latviešu biedrības 
izstādi rīkoja Līga Gonzalesa, 
Ausma Linde un Rūta Puriņa. 
Piedalījās Paulīne Zadvinska, 
Māra Zirne, Elita Vuda, Marija 
Felkere un Erika Heinze. Latviešu 
galdu klāja latviski audumi, tie 
bija piestiprināti arī pie sienas. 
Uz galda atradās koka izstrā-
dājumi – svečturis, alus kauss, 

Kovaļevskas pasaku žanrā dari-
nātās gleznas atrodamas daudzās 
bijušo trimdinieku mājās, un 
vecākajām paaudzēm viņas stils 
pazīstams ar pirmo acu uzme-
tienu. Krāsas košas, dzidras. 
Zīmējums veikls un atjautīgs ar 
komisku pieskaņu. Par viņas 
popularitāti un ražīgumu liecina 
plašais klāsts, ko izstādes iekār-
totājas, skolotājas Baiba Ozola 
un Gundega Senga bija spējušas 

Videnieku ģimene bija ziedojusi 
izlozei, nonāca Valža Kārkla 
mājās. 

Beigās skola visus pacienāja ar 
azaidu. Kam ar to nepietika, tas 
devās blakus telpās uz „gardumu 
tirdziņu” un nodrošināja pārtikas 
krājumus turpmākajām dienām 
ar saldskābmaizi, pīrāgiem un 
Jāņu sieru. Šajos saimnieciskajos 
apstākļos tas ir gudri.

Vilnis Baumanis

koka šķīvis ar intarsiju vidū un 
pūralādīte, kā arī skaistas dzin-
tara rotas, keramika, adījumi, 
jostas, prievītes, dažādas grā-
matas par Latviju ar skaistiem 
attēliem. Skatītāji apbrīnoja dzin-
tara rotas, kuŗas bija interesanti 
izvietotas, lai tās ievērotu. Atse-
višķā telpā uz skatuves notika 
etnisko tērpu parāde, kuŗā pieda-
lījās 16 grupas. Latviešus pār-
stāvēja Līga Gonzalesa, Ausma 
Linde un Erika Heinze. Bija inte-
resanti vērot dažādos tautiskos 
kostīmus, kuŗi darināti un valkāti 
sensenos laikos dažādās zemēs. 
Mūsu izstādes galda kaimiņi bija 
somi un skoti. Šāda satikšanās 
un savas tautas īpatnību parā-
dīšana tuvina cilvēkus.

Rūta Puriņa
Julieta Rumberga
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Tautību svētkos, no kreisās:  Paulīne Zadvinska, Līga Gonzalesa, Ausma Linde, Rūta Puriņa, Ērika 
Heinze

„Veco gadu pavadot...”
Laimas Dzenes foto-

reportāža no Priedaines 
(raksts publicēts Laika 7. 
numurā)

Gadu mijas gaidās, 
priekšplānā Daina Luca 
un Jānis Lucs

Mielasta gatavotāji, no kreisās: Ilze 
Bula, Pauls Vanderbilts, Inta Grunde 
un Andris Grunde

Vācu mūziķis Viljams Austs

Logana stāstījumu par Romas 
architektūru papildināja ar foto 
slīdīšu izrādi.

* Latviešu centra dāmu komite-
ja pirmo reizi rīko jauninājumu 
– latviešu tautastērpu „gada 
tirgu”. Tas notiks 7. martā no 
plkst. 10 līdz 15 Latviešu centrā. 
Rīkotājas pieņems pārdošanā 
tautastērpus, atsevišķas daļas un 
visu, ko vēlas pārdot. Informācija 
pa tālr. 416-422-5342.

* Latviešu aprūpes mājas 

„Kristus dārzs” pārvalde izsludi-
na konkursu emblēmas zīmē-
jumam, ievērojot Ontario prov-
inces Veselības departamenta 
vadlīnijas. Zīmējumi jāiesniedz 
„Kristus dārza” administratorei 
laumai Stikutai, 11290 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, On., 
LUL IAG.

* Toronto Latviešu pensionāru 
apvienība 12. februāŗa sanāksmē 
Latviešu centrā svinēja Valentīna 
– „sirsniņu” dienu. Romantiskus 
stāstus un anekdotus stāstīja Vija 
Vare, Maija Ķuze, Kārlis Pavasars, 

Liene Martinsone un koŗa 
diriģente Īrisa Purene. Viņas 
vadībā koris „Rota” un vīru 
ansamblis „Pusstunda” dziedāja 
iecienītās romantiskās dziesmas, 
saņemot klausītāju nedalītu 
atsaucību atzinīgu aplausu un 
ziedu veidā. Apvienības 26. 
februāŗa sanāksme sāksies jau 
plkst. 11, jo tā būs gada sapulce 
ar amatpersonu ziņojumiem, 
amatpersonu vēlēšanām un 
turpmākās darbības ierosinā-
jumiem. Valdes priekšsēde Valija 
Briksne aicināja visus piedalīties 
gada sapulcē, bet nopietnu 
iemeslu kavētiem ieteica piln-

varot kādu no sapulces dalīb-
niekiem, jo Ontario provinces 
valdība un arī Toronto pilsētas 
valde financiālo atbalstu piešķir-
šanā vadās no biedru aktīvitātes, 
līdzdalības sanāksmēs un sarī-
kojumos.

* Toronto latviešu kamerkoris 
„Dzirksts” 25 gadu jubilejas kon-
certs un saviesīgs vakars notiks 
28. februārī plkst. 18.30 Latviešu 
centrā. Informācija un galdiņu 
rezervēšana centra birojā, tālr. 
416-759-4900.
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“THE POWER OF TEN”/ VIS A. LIEPKALNS PhD / autors
A book docudrama of the immigrant academic experience (Dabujams vispasaules caur 

Amazon.com, vai Barnes and Noble.com, un ari Amizante.lv )

“THE POWER OF TEN” ( Kritika )  Recently I read Liepkalns’ “The Power of Ten,” where, 
among the experiences of others, he refers to his own in a competitive professional and social 

environment, as well as in families. I found there much to learn and reflect upon, and felt that the book 
would be  of interest to both achievers and underachievers.

  Underachievement by gifted individuals is a common problem, which frequently can be traced to 
traumatic childhood experiences that shaped their character.  Dr. Liepkalns uses his wide knowledge of 
science, literature, music and philosophy to examine his own experience and the experiences of nine 

others in an intense group discussion and criticism of family environment and society at large. The 
observations and associations are insightful and often humorous. They constitute a learning experience 

and are conducive to personal reflection. The book is well written, easy to read and is recommended  to all 
those,who look for a better understanding of their lives.

A.K. Professors (un Latvietis)

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Pārdodams īpašums Miķeļtornī, 
3,27h. Ir iespēja nopirkt daļās (1.1ha)
$5.00  m². Blakus ceļš, elektrība. Jūra 

200m. Ir apbūves atļauja. Var 
izmantot vēja  ģeneratoru 

uzstādīšanai. 
Juris Nēlius    371 26405065

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Sieviete 65
ar medicīnas izglītību,

autovadītājas apliecību, vīza 10 gadi,
IR REKOMENDĀCIJAS,

vēlas aprūpēt slimu
vai vecu cilvēku.

Tālrunis Latvijā 26-333-606

Montreala
M. Štauvers

B a l t i e š u 
Mākslinieku 
a s o c i ā c i j a s 
(BAA) 10. feb-
ruāŗa sanaksmē 
Latviešu centrā  
piedalījās 16 
dalībnieki. To 
vadīja Romas 

Verbyla. Kasieris Sergejs Koz-
lovskis ziņoja, ka pēdējā skate 
devusi $ 233 iztrūkumu un a 
kasē šobrīd esot $ 2653.26. Dalī-
bas maksas, kas paceltas uz $ 20, 
par 2009. gadu jau samaksājuši 9 
dalībnieki. Pēc sava ziņojuma 
viņš pieteica savu atkāpšanos no 
amata, ko pildījis 7 ar pusi gadus. 
Pateicoties par viņa veikumu, 
priekšnieks Verbyla pasniedza 
viņam vīna pudeli. Kasieŗa pie-
nākumus uzņēmies lietuvietis 
Aleksis Piešina, 787 – 43rd 
Avenue, Lasalle, QC, H8P 3B6. 

Dalības maksas sūtāmas viņam. 
Sekretāre D. Paleja nolasīja 
iepriekšējā saieta pierakstu, ko 
pieņēma bez grozījumiem. R. 
Verbyla ziņoja, ka valde iecerējusi 
rīkot nākamo izstādi 4. un 5. 
oktobrī Lietuviešu katoļu baznī-
cas sarīkojumu zālē Verdanā. 
Šoreiz izstādīs gleznas, fotografi-
jas un rokdarbus. Darbus skatei 
izraudzīs žūrijas komisija. Glez-
nām un fotografijām jābūt ielo-
gotām profesionalā līmenī. Bija 
plašas pārrunas un ieteikumi, kā 
šo skati izkārtot visiem pieņema-
mā veidā. Valde visu to izvērtēs 
un nāks ar savām atziņām nāka-
majā saietā, kas notiks 12. maijā, 
igauņu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas 
zāle, 4355 Marcil avenijā, NDG.

Saieta otrajā daļā Anna Kallaste 
Kruzelecy iepazīstināja ar seno 
gleznošanas techniku, kuŗā tiek 
izmantoti stikla kristalli un bišu 
vasks kā pamats uz koka fona. 
Šajā masā var ar sakarsētu irbuli 

iededzināt kontūras un līnijas un 
tad gleznot ar mākslinieka saga-
tavotām krāsām. Šo techniku 
lietoja mākslinieki Romas empē-
rijas laikā. Šiem darbiem raks-
turīgs, ka tie nesaraujas un nepa-
dodas laika zobam. No šī laika 
saglabājušies daudz portretu. 
Gleznošanas darbs jāveic piesar-
dzīgi, jo radīšanas laikā jāsargājas 
no karstās temperatūras un no 
saindēšanās no krāsu sastāv-
daļām. Šo mākslas veidu šobrīd    
māca Konkordijas universitātē. 
Lai apgūtu techniku, jārada ap 
simt gleznojumu. Referente iepa-
zīstināja ar vairākiem paraugiem, 
kas valdzināja skatītājus. Bija 
daudz jautājumu un atbilžu. Tik 
vienreizēju sniegumu agrāk 
nebijam saņēmuši. Dalībnieki 
atzina – ikkatrā saietā vajadzētu 
iepazīties ar kāda no biedru 
saimes īpatnējām pieejām savu 
darbu radīšanā. Sarunas turpi-
nājas uzkodu laikā.

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Pārcilāju Dzintara Kiršteina 
man sūtītās vēstules. Viņš bija no 
manas puses – Popes, tas ir 
miests 20 km attālumā no 
Ventspils. 

Dzintars dzimis 1922. gada 18. 
novembrī, tātad gadu jaunāks 
par mani. Iepazinos ar viņu pēc 
kaŗa Vācijā Grēvenes pārvietoto 
personu nometnē. Viņš bija ie-
saukts Latviešu leģionā, kaŗā 
zaudējis kāju, staigāja ar protēzi. 
Pēc kaŗa nokļuvis Dānijā, bijis 
gūstā Beļģijā. Abi studējām Min-
steres universitātē, Gunārs – 
jurispudenci, ko bija sācis jau 
Latvijas universitātē, es – medi-
cīnu. Jāņa Jaunsudrabiņa vadībā 
Grēvenē darbojās literārā kopa. 
Ik pārmēnešus kādi astoņi literāti 
tautiešiem sarīkojumā lasījām 
savus jaunākos darbus. Uz tiem 
vienmēr ieradās arī Dzintars, 
būdams gan tikai klausītājs. 
Tāpēc liels bija mans pārsteigums, 

kad, jau dzīvojot ASV, uzzināju,  
ka ,,Grāmatu Drauga” apgādā  
iznācis Dzintara romāns ,,Kad 
lielgabali  klusē” (1966. g.). Apsvei-
cu viņu ar jauniznākušo grāmatu 
un neslēpu pārsteigumu. Sākām 
apmainīties vēstulēm. 1969. gadā 
iznāca Dzintara otrs romāns 
,,Kaliet sirdis akmenī, brāļi!” Abos 
attēloti kaŗa beigu un gūsta laika 
notikumi Dānijā un Beļģijā.

Dzintars dzīvoja Lankasterā, 
Pensilvānijas pavalstī, un kādā 
lielākā autofirmā bija galvenais 
grāmatvedis un kasieris. Strādā-
dams līdz vēlam vakaram, dau-
dzas virsstundas, viņš bija ieguvis 
īpašnieka uzticību. 

Rakstīšanas slūžas nu bija 
atvērtas, bet tām atlika tikai  
nakts stundas.

1969. gada pavasarī viesojos 
pie brāļa Ņujorkā. Pie reizes 
gribēju apciemot Ramaves 
dibinātājus Bičoļus, kuŗi dzīvoja 

pāri upei Ņudžersijā. Norunājām 
izmantot izdevību un sarīkot 
Ramaves saietu, jo turpat bija arī  
Bičoļu meita Baiba, draugs 
Gunars Saliņš un, ja nemaldos, 
tajā reizē Ņujorkā gadījās būt arī 
ramavietei Ilzei Šķipsnai. Uzaici-
nāju Dzintaru uz saietu. Viņš  
atbrauca no Lankasteras un lite-
rātu sabiedrībā jutās ka zivs 
ūdenī. Apmēram pusnaktī aiz-
braucu atpakaļ pie brāļa, bet  
Dzintars man vēlāk rakstīja, ka 
tūlīt sadraudzējies ar Gunaru 
Saliņu un šķīrušies tikai pustrijos 
naktī. Dzintars man drīz vien 
atsūtīja aizpildītu anketu un 
iestājās Ramavē. 

Literārā žurnālā ,,Laika Mēneš-
raksts” un ,,Ceļa Zīmes” iespies-
tas Dzintara noveles ,,Sieviete ar 
suni”, ,,Nezināmās meitenes kaps” 
(godalgota), ,,Toma Upeslejas 
memuāri”, ,,Brauciens uz Vīni”. 
Lieki teikt, ka redaktori Helmars 

Dzintaru Kiršteinu pieminot

Rudzītis un Jānis Andrups pie-
ņēma šos darbus bez vilcināšanās. 
Tie sacerēti pasmagā Dostojevska 
stilā. 

Dzintars vēstīja, ka vēl jāuzrak-
sta kādas trīs noveles, lai varētu 
izdot 250-330 lappušu grāmatu. 
Viņš bija iecerējis romānu ,,Sap-
ņotāji”. Šķita, pie Latvijas rakst-
niecības debesīm uzlēkusi jauna 
zvaigzne, bet 1970. gada 13. 
februārī saņēmu no Dzintara 

sievas Edītes sēru vēsti  – Dzintars 
miris ar sirdstrieku.  Gribējām 
kopā ar Edīti izdot viņa noveļu 
krājumu, taču pietrūka neuz-
rakstīto. Arī iecerētais romāns 
palika neuzrakstīts. 2008. gada 
18. novembrī Dzintaram Kir-
šteinam  būtu 86. gadi. Viņš 
aizgāja viņsaulē  48 gadu vecumā, 
pašā dzīves briedumā, sapņus 
nepiepildījis. 

 Kārlis Zvejnieks
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Sērās pieminam mūsu mīļo vīru, tēvu un opīti
SIEVA VALIJA, MEITAS RUDĪTE, MĀRĪTE UN PĒTERIS,

MAZDĒLS OLIVERS, RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

AUŠKĀPI LATVIJĀ

Par viņu sēro
DĒLS JURIS UN SIEVA GRACE, 

MEITA IEVA KRAVIS UN VĪRS JĀNIS,
MAZMEITA MĀRA, MAZDĒLI AR SIEVĀM 

JURIS (JR) UN LORI, SAM UN JEN, MARGERS UN MELITA, 
KĀRLIS UN INGRĪDA, PAULIS UN DEBBIE,
MAZBĒRNI REINERS, MATTHEW, JESIKA, 

ALEKSANDRS, OLIVERS, KRISTOFERS, ALEXA, ROBIN, JOSIE.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀLĒNS TĀLIVALDIS, ĪDA UN INGRĪDA

JĀNIS UPATS, kaprālis
dzimis 1924. gada 11. novembrī Jaunburtniekos, Zvaigznītēs

miris 2009. gada 29. janvārī – savās mājās – Elizabetē, Ņudžersijā

Dziļās sērās paziņojam, ka 7. februārī Amerikā, Kolorado, 
mūžībā aizgāja 

MĀRTIŅŠ AUŠKĀPS
dzimis 1952. gada 20. aprīlī
miris 2009. gada 7. februārī

Izsakām visdziļāko līdzjūtību sievai Suzannai, meitai Emīlijai, tēvam 
Romānam, tēvamāsai Ainai un brālim Andrejam

No mums šķīries mūsu mīļais tēvs, vectēvs un vecvectēvs

ARNOLDS JANSONS
dzimis 1915. gada 19. jūlijā

miris 2009. gada 7. janvārī Seattla

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

DAILA MAIZĪTIS,
dzimusi LĒMANIS

dzimusi 1925. gada 3. decembrī Liepājā
mirusi 2009. gada 18. janvārī Orlando ASV

Oaklandes latviešu ev.lut. draudze atvadās
no sava iepriekšējā mūžībā aizsauktā mācītāja

EDUARDA
PUTNIŅA

* 1909. gada 16. februārī
+ 2008. gada 25. decembrī, Napā, Kalifornijā

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans 
patvērums un mana daļa mūžīgi! (Ps.73,26)

D I E V K A L P O J U M I

Tā, cilvēka mūžs aizslīd ātri kā ēna
Un atstāj aiz sevis vien ēnu
Pa atmiņu birzēm es staigāju lēnām
Starp savējo mīļajām ēnām.
Ārija Elksne

Nesiet tālāk manus sapņus
Tur, kur druvās vārpas san,
Tur, kur silti vēji apņem,
Tur, kur dziesmas dzīvei skan.

Mīlestība nekad nebeidzas...

• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 
dr.: 22. febr. Epifānijas laika 
pēdējās svētd. dievk.; pēc dievk. 
dāmu komitejas pusdienas; plkst. 
12.30 draudzes pilnsapulce. 1. 
martā Plkv. O. Kalpaka bataljona 
piemiņas dievk.; pēc dievk. 
svētku akts. 8. martā dievk. ar 
dievg. 15. martā dievk. 22. martā 
dievk. ar dievg.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 22. febr. plkst. 3.00 
dievk. Lankasterā. Māc. Dr. A. 
Ziedonis un māc. Dr. R. 
Ziedone.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 
Māc. diak. F. Sīpols, tālr.: 248-
433-3435.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227) 22. 
febr. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. draudzes gada sapulce. 
1. martā plkst. 11.00 O. Kalpaka 
atcere dievk.; pēc dievk. studenšu 
korporāciju pusdienas. 8. martā 
pkst. 11.00 dievk.; plkst. 3.00 
dievk. ar dievg. Vilmingtonā 
Good Shepherd baznīcā (1530 
Foulk Road, Route 261). 15. 
martā plkst. 11.00 dievk. angļu 
val. ar dievg.; pirms dievk. plkst. 
10.00 pankūku brokastis. 22. 
martā dievk. plkst. 11.00. 29. 
martā plkst. 11.00 dievk ar 
dievg., pēc dievk. ALJAs rīkotas 
pusdienas.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Mācītājas I. Gofortas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090. Tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net Mācītāja ir 
baznīcas birojā otrdienās no 
plkst. 11.00 līdz 1.00.

• Klīvlandes Apvienotā ev. 
lut. dr.: Rēgulārie dievk. notiek 
katru svētdienu plkst. 11.00. 
Draudzes māc. Dr. S. Eglīte.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 22. febr. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 1. martā plkst. 11. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
draudzes locekļu gada piln-
sapulce. 8. martā plkst. 11.00 
Plkv. O. Kalpaka bataljona un 
Latviešu leģiona piemiņas dievk. 
12. martā plkst. 7.00 Bībeles 
stundā Orange County Ērikas 
Kārteres mājās, 25602 Rapid Falls 
Rd., Laguna Niguel. 14. martā 
plkst. 10.30 no rīta Bībeles stun-
da Ventūras apriņķī Pie Irēnes 
Gnerlich, 19380 Halstead Street, 
Northridge. 15. martā dievk. ar 
dievg. 22. martā dievk. 29. martā 
dievk. ar dievg. Visi dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
22. febr. dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. Milvoku organizāciju 
pārstāvju sēde. 25. febr. plkst. 
7.00 vakarā Lielās lūdzamās die-
nas svecīšu dievk. ar dievg. 1. 
martā Pulkveža Oskara Kalpaka 
un cīnītāju piemiņas dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. pusdienas un 
draudzes pilnsapulce. 3. martā 
plkst. 7.00 draudzes padomes 
sēde. 5. martā plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 8. martā dievk. ar dievg. 

11. martā plkst. 7.00 vakarā 
ciešanu laika lūgšanu un pār-
domu vakars dievnamā. 15. 
martā Worship service in English 
with Holy Communion. 19. 
martā plkst. 10.00 Bībeles stun-
da. 22. martā dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. filma Unnatural 
Causes un pārrunas Kaijas 
Zušēvicas vadībā.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 22. febr. plkst. 
11.00 draudzes darbinieku amatā 
ievešanas dievk. ar dievg., pie-
dalīsies koris; pēc dievk. kafijas 
galds baznīcas lejas stāvā. 25. 
febr. plkst. 6.00 pelnu dienas 
dievk. ar dievg., piedalīsies dr. 
koris 26. febr. plkst. 10.30 Bībeles 
stunda. 1. martā dievk. ar uzrunu 
bērniem; pēc dievk. sadraudzība 
un pārrunas par Bībeles teksti-
em. 8. martā plkst. 11.00 
Pulkveža Oskara Kalpaka pie-
miņas dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 12. martā plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 15. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievk.; pēc 
dievk. sadraudzība un pārrunas 
par Bībeles tekstiem. 22. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; 
draudzes dibināšanas (1951. 
gada 25. martā) atcere. 29. martā 
plkst. 11. 00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. Māc. M. Cepure. 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 22 febr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). 25 febr. 
plkst.10.00 Pelnu dienas svēt-
brīdis draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); pēc dievk. pankūku 
brokastis un Bībeles stunda. 1. 
martā plkst. 8.30 Leikvudā 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.) dievk. 
ar dievg. 8. martā plkst. 11.00 
draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick) 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. 15. martā 
plkst. 8.30 Leikvudā (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.) dievk. 22. 
martā plkst.11:00 draudzes 
dievnamā Īstbransvikā dievk. 29. 
martā plkst. 11.00 draudzes 
dievnamā Īstbransvikā mūzikas 
un meditācijas dievk. Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

Ņudžersijas ev. lut. dr.: 15. 
februārī, plkst. 14.30, (Holy 
Trinity baznica, 153  Glenwood 
Avenue, East Orange, NJ 07017), 
māc. L. Saliņš. 15. martā plkst. 
14.30, St. Mark luterāņu baznīcā 
(100  Harter Road, Morristown, 
NJ 07960

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 22. 
febr. plkst. 10.30 dievk. Salas 
baznīcā, māc. L. Saliņš; Jonkeru 
bazn. 22. febr. dievk. plkst. 11.00. 
Informācija: www.nydraudze.org

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 28. 
febr. plkst. 12.00 dievk.; pēc 
dievk. kafijas galds Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116) 
Izziņas: www.sandiegodraudze.com 
vai www.sandiegodraudze.us

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: http://www.dcdraudze.org
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LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Aizgāja mājās ilggadīgā gaidu vadītāja

MIRDZA ZOLTNERE,
dzim. ZALPĒTERS
dzimusi 1935. gada 29. martā

mirusi 2008. gada 20. decembrī Minesotā

Pensionāru kopa Filadelfijā
piemin savus mūžībā aizgājušos:

JEVGĒŅIJA ZEILE
1913. gada 14. oktobrī – 2008. gada 19. aprīlī

DZIDRA ŠMITS
1938. gada 24. janvārī – 2008. gada 8. augustā

2008. gadā no mums šķīrušies

ALEKSANDRS MĒTRA
22. martā

ANDRIS BĒRZIŅŠ
3. aprīlī

LINARDS IZĀKS
6. jūnijā

JĀZEPS DELVERIS
21. jūlijā

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

VALDIS ZARIŅŠ, 57.II, lib. arts
dzimis 1939. gada 17. oktobrī
miris 2008. gada 20. oktobrī

„Kluss miers pār zemi
Savus spārnus raisa...”

P A Z I Ņ O J U M I

Un gars uz jaunu dzīvi,
No zemes atraisīts,
Var pacelties tad brīvi,
Kad viss še piepildīts. (Nik. Kalniņš)

Aiziet gadi, aiziet zili mūži,
Bezgalīgā tālē lāso laiks.
Miesas sārņi irst kā nebijuši,
Mūžam nedziest gara vaigs.
K. Rudzītis

Viņus mīļā piemiņā paturēs
ŅŪDŽERSIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
FRATERNITAS METROPOLITANA

ASV RIETUMU FILISTRU KOPA
Sit tibi terra levis

DENVERA (CO)
• 21. februārī plkst 10.00 no 

rīta Kolorado latviešu Kultūras 
centra biedru gada pilnsapulce 
centra telpās, sīkākas ziņas pa 
tālr.: 303-986-5337.

DETROITA (MI)
• 22. februārī plkst. 11.30 

pankūku brokastis.

• 28. februārī plkst. 6.00 
Detroitas studenšu korporāciju 
kopa un Detroitas korporāciju 
kopa rīko pulkveža Oskara 
Kalapka bataljona 90 gadu 
dibināšanas atceres balli Italian-
American Banquet & Conference 
Center of Livonia (39200 5 Mile 
Rd., starp Newburgh & I-275, 
Livonia, MI). Dalības maksa 
(vakariņas, dzērieni, deju 
mūzika) $75.00, studentiem 
$40.00. Pieteikties, rakstot vai 
zvanot fil. Vijai Markovai, daug.: 
6124 Kingsley Ct., Brighton, MI 
48116-8067, tālr.: 810- 225-9338, 
e-pasts markovs@charter.net 
Vēlams vakartērps. Izdevīgākās 
apmešanās vietas: Courtyard by 
Marriott, tālr.: 248- 553-0000 vai 
Radisson, tālr.: 734- 464-1300.

FILADELFIJA (PA)
• 3. martā plkst. 11.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets un gada sapulce Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Darbības gada pārskats, turp-
mākā darbība, ziņas par Latviju, 
videolente par Kurzemes brāļu 
kapiem Lestenē, dzimumdienu 
svinēšana un kafijas galds. Viesi 
laipni gaidīti. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 22. februārī plkst. 12.30 

Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskā

centra biedru (ziedotāju) piln-
sapulce. 

• 8. martā plkst. 12.30 Kalpaka 
bataljona un Latviešu leģiona 
atcere.

• 15. martā plkst. 12.30 DK 
Latviešu biedrības pilnsapulce 
biedrības telpā.

Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB informā-
cijas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 22. februārī plkst. 1.00 (pēc 

dievkalpojuma) draudzes baz-

nīcas apakšējās telpās sanāksme 
par tematu ,,Ko mēs varam darīt 
polītisko un ekonomisko noti-
kumu ietekmēšanā Latvijā”. Visus 
laipni ielūdz ielūdz Juris Plēsums 
un dr. Jānis Dimants.

• 8. martā pēc dievkalpojuma 
būs iespēja ieskenēt fotografijas 
DP albumā.

• 15. martā plkst 1.00 kredit-
sabiedrības sapulce draudzes 
nama lejas zālē.

• 21. martā plkst. 2.00 Knuta 
Lesiņa 100. dzimšanas dienas 
atcerei veltīts sarīkojums Drau-
dzes namā. Rīko LOAM, kon-
certapvienība un KKK.

• 22. martā plkst 1.00 Daugavas 
Vanagu gada sapulce draudzes 
namā..

ŅUJORKA (NY)
• No 20. februāŗa līdz 22. 

februārim Filadelfijas latviešu 
jauniešu rīcības komitejas rīkotas 
,,Jauniešu dienas” Ņujorkas 
draudzes Katskiļu nometnē. 
Informācija: www.fljrk.org
 

• 22. februārī plkst. 11.00 
Jonkeru baznīcā Rīgas 90. skautu 
un Zilā kalna 4. gaidu vienību 
60. gada svētki. Dievkalpojums, 
akts, vienību dalībnieku uzve-
dums „Pēteris Pans”, siltas pus-
dienas, izloze, fotografiju izstāde 
un saviesīga pēcpusdiena. Visi 
agrākie un tagadējie vienību 
dalībnieki un labvēļi sirsnīgi 
aicināti un gaidīti.

•  28. februārī plkst. 1.00 
Ņujorkas Daugavas Vanagi 
apvienības biedru pilnsapulce 
DV namā Bronksā. Ieeja brīva. 
Tautiešus aicinās iestāties Dau-
gavas Vanagu apvienībā Ņujorkā, 
lai veicinātu tās darbību aprūpes 
un kultūras laukā.

• 7. martā plkst. 7.30 Zilā kalna 
4. gaidu vienības un Rīgas 90. 
skautu vienības 60 gadu jubilejas 
balle Villa Roberto, 70 West 
Passaic Street, Rochelle Park NJ. 
Dalības maksa $65 personai 
(vakariņas, četras stundas pre-
mium open bar; deju mūziku 
atskaņos orķestris Bernie’s). 
Lūdzu pieteikties un samaksāt 
līdz 22. februārim (čeki 
izrakstāmi: Parents Committee 
Troop 748 un nosūtāmi: Nora & 
Peteris Aivars, 69 Lakeshore 

Drive, Oakland, NJ 07436. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
zvanot pa tālr.: 201-337-3120 vai 
rakstot: aivars@verizon.net

 • 13. martā plkst. 7.00 vakarā 
Baltic Bash Igauņu namā (243 
East 34th Street New York, NY 
10016). Būs labs ēdiens, alus, 
biljarda galds, dīdžejs. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt 
zvanot: 917-770-7825 vai mājas-
lapā: www.estonianhousenewy-
ork.com

• 14. martā plkst. 2.00 Latviešu 
leģiona atcere DV namā Bronskā. 
Informācija par programmu 
sekos. Visi aicināti. Atlikums par 
labu slimo un nespējīgo leģionāru 
aprūpei Latvijā.

• 13., 14. un 15. martā Mariss 
Jansons Carnegie Hall Ņujorkā 
diriģēs Bavārijas radio simfo-
nisko orķestri. Informācija par 
koncertiem atrodama mājaslapā: 
www.carnegiehall.org

• 15. martā pēc dievkalpojuma 
Salas baznīcā, kas sāksies plkst. 
10.30, 1999. gadā tapušās doku-
mentārās filmas ,,Jaunie laiki 
šķērsielā” izrāde (sīkāks aprakstu 
par šo filmu un 1988. gadā 
uzņemto filmu ,,Šķērsiela”: http://
w w w. l at v i ans on l i ne . c om /
reviews/article/2098/

 
ROKVILA (MD) 

• No 6. līdz 8. martam ALAs 
Izglītības nozare rīko skolotāju 
konferenci Vašingtonas latviešu 
skolas telpās. Pieteikšanās lapas 
ALAs Izglītības nozares mājas-
lapā: www.alausa.org Sīkākas 
ziņas, rakstot Vašingtonas skolas 
pārzinei Dainai Blokai: Block-
daina@aol.com vai ALAs Izglī-
tības nozares vadītājai Anitai 
Bataragai: abatarags@optonline.net

VAŠINGTONA (DC) 
• 15. un 16. maijā Apvienotās 

baltiešu komiteja (The Joint Baltic 
American National Committee, 
Inc.) rīko 8. baltiešu konferenci, 
kuŗā galvenokārt spriedīs par 
Baltijas valstu drošību. Galveno 
runu 16. maijā teiks Latvijas 
valsts prezidents Valdis Zatlers. 
Konference notiks Renaissance 
M Street Hotel (1143 New 
Hampshire Ave). Sīkāka infor-
mācija un reģistrēšanās mājaslapā 
http://jbanc.org JBANC pārstāvju 
tālr.: 301-908-2579; e-pasts: 
jbanc@jbanc.org

Dr. V. Aserīša mūža gaitas bei-
dzās 31. janvāŗa pievakarē. Viņš 
dzimis 1914. gada 9.oktobrī 
Vitebskā, Baltkrievijā, Pēteŗa un 
Paulīnes Aserīšu gimenē. Vecā-
kiem pēc atgriešanās Latvijā pir-
mā dzīves vieta ir Mārcienā. Kād-
reiz sarunā aizgājējs  atcerējās,ka 
ik svētdienas rītu varējis saklausīt 
6 km attālā dievnama zvanus. Šie 
zvani viņu aicinājuši pie Dieva, 
un Dievam uzticīgs un paļāvīgs 
viņš bijis visu mūžu. Pabeidzis 
skolu, V. Aserītis iestājas LU inže-
nieŗzinātņu fakultātē un, to sek-
mīgi beidzis, turpina papildināties 
savā profesijā Vīnes universitātē. 
Studiju laikā viņš pievienojas 
korporācijai Ventonia. 1943 gadā 
slēdz mūža derību ar Maigu Veide-
mani. Dr. V. Aserītis ir publicējis 
vairākus darbus par matēmatiku 
un inženieŗzinātni. Ar gimeni 
nonācis ASV, viņš, būdams inže-
nieris-kīmiķis, pieņem darbu Dow 
ķīmiskā uzņemumā un, sasnie-
dzis pensijas gadus, aiziet no šīs 
darba vietas. Viņa aktīvitātes 
latviešu sabiedrībā tomēr neap-

sīkst, un viņš darbojas gan KLB, 
gan arī draudzē. Latvijai atgūstot 
brīvību, Dr. Aserītis,  sākot ar 
1995 gadu, četrus gadus savas 
zināšanas ziedo Latvijas jaunie-
šiem, lasīdams lekcijas LLA Jelgavā.

Aizgājēju no Kalamazū latviešu 
Ev-lut.draudzes dievnama uz 
pēdējo dusu Riversaides kapsētā, 
kur jau kopš 2008. gada jūlija 
atdusas viņa Maiga, izvadīja 
draudzes mācītāja Biruta Puiķe. 
Goda sardzē stāvēja Ventonia 
filistŗi. Atvadas  no Apvienotās 
draudzes teica E. Melbārdis, no 
KLB un Latviešu centra, pie kuŗa 
būves aizgājējs pielicis gan savu 
roku, gan padomu, J.Pūtelis, no 
koroprācijas Ventonia filistrs A. 
Smiltnieks un meita Maiga Regi-
na. Viņas atvadu dzejoli nolasīja 
S. Ruņge.

Par aizgājēju skumst meita 
Maiga Regina, dēls Pēteris ar 
dzīves biedri un dēliem Alek-
sandru un Nikolasu un Kalamazū 
latviešu saime.

Ilze Šīmane

MANA DVĒS’LE GAIDI UZ DIEVU VIEN
Kalamazū latviešu kopiena atvadās no Dr.ing.chem. Viktora Aserīša
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S P O R T S

Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) prezidents Aldons Vrub-
ļevskis saņēma Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas (IOC) 
ielūgumu Latvijas delegācijas 
dalībai XXI Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Vankuverā (Kanada) 2010. 
gadā no 12. līdz 28. februārim. 
IOC prezidents Žaks Roge ielū-
gumus uz Ziemas olimpiskajām 
spēlēm Vankuverā parakstīja un 
nosūtīja 12. februārī, atzīmējot 
precīzi gadu, kas atlicis līdz 
Ziemas Olimpiskajām spēlēm.

“Olimpiskās spēles aizrauj 
jaunu cilvēku sirdis plašajā 
pasaulē. Daudziem sportistiem 
iespēja startēt nākamajā gadā 
Vankuverā ir viens no dzīves 
lielākajiem mērķiem. Novēlu 
viņiem veiksmi un IOC vārdā 
ielūdzu viņus tieši pēc gada 
piedalīties XXI Ziemas olimpis-
kajās spēlēs Vankuverā,” teikts 
vēstulē.

Latviju Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Vankuverā varētu pārstāvēt 
aptuveni 60 sportisti sešos sporta 
veidu deviņās disciplīnās. Jau 
tagad zināms, ka Vankuverā 
startēs Latvijas hokeja izlase, bet 
par vietām Latvijas Olimpiskajā 
komandā turpina cīnīties biatlo-
nisti, bobslejisti, kamaniņu brau-
cēji, skeletonisti, kalnu slēpotāji, 
šorttrekisti, kā arī snovbordisti 
un distanču slēpotāji.

“Mūs iepriecina ziņas par bob-
slejistu rezultātiem Vistleras 
Olimpiskajā trasē, hokejistu 
jaunība un cīņas spars, Haralda 
Silova atkārtoti izcīnītais Eiropas 
meistara tituls šorttrekā. Tie ir 
panākumi, kas ļauj ar optimismu 
raudzīties Vankuveras virzienā,” 
ar gandarījumu konstatējis 
Vrubļevskis.

Miņina četriniekam 
– otrā vieta 

Latvijas bobsleja pilots Jānis 
Miņins izcīnīja otro vietu 
2008./2009. gada sezonas Pasau-
les kausa kopvērtējumā četrinieku 

LOK saņem oficiālu uzaicinājumu
uz Vankuveras Olimpiskajām spēlēm

Svētība jauna ceļa  posmam
MĀCĪTĀJAS JOGITAS MINGINAS IEVEŠANA

BOSTONAS TRIMDAS DRAUDZĒ

ekipāžām. Viņam otrā vieta arī  
pēdējā posmā Soltleiksitijā. 

Otra Latvijas pilota Edgara 
Maskalāna četrinieks pēdējā 
posmā ieņēma 10. vietu, sezonas 
kopvērtējumā izcīnot 11.vietu. 
Abiem Latvijas pilotiem tas ir 
labākais sasniegums karjērā 
sezonas kopvērtējumā.

Pasaules kausu kopvērtējumā 
divniekiem un četriniekiem 
ieguva Krievijas bobslejisti.

Miņina četrinieks šosezon 
četras reizes stājās uz goda 
pjedestāla. Pēdējā pasaules kausa 
izcīņas posmā viņš bija otrais,  
Kanadā, Vistleras trasē, Miņins 
uzvarēja, Kēnigzē trasē, Vācijā,  
bija trešais un kopvērtējumā – 
otrā vieta.

des. Kopumā finišēja 120 biatlo-
nisti, iedzīšanas sacensībām kva-
lificējās 60 labākie sportisti 
sprinta vērtējumā. Klasiskajā 20 
km distancē J. Bricis ierindojās 
48. vietā.

7,5 km sprintā sievietēm par 
uzvarētāju kļuva Vācijas sportiste 
Kati Vilhelma, labākā no Latvijas 
biatlonistēm bija Gerda Krūmiņa, 
kuŗa ieņēma 67.vietu. Latvijas 
vienības līdere Madara Līduma 
ierindojās 72., Līga Glāzere – 78., 
Žanna Juškāne – 94.vietā.

Iedzīšanas distancē Ilmārs 
Bricis ar astoņiem soda apļiem 
ierindojās 34. vietā. Izlases galve-
nais treneris Vitālijs Urbanovičs 
sacīja, ka Bricim sasniegt labāku 
rezultātu ievērojami traucējis 
vējš. Lodes tikušas aizpūstas 
prom.

Kamaniņu sports
Pasaules kausa izcīņas astotajā 

posmā kamaniņu sportā sieviešu 
sacensībās devīto vietu ieņēma 
Latvijas sportiste Maija Tīruma, 
Anna Orlova izcīnīja desmito 
vietu. 

Par sacensību uzvarētāju kļuva 
šīs sezonas līdere Tatjana Hifnere 
no Vācijas, kuŗai Tīruma zaudēja 
0,838 sekundes,  Orlova atpalika 
par 0,959 sekundēm.

Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā pēc astoņiem pos-
miem Orlova ar 259 punktiem 
ieņem devīto, Tīruma ar 203 
punktiem – 13. vietu. Līdere ar 
770 punktiem ir Hifnere, no 
kuŗas par 85 punktiem atpaliek 
Geisenbergere.

Pasaules junioru 
meistarsacīkstēs

Kamaniņu sportā Nagano trasē 
Japānā sesto vietu ieņēma Latvijas 
divnieks Andrejs Bērze un Uldis 
Logins. Latvijas sportisti divu 
braucienu summā finišēja pēc 
vienas minūtes un 31 sekundes, 
par 1,19 sekundēm atpaliekot no 

uzvarētājiem vāciešiem Niko 
Valtera un Niko Grinekera.

Jaunietēm Latvijas sportiste 
Agnese Koklača izcīnīja 10. vietu, 
par 1,57 sekundēm atpaliekot no 
uzvarētājas Madeleinas Teiberes 
(Vācija).

Futbols
Latvijas futbola izlase pirmajā 

spēlē šogad Kiprā pārbaudes 
sacensībā cīnījās neizšķirti 0:0 ar 
Armēnijas valstsvienību. Latvijas 
vienības kapteinim Vitalijam 
Astafjevam šī bija 151. spēle 
valstsvienībā. Tādējādi Astafjevs 
ir kļuvis par otru visvairāk spēļu 
savā valstsvienībā aizvadījušo 
Eiropas futbolistu. Līderis šajā 
sarakstā ar 156 spēlēm ir igaunis 
Martins Reims. Astafjevs apstei-
dzis leģendāro vācieti Lotāru 
Matēusu Pasaulē līderis šajā 
sarakstā ar 181 spēli ir Sauda 
Arabijas futbolists Mohameds 
Al-Dejē.

Nākamo spēli Latvijas futbola 
izlase aizvadīs 28. martā Luksem-
burgā Pasaules kausa izcīņas 
kvalifikācijas turnīrā.

Latvijas izlases sastāvs: Vaņins; 
Kļava, Gorkšs, Ivanovs, Kačanovs, 
Višņakovs (Žigajevs, 58. min.), 
Astafjevs, Laizāns, Rubins (Solo-
ņicins, 79. min.), Verpakovskis 
(Perepļotkins, 77. min.), Karlsons 
(Rudņevs, 66. min.).

Teniss
ATP pasaules vērtējuma tabulā  

uz augšu pakāpās visi Latvijas 
tenisisti, turklāt divi no viņiem 
sasnieguši labākos rezultātus 
karjerā. 

Labākais no Latvijas tenisis-
tiem Ernests Gulbis atguva trīs 
pozicijas un pašlaik ir 42. vietā. 
Pagājušajā nedēļā Gulbis startēja 
Sanhosē ATP World Tour 250 
serijas turnīrā, kur otrajā kārtā ar 
rezultātu 3:6, 6:7 (3:7) zaudēja ar 
pirmo numuru izliktajam ameri-
kānim Endijam Rodikam. Par 
iekļūšanu otrajā kārtā Gulbis 

nopelnīja 20 ATP vērtējuma 
punktus.

Par četrām vietām pakāpās 
Deniss Pavlovs, kurš tagad ir 
284. vietā, kas ir augstākā viņa 
karjērā. Andis Juška pakāpās par 
trim pozicijām un tagad ir 295. 
vietā.

Ievērojamu kāpumu veicis 
Adrians Žguns, kurš pirms divām 
nedēļām sasniedza Sanhosē 
Future turnīra vienspēļu sacen-
sību finālu.  Žguns ir 709., Oskars 
Vaskis – 1656. vietā.  

Ranga pirmajā desmitniekā 
nekādas izmaiņas nav notikušas. 
Pirmo vietu saglabā spānis 
Rafaels Nadals, viņam seko 
šveicietis Rodžers Federers un 
serbs Novāks Džokovičs.

Dubultspēļu vērtējumā vienu 
poziciju atguvis Pavlovs, tagad 
viņš ir 278. vietā. Juška ir 282., 
Gulbis – 293., Lejnieks – 970., 
Pjotrs Ņečajevs – 1317. vietā.

Hokejs

1 Salavat
Julajev 51 191:107 120

2 Ak Bars 51 173:117 109

3 Lokomotiv 52 160:102 102

4 Magņitogorskas
Metallurg 51 167:131 100

5 Atlant 52 180:101 116

6 CSKA 52 160:134 95

12 Rīgas Dinamo 50 113:142 74

Miņina četrinieks

Biatlons
Pasaules meistarsacīkstēs biat-

lonā 10 km sprinta sacensībās v 
uzvaru izcīnīja Norvēģijas spor-
tists Ūle Einārs Bjērndālens, 
kļūstot par deviņkārtējo pasaules 
čempionu. Latvijas izlases līderis 
Ilmārs Bricis pieļāva trīs kļūdas, 
ieņemot 25. vietu. No Bjērndālena 
Bricis atpalika par vienu minūti 
un 45,3 sekundēm. Edgars Pik-
sons ar divām kļūdām ierindojās 
59. vietā, uzvarētājam zaudējot 
trīs minūtes. Kristaps Lībietis 
šaušanā pieļāva divas kļūdas un 
finišā Bjērndālenam zaudēja trīs 
minūtes un 24,2 sekundes, 
ieņemot 75.vietu,  Jānis Pleikšnis 
ar astoņām kļūdām ierindojās 
117.vietā, no uzvarētāja atpaliekot 
septiņas minūtes un 30,2 sekun- P. Karlsons

Kontinentālās
hokeja līgas (KHL) 

meistarsacīkšu
galvgala tabula pēc
14. februāŗa spēlēm

Vienība, iegūtie un zaudētie 
vārti, punkti

Dievkalpojumu, ar kuŗu mācī-
tāja Jogita Mingina tika formāli 
ievesta Bostonas Trimdas drau-
dzē, vadīja LELBAL Austrumu 
apgabala prāvests Oļģerts Snie-
dze ar mācītāju Dr. Jāni Keggi 
un draudzes mācītāju Jogitu 
Minginu. Dievkalpojumu bagā-
tināja draudzes koris Pēteŗa 
Aldiņa un Krisītes Skares vadībā 
ar dziesmām: „Non nobis 
Domine” (William Byrd), Ādolfa 
Ābeles „Lūgšanu” un Jāzepa 
Vītola „Dievs dziesma man”. 
Ērģeļu pavadījumi dziesmām 
Dr. Terese Neff.

Sprediķi teica mācītāja Jogita 
Mingina un Svētos rakstus lasīja 
draudzes priekšniece Annele 
Amoliņa. Ērģelnieks bija Pēteris 
Aldiņš.

Pēc dievkalpojuma sekojošajā 
mielastā un pārējā ceremonijā 
draudzes namā, pirmais apsvei-
cējs bija prāvests Oļģerts Sniedze. 
Vēl pie apsveicēju pults bija 
draudzes priekšniece Annele 
Amoliņa, kaimiņdraudzes mācī-
tājs Dr. Jānis Keggi, Dāmu 
komitejas priekšniece Aina 
Skaubīte, Aivars Oga (skauti, 
gaidas), Vilnis Bērziņš (ALTS), 
Annija Reinberga (Pīlēni, Lat-
viešu skola). Rakstiskos apsvei-
kumus nolasīja draudzes priekš-
niece Annele Amoliņa. 

No apsveicējiem īpaši būtu 
pieminams mācītājs Jānis Keggi, 
kuŗš Trimdas draudzes vairāk 
nekā divi gadi ilgajā „bezmācītāja” 
posmā, bija kā drošs balsts 
visiem, kam garīgā aprūpe bija 

nepieciešama. Viņu varētu dēvēt 
par šī  laika posma neoficiālu 
visas Bostonas latviešu saimes 
mācītāju (pastor locii). Mācītājs 
Keggi apsolīja savu palīdzību 
jaunajai mācītājai un draudzei 
arī turpmāk. Runātāju un 
apsveicēju rindu noslēdza mācī-
tāja Jogita Mingina ar izjustiem 
pateicības vārdiem. 

Cienīgu svētku mielastu bija 
sarūpējusi Dāmu komiteja jaunās 
priekšnieces Ainas Skaubītes 
vadībā. Viņa priekšnieces amatu 
pārņēma no ilggadīgās un ļoti 
sekmīgās priekšnieces Anitas 
Asbergas, kad tā vairs nekan-
didēja. Aina Skaubīte pateicās 
daudzajiem “eņģelīšiem”, kas bija 
nākuši talkā sagatavot azaidu un 
sapost telpas. Jaunā Dāmu ko-

mitejas priekšniece gadu desmi-
tus ir bijusi komitejas locekle un 
nebūs bostonieša, kas nebūtu 
iepazinies ar viņas kulināro ta-
lantu. Ne draudzē, ne latviešu 
sabiedrībā viņa nav spējusi 
pateikt “nē”, to nepateica arī 
tagad, kad pietrūka priekšnieces 
kandidātu...

Pēc mielasta svētku apmeklē-
tājiem, kas līdz pēdējai vietai 
pildīja draudzes zāli, mācītāja 
Jogita bija sagatavojusi, kā viņa 
pati teica – mazu pārsteigumu. 
Uz ekrāna tika rādīti uzņēmumi, 
kur Jogita ar saviem ģimenes 
locekļiem un skolniekiem bija 
redzama chronoloģiskā secībā 
Latvijā, līdz savai aizbraukšanai 
uz studijām Vācijā.

Savu pārsteigumu viņa iesāka 

ar Imanta Kalniņa dziesmu, pati 
spēlēja ģitaras pavadījumā, 
norādot, ka ikkatrai paaudzei 
bijušas savas mīļas dziesmas, kas 
pavada visur un vienmēr.

Vairāk par visiem formāliem 
solījumiem un vēlējumiem tieši 
šis brīdis draudzes locekļos radīja 
sajūtu un pārliecību, ka jaunā 
draudzes mācītāja ir daļa no 
draudzes ģimenes, ka sācies 
jauns ceļa posms draudzes dzīvē. 
Spēja dalīties kā garīgajās, tā tīri 
cilvēcīgajās izjūtās ir droša garan-
tija, ka jaunajam ceļa posmam 
netrūks svētības ne Bostonas 
Trimdas draudzei, ne tās mācī-
tājai Jogitai Minginai.

Ivars Galiņš


