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Valsts prezidenta apsveikums tautiešiem Jaunajā gadā
Mīļie tautieši!
Šogad Ziemsvētku laiks Latvijā ienāca kopā ar balto, mirdzošo,
skaidro un dažbrīd arī skaudro ziemas laiku. Es novēlu jums vienmēr
saglabāt savā sirdī tieši šādu Latvijas baltumu, vizuļojošo sniegu un
ziemas skaidrās, zvaigžņotās debesis.
Ja sagaidāt Jauno gadu ārpus Latvijas, nākamajā gadā novēlu

visdārgāko – veselību un mīlestību! Lai tiem tautiešiem, kuŗi vēl nav
apciemojuši Latviju, nākamajā gadā rodas šāda iespēja! Tāpat novēlu,
lai latviešu ģimenēm jebkuŗā pasaules malā ir nesatricināmi pamati,
lai vienotībā varētu stiprināt ģimeniskās vērtības un tradicijas!
Laimīgu Jauno - 2010. gadu!

Ilgi nāca, drīz aizgāja...
centušās gods godam, lai sagaidītu bagātus Ziemsvētkus.
Luterāņu draudzes dievkalpojumā 20. decembŗa rītā stāstu
par priecīgo notikumu Betlēmē
lasīja jaunietis Aleksis Vizulis,
svētku dziesmām ērģeļpavadījumu spēlēja Dāvids Heinzs,
divas dziesmas nodziedāja Anna
Petrovska, kas patlaban mācās
mūzikas skolā. Šķiet, viņai ir
daudzsološa nākotne.
Grandrapidu latviešu biedrības
un pensionāru apvienības biedri
ap Ziemsvētki eglīti pulcējās 20.
decembrī. Bērnu vecāki saviem
mazuļiem bija iemācījuši dzejolīšus, vairāki spēlēja dažādus
mūzikas instrumentus. Lūgšanu
teica mācītāja Ilze Larsena,
pensionāru biedrības priekšniece,
šo rindu rakstītāja, aicināja:
,,Dāvāsim cits citam prieku tik
baltu un tīru kā tikko uzsnidzis
sniegs.” Rūta Puriņa pastāstīja,
kā radusies tradicija nest mājās
Ziemsvētku eglīti un dedzināt
tajā svecītes. Reiz Svētais Francisks Ziemsvētku naktī mežā pie
Jēzus bērna silītes eglēs ielicis
aizdegtas svecītes. Eglīte simbolizē labā un ļaunā atzīšanu, tā
ir dzīvības koks ar krustu, kas
nesis cilvēkiem atpestīšanu. Eglītes mūžīgais zaļums stāsta par
Kristus dāvāto cerību uz mūžīgo
dzīvošanu. Degošās svecītes eglītē atgādina, ka Kristus atnesis
gaismu pasaules tumsā. Vēsturē
pirmā zināmā informācija par

Ziemsvētku eglīšu rotāšanu ir no
1510. gada, kad Rīgas amatnieku
un tirgotāju ģildes vīri tirgus
laukumā novietojuši lielu egli,
izrotātu ar mākslīgām rozēm.
Apkārt eglei notikusi priecīga
dancošana un beigās egle sadedzināta.

Grandrapidos pēc bērnu
priekšnesumiem katrs latviešu
biedrības valdes loceklis nolasīja
kādu dzejoli. Drīz vien ieradās
Ziemsvētku vecītis un apdāvināja
lielus un mazus. Tie, kuŗi neko
no Ziemsvētku vecīša nesaņēma,
varēja izmēģināt laimi loterijā.

Vakars pagāja, mielojoties ar
pašu sanestiem svētku gardumiem un, kā jau svētkos, nemitīgi
skanēja priecīgas čalas. Ruta Vanuška bija jauki rotājusi galdus.
Katoļu draudze uz Ziemsvētku
eglīti aicināja 27. decembrī.
Julieta Rumberga

Foto: Baiba Lejiņa

Grandrapidu latviešiem jau
decembŗa sākumā tika izsūtīts
vanadžu ielūgums 13. decembrī
latviešu biedrības namā apmeklēt
Ziemsvētku tirdziņu. Rotkale
Lilita Spure labprāt katru gadu
atbrauc uz šo tirdziņu no Čikāgas, viņas gan tradicionālās, gan
modernās zelta un sudraba rotas
daudziem iepatikušās un tās
labprāt iegādājas. Inta Šrādere
arī dzīvo pie Čikāgas un katru
gadu pārsteidz ar daudzkrāsainām dažāda lieluma vitrāžām,
kas ir lielisks logu vai sienas
rotājums. Apbrīnojami ir viņas
darinātie galdauti un celiņi, īpaši
iecienīts medus no pašu bišu
stropiem, kā arī gardā rupjmaize.
Pamela Rumberga gatavo sudraba un dzintara vai citu krāsainu
akmentiņu rotas, kuŗām pircēju
netrūkst, jo tās nav dārgas. Ne
mazāk iecienīta ir Rūtas Puriņas
un Paulīnes Zadvinskas keramika. Paulīne Zadvinska piedāvāja
bļodiņas, krūzītes paplātes, Rūta
Puriņa arī keramikas skulptūras.
Paulīne Zadvinska ir gleznotāja,
mākslas mīļotājus iepriecina viņas akvareļi, kuŗos attēloti ziedi
un dabasskati gleznainā krāsu
harmonijā. Jauki bija Dainas
Luczikas svētku rotājumi. Tirdziņā varēja iegādāties arī rupjmaizi, saldskābmaizi, pīrāgus,
piparkūkas un citu gardumu,
netrūka dažādu Ziemsvētku
kartīšu. Vanadžu priekšniece Olga Jansone un palīdzes bija

Grandrapidu latviešu biedrības un pensionāru apvienības Ziemsvētku eglītes vakarā; no kreisās:
Zigurds Zadvinskis, Rūta Pūriņa, Ausma Linde, Andris Runka, Lidija Tarbuna, Līga Gonzalesa

ASV vēstniecība Rīgā uzsāks imigrācijas vīzu izdošanu
No 2010. gada 1. janvāŗa vīzu
intervijas Latvijā pastāvīgi
dzīvojošām personām visu
katēgoriju ASV imigrācijas vīzu
saņemšanai notiks ASV vēstniecība Rīgā. Līdz šim ASV
vēstniecībā Rīgā pieņēma imigrācijas vīzu pieteikumus tikai
no ASV pavalsniekiem par
bērniem, kuŗus viņi bija adoptējuši Latvijā. Imigrācijas vīzu
intervijas pārējās imigrācijas
katēgorijās notika ASV vēstniecībā Varšavā, Polijā.
Saskaņā ar ASV Imigrācijas

likumu ASV pavalstnieki un
pastāvīgie iedzīvotāji drīkst iesniegt petīcijas par saviem radiniekiem, kuŗi ir citu valstu
pavalstnieki, lai viņi varētu pārcelties uz patstāvīgu dzīvi ASV.
Likums paredz imigrēšanu arī ar
nodarbinātības imigrācijas vīzām
un daudzveidības vīzām, kuŗas
var iegūt Imigrācijas vīzu loterijas programmā, kuŗā piedalās
valstis, no kuŗām imigrantu
skaits ASV ir neliels. Parasti
imigrācijas procesu ierosina
iespējamais darba devējs vai

radinieks ASV, iesniedzot petīciju
tai ASV Pilsonības un imigrācijas
dienesta nodaļai, kuŗas juri
sdikcijā kompanija ir reģistrēta
vai radinieks dzīvo. Pēc petīcijas
apstiprināšanas ASV valdība
informē potenciālo imigrācijas
kandidātu par vīzas saņemšanas
procesu un nosaka imigrācijas
vīzas intervijas laiku ASV
vēstniecībā vai konsulātā.
Imigrācijas vīzu intervijas ar
personām, kuŗas pastāvīgi dzīvo
Latvijā, notiks ASV vēstniecībā
Rīgā. Imigranti no Latvijas, to-

starp imigrācijas vīzu loterijas
DV-2010 uzvarētāji, saņems
oficiālas vēstules par vīzu interviju ASV vēstniecībā Rīgā.
Latvijas iedzīvotāji, kuŗiem
paredzēta vīzas intervija ASV
vēstniecībā Varšavā, var lūgt to
pārcelt uz Rīgu, rakstveidā iesniedzot lūgumu ASV vēstniecības
Rīgā Konsulārajai nodaļai. ASV
vēstniecībā Varšavā turpinās
darbu ar tiem imigrācijas vīzu
pretendentiem, kuŗiem intervijas
Varšavā jau ir notikušas. 2009.
gadā Varšavā notika imigrācijas

vīzu intervijas 63 Latvijas iedzīvotājiem.
Plašāka informācija par imigrāciju uz ASV un nepieciešamajiem dokumentiem atrodama
ASV Valsts departamenta tīmekļa vietnē www.travel.state.gov
Informācija ASV vēstniecības
Rīgā tīmekļa vietnē http://riga.
usembassy.gov patlaban tiek
atjaunota un būs latviešu, angļu
un krievu valodā.
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa
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Nodrošiniet iespēju
piedalīties ALAs ceļojumos

2010. gadā uz LATVIJU!
Published 48 times per year except the first week in May,
the last week in June, the second week in September,
the last week in December

Latviešu nedēļas laikraksts

Amerikas latviešu apvienība 2010. gada vasarā

organizē četrus ceļojumus saviem biedriem.
„Hello Latvia!/Sveika, dzimtene!” – no 1.–14. jūlijamm – divvalodīgs (angļu/
latviešu) valodas ceļojums pieaugušajiem un ģimenēm. Ceļojumā varēs iepazīties ar Latvijas
galvaspilsētu Rīgu un piedalīties Jauniešu un skolēnu Dziesmu un deju svētkos; ārpus Rīgas un
Liepājas, uzsvars būs uz Vidzemi! $3200. Pieteikšanās līdz 1. februārim. Grupas maksimālais skaits
20.

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784,
e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

„Heritage Latvia” – no 1.–14. jūlijam - ceļojums latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 –
15 g. v., kas nerunā latviski. Ceļojuma valoda ir angļu valoda, bet ceļojuma maršruts un bagātā
programma līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam. Jauniešiem būs iespēja piedalīties Jauniešu un
skolēnu Dziesmu un deju svētkos. Cenā ieskaitīta lidojuma biļete. $3000 (Latviešu skolas absolventiem
$2,000) Pieteikšanās līdz 1. februārim. Grupas maksimālais skaits 20.

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00.

„Heritage Latvia” un „Hello, Latvia”: Dalībnieki varēs izvēlēties lidot no Čikāgas
vai no ASV austrumu krasta lidostas. Lūdzu, piesakieties pēc iespējas drīz, iesūtot $500 iemaksu. Būs
arī iespējams satikt grupu Rīgā, pašam kārtojot ceļu uz Rīgu un saņemot attiecīgas atlaides dalības
maksā.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

„Sveika, Latvija!” XXIII – no 12.– 26. jūnijam. Ceļojums latviešu valodā jauniešiem no

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 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,
e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, 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

Piedalīsimies tūrē "Līdzi Inesei
uz Maroku" no 6.–16. martam 2010. gadā

13 – 15 g.v., kas 2010. gadā beigs (vai 2009. gada beidza) 8. klasi latviešu skolā. ($2,000). Grupa
izlidos no Čikāgas.
Pieteikšanās līdz 1. februārim, iesūtot $500 iemaksu.

Sveika, Latvija! XXIV – no 2010. gada 11. –25. augustam. Grupa izlidos no ASV
austrumu krasta. Ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13-15 g.v., kas 2010. gadā beigs (vai 2009.
gada beidza) 8. klasi latviešu skolā. ($2000).
Pieteikšanās līdz 1. februārim, iesūtot $500 iemaksu.
Dalībniekus visiem ceļojumiem pieņemsim iemaksas saņemšanas kārtībā.
Ja vēlaties pieteikties kādam ceļojumam vai Jums ir jautājumi, lūdzu,
kontaktējieties ar ANITU JUBERT
JUBERTi:
i:
projekti@alausa.org
projekti@alausa.or
g , tel: 301 340-8719.

Adrese: American Latvian Association
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850

LATVIJA –
2010
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS

40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies
Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com
Web site: www.vytistours.com

Vietējais orķestris
Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.
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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

„RŪDOLFA
MANTOJUMS”

ASV pirmizrāde
16.janvārī, Ņujorkā
„Tautiska filma, kuŗā prieki ar
bēdām vijas un mīlestība dzīvotgribu vairo,” - tā savu jauno un
tautā, šķiet, bezgala ilgi gaidīto
filmu „Rūdolfa mantojums” raksturo pats tās autors un režisors
Jānis Streičs. Filma, ko darinājis
„Rīgas sargi” producents Andrejs
Ēķis, ir režisora Streiča veltījums
Blaumanim, atļaujoties patvaļīgu
atskatīšanos uz notikumiem, kad
„Skroderdienu” varoņi bija pavisam jauni. Tiem doti citi vārdi,
kā arī darbība pārnesta uz daudz
vēlāku laiku nekā Blaumaņa
darbā.
Bija jau savulaik doma uzņemt
filmā pašas „Skroderdienas”, bet
neviens neuzdrošinājās to darīt Silmaču ļaužu dzīve ir skatuves
klasika, un savādāku interpretējumu ļaudis var arī nepieņemt.
Bet, studējot Blaumani, Jānis
Streičs atrada atbalsta punktu,
un tas bija it kā garāmejot pateikts
vārds par kādu brašu latvieti
Rūdolfu, kas varētu būt vectēvs
kādam Silmaču varonim.
... Ir XX gadsimta sākums, kas
latviešiem solīja pārticīgu un
laimīgu nākotni, bija modusies
tautas nacionālā pašapziņa, un
auga zemnieku varēšana pārspēt
pat muižniekus. Vecais ķeizara
zaldāts Rūdolfs Rūdups (Romualds Ancāns), ar savu bagātību
un lepnību būdams baronam
(Uldis Dumpis) kā dadzis acīs,
kļūst gaužām nevaldāms, kad
viņu ķeŗ Amora bulta.
Vienkāršas kalponītes Emīlijas
(Rēzija Kalniņa) dēļ vecais gatavs
uz visu. Bet meiča mīl viņa
krustdēlu Kārlēnu (Arturs Skrastiņš). Pa vidu mijas gan manta,
gan barona patvaļa un blēži. Divu
radinieku cīņa par Emīlijas sirdi
izmaina kā abu vīriešu, tā pašas
kalponītes likteni, lai viņai cauri
asarām beidzot acīs atmirdzētu
saulīte...
Bez jau nosauktajiem aktieŗiem
filmā redzēsim Jāni Paukštello
(mācītājs), Ingrīdu Andriņu (baronese), Daini Gaideli (Andžs),
Veltu Straumi (Trīne), Ventu
Vecumnieci (lielmāte). Mūziku
sarakstījis komponists, dziedātājs
Uģis Prauliņš, kas savulaik, rakstījis mūziku arī Aigara Graubas
filmām. Filmu, tāpat kā „Rīgas
sargus”, producējis Andrejs Ēķis.
Noteikti jāatzīmē, ka pie filmēšanas kamerām stāvējuši latviešu
kino vecmeistari - operātori
Gvido Skulte un Harijs Kukels.
Pats neparastākais: “Rūdolfa
mantojums” ir pirmā digitālā
latviešu filma. Tas nozīmē, ka
nav lentes materiāla, bet filmēts
ar augstas izšķirtspējas kamerām
HD kvalitātē.
Filmas pirmizrāde ASV
notiks Ņujorkā sestdien 2010.
g. 16. janvārī, plkst 16.00,
Scandinanvia House, 58 Park
Ave., (starp 37. un 38. ielām),
New York, NY 10016.
Biļetes var iegādāties pie
durvīm ($10 pieaugušiem, $6.50
bērniem un studentiem). Lūgums
pieteikties līdz 14.janvārim pa
e-pastu: info@latvia-newyork.
org vai zvanot darba dienās starp
plkst 14:00 un 17:00 uz 646-2300590.
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Jauns ,,Kolibri” tvarts visām paaudzēm
Kopš 1976. gada izcilais vokālais un instrumentālais ansamblis ,,Kolibri” ar savu skaisto un
oriģinālo mūzicēšanu bagātinājis
latviešu kultūras dzīvi ASV,
Kanadā, Eiropā un Austrālijā –
vairāk nekā 25 gadus. Latvijā
,,Kolibri” pirmoreiz viesojās
1988. gadā, folkloras festivālā
,,Baltica 88”, neatkarības atjaunošanas kustības sākumā. Pauls
Dambis par ,,Kolibri” tā laika
koncertiem laikrakstā ,,Literatūra
un Māksla” rakstīja: ,,Ikkatra
skaņdarba atskaņojums (…) bija
ne vien emocionāli pārdzīvots,
bet arī techniski korrekti
interpretēts atbilstīgi laikmetam,
kuŗā darbs radies.” ,,Kolibri”
koncerti ,,Baltica 88” festivālā
atstāja lielu iespaidu uz vietējiem
ansambļiem, ,,Marana” un ,,Putnu dārzs”. Viena no ,,Marana”
ansambļa dalībniecēm bija Antra
Dreģe, tagad sieviešu vokālā
ansambļa ,,Putni” vadītāja un
Latvijas Radio koŗa dziedātāja.
Antras Dreģes ierosmē ar
Latvijas Radio ierakstu archīva,
Latviešu kultūras biedrības
TILTS un ansambļa dalībnieces
Anitas Kuprisas un viņas vīra
Richarda Duglasa (Richard
Douglas) financējumu tapis ansambļa ,,Kolibri” jaunais tvarts
ar nosaukumu ,,Kolibri atskatās”
(,,Kolibri” Reminisces). Andra
Dreģe ir šī tvarta producente un
koordinētāja. Tvartā pirmoreiz
ieskaņotas desmit vokālas un
instrumentālas tautasdziesmu
apdares no ,,Baltica 88” festivāla
un diviem koncertiem Ņujorkā,
kā arī desmit apdares no ,,Kolibri” 1979. gadā izdotās skaņuplates ar nosaukumu ,,Kolibri”.
Skaņuplates ieskaņošanā piedalījās ansambļa paši pirmie
dalībnieki: brāļi Mārtiņs un
Pēteri Aldiņi (ansambļa dibinātāji), Līga Aldiņa, Juris Broks,
Anita Kuprisa, Pēteris Ozols,
Ruta Dambe-Ruice, Laila Saliņa,
Lalita Saliņa un Jānis Sils. Šie
ieraksti ir līdzsvaroti un krāšņi.
Skaņuplate tika veltīta diriģentam
Andrejam Jansonam, no kuŗa
,,Kolibri” dalībnieki guva ļoti
vērtīgu informāciju par latviešu
tautas mūziku. ,,Kolibri” dziedātāju un instrumentālistu iz-

smalcinātā interpretācijā Mārtiņa
un Pētera Aldiņa meistarīgās
latviešu tautas mūzikas apdares
izceļas visā savā tembrālā krāšņumā. Bieži rodas iespaids, ka
Aldiņa brāļu virtuozi spēlētās
kokļu pasāžas mirdz kā saules
stari (,,Zvirgzdienas rotāšana”,
M. Aldiņš) vai kā sidrabainas
lietus lāses (,,Sidrabiņa lietiņš
lija”, P. Aldiņš). P. Aldiņa apdarē
,,Metenītis” tenora stabules un

Mārtiņu Aldiņu spēlējam kokli,
tas bija Pasaules izstāde (“Expo
67”) Montrealā 1967. gadā.
Mārtiņš savu koklēšanas stilu
attīstīja pašmācības ceļā un savas
zināšanas nodevis brālim Pēterim.
„Kolibri” sastāvs ,,Baltica 88”
festivālā bija daļēji mainījies.
Festivāla un koncertu ierakstos
piedalījās ansambļa jaunais sastāvs: Imants Mežaraups, Laura

,Kolibri” dalībnieki, no kreisās: Imants Mežaraups, Laura Padega Zamura,
Juris Broks, Anita Kuprisa, Mārtiņš Aldiņš, Līga Aldiņa, Pēteris Aldiņš,
Pamela Ambroza.
kokļu skaņas savijas ar vīriešu
un sieviešu balsu gaišiem dziedājumiem. Šajā un citās brāļu
Aldiņu apdarēs, instrumentālas
starpspēles skaisti papildina tautasdziesmu dziedājumus.
Mārtiņa Aldiņa un Pētera Aldiņa tautas mūzikas skaņu pasaule atspoguļo abu komponistu
plašās zināšanas par seno
mūziku. Viņu apdares ir uzreiz
atpazīstamas. Abu brāļu koklēšanas spēlei piemīt apbrīnojams
vieglums (,,Malni muni kumeleņi”, P. Aldiņš). Spilgti atceros pirmo reizi, kad dzirdēju

Padega Zamura, Pamela Ambroza (Pamela Ambrose), Anita
Kuprisa, Juris Broks, Līga
Aldiņa, Mārtiņš Aldiņš un Pēteris
Aldiņš. Divi ,,Kolibri” dalībnieki, Silvija Padega un Andris
Lēvenšteins nepiedalījās ierakstos, bet vairākos koncertos pievienojās ansamblims.
Var priecāties, ka ,,Kolibri”
tvartā tagad iemūžināti festivālā
un koncertos ierakstītie skaņdarbi, tostarp Anitas Kuprisas
rotaļīgā tautasdziesmu apdare
,,Māmiņa, mīļā”, mistiskā “Sidrabiņa lietiņš lija”, agrīna versija

no komponistes slavenās apdares
,,Ģērbies, saule, sudrabota” un
plašāka rakstura opuss ,,Vedat
mani dziedādami” – dzīvību apliecinātājs veltījums komponistes
brāļa Rolanda piemiņai, izmantojot senatnīgas latviešu bēŗu
dziesmas. Tvartā iekļauta komponista Imanta Mežaraupa tautasdziesmas ,,Tu māsiņa, es māsiņa” vijīgā apdare un viena daļa
no lielās formas skaņdarba
,,Pavasara ainas”, kuŗā ļoti efektīgi un asprātīgi savijas instrumentālie un vokālie tembri. Vairākas Mārtiņa un Pētera Aldiņa

apdares ieskaņotas pirmoreiz:
,,Šūpļu dziesma” (P. Aldiņš),
,,Putnu dzīšana” (M. Aldiņš) u.
c. Jāpiemin arī dziedones un
komponistes Laila Saliņas maigā
tautasdziesmu apdare ,,Darbs
ira”, kas sacerēta sadarbībā ar
brāļiem Aldiņiem, un Andreja
Jansona sparīgā apdare ,,Kas
dimd”.
Gandrīz visos ieskaņojumos
izmantoti latviešu tautas mūzikas
instrumenti, kuŗus ,,Kolibri” pirms
daudziem gadiem iegādājās ar
Latviešu fonda atbalstu. ,,Kolibri” raksturīgo skanējumu veido
gan tautas mūzikas instrumentu
senatnīgas toņu krāsas, gan
vokālistu tīrskanīgā dziedāšana.
Iepazīstināšana ar ,,Kolibri”
jauno tvartu notika koncertā
2009. gada 15. novembrī Rīgas
Latviešu biedrības Zelta zālē.
Koncertā Imanta Mežaraupa un
Gitas Lanceres vadībā piedalījās
ansambļu ,,Kolibri”, ,,Marana”,
,,Putni”, ,,Putnu dārzs” mūziķi.
Koncertā pirmo reizi atskaņoja
Anitas Kuprisas tautasdziesmas
apdari ,,Lai birst manas greznas
dziesmas” (veltījums Antrai Dreģei). Mūziķi atskaņoja arī apdares no ,,Kolibri” tvarta, kā arī
citas Mārtiņa Aldiņa, Pētera
Aldiņa, Anitas Kuprisas, Imanta
Mežaraupa un Valta Pūces
apdares un oriģinālas dziesmas.
Tvartu ,,Kolibri atskatās” var
pasūtināt, rakstot Līgai S.
Aldiņai, 50 Hillview Road,
Westwood, MA 02090; e-pasts:
aldinsls@gmail.com Tvarta cena
$15 (ASV), čeki izrakstāmi ar
norādi: ,,Liga S. Aldins.” ,,Kolibri” tvarts iepriecinās visas
paaudzes!
Latviešu skolu mācībspēki ar
tvarta ritmiskajām un melodiskajām tautasdziesmām var
papildināt folkloras un dziedāšanas stundas. Latvijā beigusies
ieskaņojumu reģistrācija dalībai
,,Latvijas mūzikas ierakstu gada
balva 2009”. Ir patīkami minēt,
ka ,,Kolibri” tvarts nominēts
,,Tautas mūzikas albuma” katēgorijā. Sīkāka informācija atrodama mājaslapā: www.gadabalva.lv.
Dace Aperāne
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Ziemsvētku eglīte
Ir nomākusies, lietaina novembŗa diena. Jau nezin kuŗā pēc
neparasti karstās un saulainās
vasaras. Kaut nav vēl aizvadīta
Pateicības diena, tak visur mudina pasteigties ar Ziemsvētku
iepirkumiem. Šķiet, ar katru
gadu ātrāk mēs steidzinām savu
dzīvi, un uz kuŗieni mēs tā skrienam? Kur paliek cilvēka gara
dzīve? Mūsu pārdomas, izjūtas,
pārdzīvojumi, piedzīvojumi,
atmiņas - tam visam nav vairs
laika.
Es neesmu vairs ierauta šinī
dzīves virpulī, viss aiziet pamazām, palēnām, arī aizvadītos
gadus laiks atcerēties.
Manā guļamistabas skapī glabājās koka kastīte ar daudzām
aizgājušo dienu atmiņu aploksnēm. Laiku kavēdama, es sāku
visu pārcilāt.
Ir 1973. gads, atveŗot aploksni,
no tās izņemot apdzeltējušas,
aprakstītas papīra lapas, izkrīt
daži uzņēmumi. Lasu pirms
daudziem gadiem rakstītās rindas, kuŗās esmu pieminējusi
tagad jau mūžībā aizgājušos
cilvēkus, bet manās atmiņās
nekas nezūd. Tieši pretēji, viss it
kā izkristallizējas. Neievērojamais, nevērtīgais izzūd un
paliek it kā zelta meklētājam
spožie graudiņi manā atmiņu
sietā.
Viss saistās ar Ziemsvētkiem
senā pagātnē, un, atceroties no
šīs dzīves aizgājušos cilvēkus, es
sāku rakstīt šīs rindas.
Ir parastākais trešdienas vakars,
kad mēs ik nedēļas pulcējamies
koŗa mēģinājumos. Man blakām
čivina Nora ar Mirdzu. Kā vienmēr gaŗajā nedēļā viņām daudz
sakrājies, ko pastāstīt otrai. Pēkšņi manas ausis uztveŗ, ka runa ir
par eglītes ciršanu. Es sāku
klausīties uzmanīgi.
Nora ar sajūsmu stāsta, ka viņi
atveduši veselas septiņas – visiem
radiem arī. Nu es vairs nevaru
klusu nosēdēt. Es piebakstu
blakussēdētājai. „Paklau, Nora,
kur tu tās eglītes dabūji?” Nora,
kā vienmēr, arī šoreiz ir
izpalīdzīga un pakalpīga.
Uz mazas piezīmju lapiņas tiek
zīmēta karte. „Ceļu tu viegli
atradīsi. Brauc pa 131. ceļu, tad
nogriezies uz Beldinga, pabrauc
gaŗām peldētavai un pakalnā
griezies pa labi. Ceļa malā būs
uzraksts, tur nevar pabraukt
garām neredzējis. Eglītes ir par
dolaru gabalā visus gadus, tikai
vecais vienmēr iedzēris. Nebaidies, naudu skaitīt viņš prot.”
Es pateicos Norai par laipno
paskaidrojumu un noglabāju
zīmīti savā rokassomā.
Divas atlikušās darbadienas
paiet ātri. Cik es atveru somu,
redzu mazo zīmīti, kuŗa atgādina.
„Pašu cirsta eglīte vienmēr
labāka, gluži svaiga no meža,” tā
Nora teica. „Jā, arī mēs cirtīsim
paši savu eglīti, nepirksim veikalos tās dārgās,” es stāstu vīram.
„Labi, cirtīsim,” viņš atsaka, „ja
tikai tu zini, kur tās aug?”
Ir sestdienas pēcpusdiena. Ilze
pavēlu pārbrauc no pilsētas.
Viņai arī bija jāveic svētku
iepirkšanās. Es skubinu viņu
pasteigties ar novēlotajām pus-

dienām, jo mums jābrauc pēc
eglītes, diena piemākusies, var
ātri satumst.
Pulkstenis trīs pēcpusdienā,
kad beidzot mēs visi trīs sēžamies
automašīnā, saģērbušies siltās
jakās un apāvuši gaŗus zābakus
kājās, jo pūš ziemeļu vējš un
pēdējās dienās ir sakritusi laba
sniega kārta.
Mēs pabraucam garām lielām
auto rindām un pieblīvētiem laukumiem veikalu priekšā. Vēl
gabaliņu un mēs esam ārā no
pilsētas. Pretī veŗas pakalnains
klajums ar tumšiem krūmāju un
mežu pudurīšiem. Šķērsojam
pusaizsalušu upi un traucamies
stāvā piekrastes pakalnā. Šur, tur
ceļmalā parādās izkārtnes ar
Ziemsvētku kociņu piedāvājumiem, bet mēs negribam apstāties jau pilsētas pievārtē.
Gaŗām pazib peldētava, kur
seklajās vietās ezeros pārvilcies
ar gludu leduskārtiņu. Aukstā
ziemā tur vajadzētu būt labai
slidošanai. Cik jauki dzīvot laukos!
Un, te jau ir klāt Ramsdales
ceļš, mūsu nogriešanās vieta.
Kaut asfaltēts ceļš vairs nav tik
gluds. Sniega tīrītāji ceļmalās
sastūmuši lielus vaļņus. Vietām
tas sajaukts ar nobirušām koku
lapām. Mums pretī brauc vairākas mašīnas, no kuŗu pusatvērtajām aizmugurēm viegli
šūpojās tumšie eglīšu zari. Tepat
jau tai vietai jābūt. Ceļš met asu
līkumu. Vienā pusē ir pļava un
tālāk ezers, otrā pusē aiz drāšu
žoga kupla priežu audze, kuŗā
lokās cirtēji, bet mēs priedīti
negribam. Tai nav tās piemīlības,
kāda ir eglītei mūsu veco eiropiešu vērtējumā. Priedīte man
atgādina vairāk siena gubiņu,
kādas bērnībā tika krautas
Ozolaines pļavās.
Netālu pakalniņā redzam vecu
šķūni, par kuŗu Nora minēja savā
paskaidrojumā. Mums pretim
lēnām izbrauktajā lauku ceļā
gāzēlējās gan vieglās, gan smagās
automašīnas. Pāris reizes mums
nākas apstāties, lai izmainītos ar
pretimbraucējiem, jo ceļš nav
piemērots tādai satiksmei.
Piekalnītē, mums priekšā rūkdama sniegu kuļ veca mašīna.
Tikko tā gāja uz priekšu, te tā jau
slīd atkal atpakaļ, un mēs esam
spiesti sekot pirmās gājumiem
uz priekšu un atpakaļ, tad atkal
uz priekšu, kā kādā dejā. Beidzot
vecā automašīna skaļi sprakšķēdama un gāzelēdamās pārvar
sniegā iebrauktās, dziļās vagas
un lepni apstājas pakalnā. No tās
izbirst vairāki satuntuļoti bērni
un pāris pieaugušie. Pēdējie
nekavējās meklēt pēc līdzi
paņemtā zāģa.
Mums laimējās atrast tukšu
laukumiņu, kur novietot automašīnu. Pagalmā dzīva rosība.
Vecā, diezgan prāvā dzīvojamā
ēka tagad pamesta. Pelēka, bez
logiem, kā liels grausts tā stāv
baltajā sniega laukumā un tās
vienīgā rota ir dažāda lieluma
papīra un papes gabali uz
nosūbējušiem sāniem, kuŗi vēsta
par kociņu cenu.
Cilvēku barā cenšos sazīmēt
saimnieku. Tas man nenākas

grūti. Vecā, diezgan gaŗā mētelī,
gumijas zābakiem kājās, pasārtu
seju ar paprāvu degunu, galvā
tāda pat tumša, veca cepure, no
kuŗas apakšas ārā lien baltas
matu šķipsnas. Kā vienīgais rotājums visā neizskatīgajā apģērbā
ir koši zaļš kaklauts, gandrīz vai
simboliski izteikdams īpašnieka
nodarbošanos.
Vecajam daudz nav jāprasa,
īsos vārdos viņš pasaka, kādā
virzienā doties, tikai lai neejot aiz
žoga. Liela izvēle jau nu vairs
neesot, bet varbūt atradīšot.
Mēs nadzīgi sākam soļot pa
iemīto, diezgan plato ceļu, kas
rāda, ka te pārstaigājuši simtiem
tādi paši meklētāji kā mēs.
Laukos redz lielākus un
mazākus eglīšu pudurus, kuŗi
stipri vien jau izretināti. Tikai
mazās eglītes priecīgi raugās
pretim no sniega segas. Vai
ņemsim kādu no tām – skaistas?
Tak Ilze protestē, maza, tikai kā
krūms. Es vēlos Ziemsvētku eglīti
gaŗāku par mani. Meitene slaida
augumā, tas nozīmētu, ka eglei
jābūt turpat vai līdz griestiem, un
mēs brienam tālāk pa piesnigušo
ceļu, gaŗām strautam, kāpjam
pakalnā pretim lielākam mežam.
Mums priekšā, ceļmalā stāv
maza meitenīte ar jau nocirsto
eglīti, sārtiem vaidziņiem,
smaidīga. Lielie droši vien vēl
meklē kādu citu kociņu radiem
vai draugiem.
Ir jauki klausīties, kā čirkst
sniegs zem kājām un ieelpot tīro,
dzestro ziemas gaisu! Esam
nonākuši pakalna galā. Lejā pret
dienvidiem strauts vai nu
uzplūdis, vai arī tur ir kāds aizsalis dīķis. Pretējā krastā staigā tādi
paši meklētāji. Mūsu pusē, kur
piekalne nobeidzas ar stāvu krasta malu, jau pa gabalu kā rindā
sadēstītas redzu vairākas
prāvākas eglītes. Es nolecu no
ceļa un skrienu pa audzi uz leju.
Tik viegli skriet pa mežu! Kājas
kādreiz bija radušas tā skriet pāri
ciņiem un celmiem. Atceros
savas skolasbiedres, kuŗas dažreiz
aizelsušās un piekusušas pūlējās
līdzi tikt. Toreiz mežā man pieauga kā spārni, ķermeņa svars, cik
nu tas toreiz bija, pagaisa. Es
neklupu un nepinos pa zariem
un mētrām. Kaut kāds spēks
mani nesa. Laikam tā toreiz bija
meža burvība, jo viņš vienmēr
man parādīja savas apslēptās
bagātības, arī vēl Vācijā esot,
Falcas (Pfalz) mežos un kalnos.
Ja cits neatrada, tad es tomēr vēl
uzgāju ir sēnes, ir ogas.
Vai šodien ap mani modās
atkal vecā meža burvība?
Vīrs un meita man sekoja,
apskatījām vienu, otru kociņu –
visi glīti! Bet tad mēs pamanījām
pašā meža malā, kur audze
beidzas un sākas lielais mežs,
glītu, zaļu eglīti. Ņemsim to!
atceros tēva pamācību: „Dienvidu
pusē, saulē, eglēm apsarkst skujas, kļūst rūsganas, tās nav labas
eglītes Ziemsvētkiem! Šo te dienvidu pusē no saules aizsargāja
lielie koki.
Ja nu visu laiku runāju par
eglītes ciršanu, tak šeit Amerikas
apstākļos neliels zāģītis bija

parocīgāks, kuŗu vīrs lietoja un
pēc brīža kociņš jau ievēlās
sniegā. Tā bija pirmā pašu atrastā
eglīte šajā zemē. Mēs visi bijām
priecīgi kā bērni. Vējā nosalušajās
sejās iezagās sārtums – kļuva
silti.
Debess bija piemākusies. Gaisā
virpuļoja retas sniega pārslas un
apkārt tāds miers un klusums, kā
senos Ziemsvētkos bērnībā.
Žēl, ka diena strauji tuvojās
vakaram un, lai ar gaismu tiktu
ārā no lauku ceļa, vajadzēja
pasteigties, pirms sāka krēslot.
Vecais vīrs ar sārto seju, laikam
arī „iekšēja” siltuma sildīts,
apskatīja mūsu kociņu un noteica: „Ja nu, tā nekas! Eglīte īsām
skujām, viens dolars. Šovakar šo
vietu slēgšu, daudz esmu pārdevis. Cilvēki brauca pat no
kaimiņu pavalstīm, no televīzijas
arī ieņēmu naudu krietni vien,

nav vairs te ko niekoties!”
Nenoprasījām, kādu lomu
vecais vīrs tēloja televīzijā?
Varbūt bija Ziemsvētku vecis
mežā?
Kaut mūsu eglīte bija ar īsām
skujām, bet ;isti kā Latvijas eglīte!
Tā nebija cilvēka roku graizīta un
pārveidota. Kādu Dievs to bija
radījis, tāda tā bija augusi dabīgiem zariņiem, taisna un slaida.
Mēs atkal lēni braucām pa
nelīdzeno lauku ceļu, prom no
meža, no vecā vīra, līdz citam
gadam.
Gaisā virpuļoja sniega pārslas,
šalca priedes, maisiņā smaržoja
laukos nopirktie āboli un sirdī
pēkšņi bija ienākusi senā Ziemsvētku sajūta, kuŗu atnesa pašu
cirstā svētku eglīte klusā meža
stūrī.
Gaida Valkovska

Svētīgus svētkus un Dieva palīgu
20010. gadā!
Marta un Oļģerts Cakari
Oļģerts Cakars

SVĒTĀ NAKTS

Šai naktī viss savādā virpulī jaucas:
sniegs zaigojot paceļas zvaigžņu mājās,
bet baltākās zvaigznes uz zemi snieg
un klusi pār kailajiem laukiem klājas.
Šai naktī mirgo un spīguļo sniegs
un augstumos zvaigznes zaļgani aukstas;
šai Svētajā naktī ir debess un zeme
kā klusā lūgšanā saliktas plaukstas.
*
Marta Cakare

Varbūt, ka šajā brīnumu naktī
kailajā krūmā
uzziedēs zelta zvaigzne.
Varbūt – pavērsies sudraba pūpols
un maigi glāstīs
debesu Bērnu.
Varbūt, ka brīnuma naktī
iemirdzēšos Tavā priekā
kā sveces liesma,
kā dzintara lāse.
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F R A G M E N T I N O JAU NA S G R Ā M ATA S
Anna Velēda Žīgure
(Turpinājums, sākumu skat.
2009. gada 49. numurā)

Drēzdene, 1945.
gada 13. februāris
Elfrīdas ģimenes bēgļu ceļš
iesākās pagājušā gada 5. oktobrī,
savā ziņā tikai nejaušības dēļ.
Tajā dienā, tveŗdami darbaspēku, vācieši uz Marijas ielas
apturēja Elfrīdas māsu un aizveda viņu uz Vērmaņdārzu, kur
atradās viens no galvaspilsētas
sagūstīto punktiem. Tāpat kā
lielākai daļai uz ielām noķerto
jauno cilvēku, Maijai nebija līdzi
ne dokumentu, ne mantu, taču
drīz vien viņiem visiem atļāva
nosūtīt ziņu mājiniekiem – ja
bija, kam sūtīt.
Vienā mirklī Elfrīdas ģimene
pieņēma lēmumu doties projām,
un gatavošanās neprasīja daudz
laika. Braukšanai nepieciešamo
māte bija sapakojusi jau 1941.
gadā, kad neviens nezināja, kuŗā
brīdi pie durvīm var atskanēt
zvans un dauzīšanās. Toreiz
viņus nepaspēja paņemt. Sarkanā
armija nāca aizvien tuvāk, bet
vecāki laikam ticēja kādam
brīnumam, un arī Elfrīda nedomāja pamest mājas. Kā citādi
Arnolds viņu atradīs?
Kad vecāki nolēma braukt
projām, Elfrīda tūlīt saprata, ka
pārējos nevar palaist vienus, jo
viņa, Grīziņkalna meitene, ir
ģimenes balsts. Tēvs stipri kliboja
un ar katru gadu vairāk juta
Latgales kaujās gūto ievainojumu, un arī māte pēdējā laikā
žēlojās par nogurumu. Mātei
pavasarī apritēja jau piecdesmit
gadu!
Aizbraukšanas dienā Elfrīda
uzšņāpa tikai īsu ziņu, kā telegrammu: „Šodien dodamies uz
Vāciju. Maiju noķēra. Mīlu.
Elfrīda ” un iedeva to sētniecei –
gadījumā, ja Arnolds viņu meklē.
Patiesībā rakstīšanai būtu atlicis vairāk laika, jo tēvs, lai tiktu
uz tā paša kuģa, ar kuŗu veda
Maiju, devās pēc izbraukšanas
atļaujas, un tas prasīja pāris stundu. Tomēr galva bija tukša.
Elfrīda nesaprata, ko lai raksta
un kādi vārdi būtu piemēroti
tādai kā atvadu vēstulei brīdī,
kad Arnolds dzīvības briesmās
aizstāv dzimteni, bet viņa bēg uz
drošāku vietu.
Tagad, sēžot pieblīvētajā vagonā uz cietās grīdas, Elfrīda
aptaustīja Arnolda vijoli, ko bija
paņēmusi līdzi, jo abiem bija
viens sapnis – mūzika. Ja dzīve
nebūtu sametusies mezglā, arī
Elfrīda rudenī būtu iestājusies
konservātorijas vijoles klasē, kur
jau pāris gadus studēja Arnolds.
Tāpat kā daudziem citiem, viņu
dzīve likās skaidra un pārredzama
pat vēl pavasarī, bet tad Arnoldu
iesauca leģionā.
Tikko kaŗš beigsies, viņa
sagaidīs līgavaini, abi studēs un
vēlāk apprecēsies, par to nav ne
mazāko šaubu. Daudzus latviešus
frontē smagi ievainoja un citi
krita, bet Arnolds pārnāks sveiks
un vesels, jo viņu gaida Elfrīda.

„VIŅI. Ceļā”
Neraugoties uz ciešo ticību, viņa
līdz pat prombraukšanai katru
dienu ar lielām bažām šķīra vaļā
tās Tēvijas lapaspuses, kur paziņoja par kritušajiem leģionāriem.
Visus piecus mēnešus, kopš
viņi bēgļu ceļā, no Arnolda nav
pienākusi neviena vēstule, kaut
Elfrīda tūlīt aizrakstīja sētniecei
un uzdeva Līgnicas adresi. Arī
sētniece nav atbildējusi, bet kāds
tur brīnums, jo kaŗa laikā vēstules
pazūd. Katram bēglim ir kāds
stāsts par pazudušām vēstulēm
un arī negaidīti atrastiem tuviniekiem. Rīgā kopš oktobra vidus
saimnieko sarkanie, bet varbūt
Arnolds vēl kaŗo Kurzemē vai
kaut kur citur.
Katru vakaru viņa sūta Arnoldam laba vēlējumus un to
otru iespēju savās domās neielaiž.
Apmīļojusi vijoli, Elfrīda satausta sev blakus vēl vienu mīļu
lietu. Tas ir slidu pāris, un viņa
pat nezina, kāpēc tās paķēra līdzi,
jo toreiz neviens nedomāja, ka
Vācijā nāksies nodzīvot visu
ziemu. Nekā cita viņai nebija,
tikai rokassomiņa un dažas siltas
drēbes vēsākām rudens dienām.
Tās nu tagad visas saģērbtas
mugurā, jo februāris strauji tuvojas pusei, bet viņi atkal dodas
tālāk no mājām, rietumu virzienā.
Tūlīt pēc ierašanās Vācijā
Elfrīdas ģimeni izšķīra – Maiju
līdz ar pārējo darbaspēku no
Dancigas aizsūtīja tālāk uz kādu
kaŗa rūpnīcu pie Čechijas
robežas. Tā vismaz tika teikts.
Pārējie pēc pazemojošās atutošanas ceremonijas saņēma norīkojumu doties uz Līgnicu pie
Breslavas, un Elfrīdu norīkoja
darbā kalnos senā klosterī. Tur
bija ierīkota tik slepena laboratorija, ka viņa nekad neuzzināja, ko
šajā vietā īsti pētīja.
Sestdienas vakaros, dodoties
pie ģimenes, Elfrīdai piemetās
kārdinātājs. Paskatījusies visapkārt, vai neviens neredz, viņa
piegāja pie vēlās ābeles un žigli
noplūca ābolus, ko sameta bikšu
starās. Izrādījās, ka ņemt svešu
mantu nemaz nav grūti, ja ir labs
padomdevējs, kas kā ķirmis
graužas smadzenēs un čukst:
„Nekas taču nenotiks, tev
nenokaltīs roka, tavējiem vajag
vitamīnus, lai izdzīvotu. Vācieši
paši pie visa vainīgi. ”
„Mēs nepametām savas mājas
no brīva prāta,” plūkdama ābolus,
Elfrīda sevi iedrošināja, un
domās atkārtoja: „vācieši paši pie
visa vainīgi. ” Varbūt, ka šie saimnieki paši iedotu, ja lūgtu, bet
daudzi pret bēgļiem izturējās ļoti
naidīgi.
Mierīgie rudens un ziemas
mēneši Līgnicā nomierināja, un
Elfrīda atkal sāka cerēt, ka visas
briesmas aiz muguras un pacietīgi
jāsagaida brīdis, kad varēs doties
atpakaļ uz mājām. Kāda meitene
no Luksemburgas, kas bija nomitināta vienā istabā ar Elfrīdas
ģimeni, slepus klausījās franču
radio un stāstīja pārējiem par
notikumiem kaŗa laukā. Visi
cerēja uz sabiedroto armiju, tā

noteikti nepieļaus, ka krievi ienāk
pārāk dziļi Vācijā.
Pirms dažām dienām izplatījās
ziņa, kas sastindzināja līdz kaulu
smadzenēm: „Krievs jau pie
Breslavas!” Poļi palika uz vietas,
arī luksemburgieši bija droši, ka
viņus nosūtīs uz mājām, bet
baltieši glābās, kā nu katrs varēja
un prata. Esesieši tūlīt pat atsūtīja
uz laboratoriju kravas mašīnas ar
matračiem, kuŗos ietina laboratorijas iekārtas. Elfrīdu un citas
meitenes nogādāja stacijā. Līdz
ar Elfrīdu projām tika arī tēvs,
māte un māsa.
13. februāra pēcpusdienā,
pārpildītais vilciens, kuŗā brauca
arī Elfrīdas ģimene, pēc ilgām
stundām, kas nebija samērojamas
ar salīdzinoši īso ceļu no Breslavas, beidzot tuvojās Drēzdenei.
Tēvs cieši ticēja, ka Drēzdeni arī
turpmāk nekas neapdraudēs. Šo
cerību stiprināja padomju armijas slepenie dokumenti, ko viņš
atrada, klaiņodams mežā pie
Līgnicas, un bija pamatīgi izpētījis. Drēzdenē nav nozīmīgu
militāru objektu kā citās bombardētās pilsētās, bet galvenokārt
medikamentu noliktavas. Hospitāļos guļ ievainotie karavīri.
Bēgļiem no Vācijas austrumiem
tā likās kā apsolītā zeme, miera
osta. Turpu tiecās daudzi – ar
vilcieniem, kājām, vilkdami aiz
sevis ratiņus, uz velosipēdiem vai
armijas automašīnās, jo visi
zināja, ka kaŗa beigu Vācijā
Drēzdene ir vismierīgākā vieta,
un skaistā kultūras pilsēta tikai
dažas reizes cietusi sabiedroto
nakts uzlidojumos.
Tikpat pārliecināti par drošību
bija paši drēzdenieši. Protams,
sabiedrotie bija Hitlera Vācijas
ienaidnieki, taču tie nebija nekādi
barbari kā krievi, par kuŗiem
klīda visšausmīgākās baumas.
Anglosakšiem ir radniecīgas
dvēseles, tās ir kultūras tautas,
un, kad pamalē parādījās
draudīgie sabiedroto bumbvedēji,
vācu mātes mierināja savus
bērnus: „Fürchte dich nicht, Kind,
es sind die unsrigen.” (Bērns,
nebaidies, tie ir mūsējie).
Vilcienam apstājoties Drēzdenes stacijā, pasažieri atviegloti
nopūšas. Bailes un lielais saspringums bijuši veltīgi. Beidzot
viņi ir drošībā, skaistajā Drēzdenē. Elvīra jau domā par to, kā
viņa nākamā dienā apskatīs
neredzēto pilsētu, kā ies uz koncertiem un slaveno mākslas galeriju Cvingeru, par kuŗu Rīgā
skolā stāstīja zīmēšanas skolotāja.
Toreiz pat prātā neienāca, ka
varētu aizbraukt uz Drēzdeni, un
nu viņa ir te!
Tūlīt pēc tam, kad ģimene
atradusi sev vietu pie sienas
uzgaidāmajā zālē, Elfrīda ar māsu
rūpīgi izpēta stacijas apkārtni.
Ielas ir pilnas cilvēkiem, un
meitenes cenšas ieskatīties vai
ikviena pretimnākošā sejā: varbūt
gadīsies sastapt kādu paziņu.
Vienu brīdi Elfrīdai šķiet, ka pūlī
pamanījusi konservatorijas prorektoru Paulu Šūbertu, bet viņš
pazūd tik ātri, ka viņa nepaspēj
saņemt drosmi to uzrunāt. Māsas
staigā krietnu stundu, un piepeši

pretim nāk Elfrīdas draudzene
Aldona, kuŗu viņa nav redzējusi
vairākus mēnešus, patiesībā
kopš vasaras sākuma, kad Rīga
vēl dzīvoja mierīgu dzīvi. Arī
Aldona ar māsu notvertas uz
ielas un atsūtītas šurp, bet vecāki
palikuši Rīgā. Tagad māsa uz
dažām dienām aizbraukusi ciemos pie tantes tepat tuvējā
mazpilsētiņā. Par vecākiem
nekas neesot zināms, bet, kad
vien varot, abas nākot uz staciju. No katra pienākuša vilciena
izkāpjot milzums ļaužu, tomēr
Elfrīda esot pirmais pazīstamais
cilvēks.
„Nāc līdzi uz pastu,” aicina
seno laiku draudzene, „varēsi
pārgulēt māsas gultiņā, un man
šovakar brīvs, papļāpāsim!”
Elfrīdas vecāki stacijas uzgaidāmajā zālē uz grīdas jau saklājuši
guļasvietas. Viņi ir ļoti noguruši
un grib doties pie miera. Elfrīda
nobučo visus trīs – mammu,
papu un māsiņu un novēl tiem
mierīgu nakti. Tad viņa paņem
vijoli un grib ņemt arī slidas,
tomēr pārdomā un atstāj tās pie
pārējām mantām.
Līdz pastam nav neko tālu, bet
pa tumšotajām Drēzdenes ielām,
kas pilnas ar bēgļiem no Breslavas
un Silēzijas, jākustas lēni un
uzmanīgi, jo citādi var notriekt
kādu nevarīgāku cilvēku vai
bērnu. Viņas ieiet pasta ēkā,
uzvāra tēju, un Aldona šim notikumam par godu uzliek uz šķīvja
divas smalkmaizītes.
Augšstāvā ir paliela istaba ar
vairākām gultām, kur jau apgūlušās savu maiņu beigušās sievietes. Gribēdama sagādāt viņām
un pati sev prieku, Elfrīda atver
futlāri un izņem vijoli. Tā būs
pirmā reize kopš izbraukšanas
no Rīgas. Viņa paskaras ar lociņu
stīgām, un tajā brīdī.... Jā, tieši
tajā brīdī aptumšotajā pilsētā
atskan trauksmes signāls.
„Ātri uz patversmi!” iesaucas
Aldona, bet Elfrīda ir pavisam
mierīga:
„Nē, paliksim vien tepat,
Drēzdenei lidmašīnas vienmēr
ejot pāri. ”
Pēc brīža netālu tuvu ierēcas
lidmašīnu motori un nogrand
daži sprādzieni. Kad viņas tiek
līdz pagrabam, pasta ēkai uzkrīt
pirmā bumba. Kaut kur blakus
laikam nogāžas siena. Bumbas
sprāgst visās pusēs, jau tā tumšās
elektriskās spuldzītes nodzisušas
un vairs neko nevar saredzēt.
Viņas sarāvušās sēž cieši blakus,
un klausās, kā trīs reizes pēc
kārtas pāri lido lidmašīnas. Pēc
kārtējās eksplozijas turpat blakus
saplaisā mūris, un pagrabā
vienlaicīgi ieplūst svaigs gaiss un
uguns liesmas.
„Ātri ārā, te mēs sadegsim!”
iekliedzas kāda kundze. „Skrieniet taisni līdz Elbas krastam, tur
zem tilta ir nākamā patvertne,”
viņa uzsauc citiem un pati pazūd
ugunī.
Paķērušas rokas somiņas,
Elfrīda ar Aldonu jož uz upi. Pie
jostas piesietā gāzmaska kūļājas
starp kājām un traucē skriet.
Pavisam tuvu sprāgst kādas bumbas, citas atgādina tūtes, kas

eksplodē, saskaroties ar zemi.
Degošie cilvēki lec ūdenī, bet arī
visa upe liesmās. Elba deg. Elfrīda
jūt, kā slēpošanas bikses sakūst
vienās driskās, bet nav laika
domāt, viņa skrien. Zem tilta
tiešām ir patversme. Drebēdamas
pie katra jauna trokšņa, meitenes
beidzot sagaida trauksmes atsaukumu. No pasta mājas te ir tikai
dažas sievietes, bet starp viņām
nav kundzes, kas lika skriet
šurp.
Rīts uzaust kā murgs, ausma
atklāj nakts slēpto postu.
Izrāpušās uz ielas, viņas ierauga,
ka Drēzdenes vecā centra vairs
nav.
Kāpdamas pāri drupām, apejot
nedabīgās pozās sastingušos
līķus un tādus, kas sarāvušies kā
lelles, izvairīdamās no norautajām
ķermeņu daļām, rokām un
kājām, Elfrīda ar Aldonu tuvojas
stacijai. Tā viņas cer, jo nav vairs
ielu, kas aizvestu turp. Elfrīda
gribētu tikt ātrāk uz priekšu, taču
tas nav iespējams – visu laiku
jāuzmanās, kur spert soli. Vienā
brīdī viņas aiztur vācu ugunsdzēsēji, kuri nelaiž tālāk.
„Nē,” viņi nožēlodami krata
galvas, „ tālāk jūs nedrīkstat un
jums tiešām nav vērts iet uz staciju. Tur visi beigti. ”
Elfrīdas sirdī nav žēluma un
nav arī laika raudāt. Jātiek projām
no šejienes, jāglābjas no šīs elles.
Viņas sirdi pārņēmis saltums:
labi, vecāki un jaunākā māsa ir
gājuši bojā, bet Maija kaut kur
Čechijā vēl dzīva. Jāglābjas,
kamēr vēl var!
Aldona paliek sagrautajā Drēzdenē gaidīt savu māsu.
Cauri degošajam, gruzdošajam
Drēzdenes centram, ko pārņēmusi riebīga smaka, Elfrīda aizkļūst līdz Jaundrēzdenei, kas nav
izpostīta, bet tukša kā spoku
pilsēta. Visapkārt klusums, tikai
pa kādas mājas atvērto logu skan
Šopēna etīde. Elfrīda nedroši
pieklauvē pie dzīvokļa durvīm,
neviens neatsaucas. Viņa pieklauvē skaļāk – nekā, tad nospiež
kliņķi, atver smagās parādes durvis un ieiet dzīvoklī.
Pie klavierēm sēž vācu pulkvedis, kurš atradis vienīgo veidu
izteikt to, kas vārdos nav
izsakāms. Tas ir bezgalīgs žēlums
par sagrauto pilsētu, par bojā
gājušajiem cilvēkiem, pieaugušajiem un bērniem. Nejauši
ieklīdusī jaunā latviešu sieviete ir
visa nokvēpusi un šķiet kā
parādība, tomēr viņa ir pirmā
dzīvā būtne, ko viņš ierauga pēc
visa tā, kas noticis. Viņai kājās
noskrandušas slēpošanas bikses
un pie jostas joprojām karājas
gāzmaska.
Nespēdams palīdzēt ne savai
valstij, ne tautai, pulkvedis izrok
sevī cilvēku, kas spēj palīdzēt
tuviniekus zaudējušai bēglei.
Viņš iesaka pieteikties vācu
armijā par izpalīdzi un sola savu
atbalstu, ja būs nepieciešams.
Elfrīdai piešķiršot kaprāļa pakāpi,
un viņa varēšot doties, kurp vien
vēlas. Pulkvedis uz lapiņas uzraksta savu paziņu adresi, tie dzīvo
netālu no Ungārijas un Čechijas
robežas.
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Veselības tūrisms un medicīnas aprūpe Latvijā

Apaļā galda diskusija laikraksta "Laiks" izkārtojumā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālē "Vidzeme"
2009. gada 4. decembrī
Piedalās: LĀZA valdes priekšsēdis Dr. Jānis J. Dimants, laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija galvenā redaktore Ligita Kovtuna,
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloģijas un
kardioķirurģijas klīnikas vadītājs profesors Aris Lācis, klīnikas
EGV vadītājs ginaikologs Dr. Voldemārs Lejiņš, veselības
klīnikas Premium Medical valdes priekšsēdētāja Signe
Dauškane-Platace un klīnikas biznesa vadītājs Leons Platacis.
Runāto pierakstīja LĀZA Informācijas centra vadītāja Rīgā Dr.
Maija Pozemkovska, fotografē Imants Urtāns.

Šī ir trešā diskusija, ko par
aktuāliem medicīnas jautājumiem Latvijā inspirējis LĀZA
valdes priekšsēdis Dr. Jānis Dimants. Diskusijas sākumā tiek
sumināti prof. A. Lācis sakarā ar
Ministru kabineta balvu par
izciliem sasniegumiem veselības
aprūpē un L. Kovtuna sakarā ar
Atzinības Krustu par nopelniem
žurnālistikā, laikrakstu Laiks un
Brīvā Latvija veidošanā un vadīšanā un Latvijas vārda populārizēšanu ārvalstīs.
Sarunu vada L. Kovtuna, norādot, ka Latvijas masu saziņas
līdzekļos pēdējā laikā daudz
dzird runājam par to, ka Latvija
medicīnas aprūpes ziņā nodrošina Rietumu valstu kvalitāti par
Austrumeiropas cenām. Turklāt
Latvijā norisinās veselības ministres, prof. B. Rozentāles vadībā
veiktā ārstu inventarizācija (sīkāk
lasiet Laika 2009.g. 49. numurā),
kas nodrošinās kvalitātīvāku
medicīnas aprūpi. Veselības tūrisms ir atbalstāma joma, arī
tāpēc, ka ārstiem Latvijā būs
saglabāts darbs (šajos ekonomiskās krīzes apstākļos, kad
strauji pieaug bezdarbs arī mediķu vidū).
Dr. J. Dimants uzsveŗ, ka Latvijas ārsti ir profesionālā līmenī
vienādi ar pārējiem ārstiem
pasaulē. Tostarp arī ginaikologi
un dzemdību speciālisti, kaut arī
Latvijā ir zema dzimstība, taču
ārstus tajā vainot nevar – ir
nepieciešama valdības deklarācija, ka Latvijai vajadzīgi bērni.
J.Dimants cer, ka dzimstība Latvijā nākotnē uzlabosies (pašlaik
tā ir vissliktākā Eiropas Savienībā).
Diskusiju turpina Dr. V. Lejiņš,
kuŗš vada klīniku EGV, norāda,
ka viņa klīnikā trešdaļa pacientu
ir ārzemnieki. Jāatzīmē, ka EGV
klīnika dibināta 1998. gadā kā
privāta ginaikoloģiska ārstniecības iestāde. Piecu gadu laikā
piedāvātās palīdzības apjoms
ievērojami palielinājies, ietveŗot
arī vīriešu saslimšanu diagnostiku un ārstēšanu, psīchoterapiju,
seksoloģiju, ultraskaņas diagnostiku. 2000. gadā izveidota vienīgā
spermas banka valstī, ar ko tika
sperts liels solis uz priekšu
neauglības ārstēšanā Latvijā.
2003. gadā blakus ambulatorajai
daļai izveidots Eiropas Savienības
prasībām atbilstošs dienas stacionārs un embrioloģijas laboratorija. Ārpusķermeņa apaugļošanas (IVF) operācijas norit
ciešā sadarbībā ar Stokholmas
Karaliskās universitātes klīnikas
speciālistiem. Dr. V. Lejiņš atgādina, ka pēdējā laikā daudzi
Latvijas ārsti emigrē. Uz ārzemju
pacientu rēķina, kas Latvijā par

pakalpojumiem maksā divkārt
dārgāk, taču divreiz lētāk nekā
savā valstī, var samazināt maksu
vietējiem pacientiem, kas krīzes
apstākļos ir ļoti svarīgi. Dr. V. Lejiņš stāsta, ka Latvijas ārsti ir
izveidojuši uzņēmumu Medicīnas tūrisma centrs, kas ar zīmolu
Baltic Care apkalpos ārzemju
medicīnas tūristus. Centrā
apvienojušās 8 klīnikas – Gre-

liela nozīme jaunu klientu
piesaistīšanā ir ārvalstīs dzīvojošo tautiešu aktivitātēm un
informācijas izplatīšanai. 2009.
gada 18. oktobrī durvis vēra
Baltic Care centrs Londonā. Paredzēts, ka reizi mēnesī Latvijas
ārsti dosies uz Londonu, lai tur
konsultētu pacientus, bet Rīgā,
Dr. Ģīļa privātklīnikas telpās,
strādās sekretāre, kas koordinēs
pacientu plūsmu. Baltic Care
centram ir piesaistīta ceļojumu
un viesnīcu aģentūra Vanilla
Travel, kas nodrošinās klientiem
naktsmājas, kā arī paredzētas
atlaides lidmašīnās (varēs arī
mainīt reisus, kas ir svarīgi
atsevišķām pacientu grupām).
Šis projekts aizsākās 2009. gada
augustā un jau ir veiksmīga
sadarbība ar pacientiem no
Norvēģijas.
L. Kovtuna aicina pievērsties

piemēram, reģionos trūkst bērnu
kardiologu, jo studentiem nav
rezidentūras programmas bērnu
kardioloģijā. Ļoti zinīga pediatrijā ir Bērnu slimību klīnikas
vadītāja prof. Dace Gardovska.
Starp citu, pirmās 1000 sirds
operācijas mazajiem pacientiem
Latvijā tika izdarītas bez echokardiogrāfijas, datortomogrāfijas
un magnētiskās rezonanses
izmeklējumiem, jo tolaik Latvijā
vienkārši tādu nebija, kas tikai
apliecina Latvijas mediķu augsto
profesionālismu.
Diskusijas vadītāja L. Kovtuna
jautā klātesošajiem veselības
klīnikas Premium Medical vadītājiem par medicīnas aprūpi šajā
klīnikā un viņu viedokli jautājumā par medicīnas tūrismu.
Piebildīsim, ka klīnikā Premium
Medical strādā labākie Latvijas
ārsti-speciālisti un tajā ir labākais

Profesors Aris Lācis

Dr. Voldemārs Lejiņš

Dr. Maija Pozemkovska

Signe Dauškane-Platace

Leons Platacis

Dr. Jānis J. Dimants

mošanas
slimību
centrs
GASTRO, klīnika EGV, Lūkina
acu klīnika, medicīnas sabiedrība
ARS, Plastikas ķirurģijas klīnika,
Veselības centrs 4, Valtera
protēžu laboratorija un Zaržecka
privātprakse. 2009. gada 22.
oktobrī Medicīnas tūrisma centrs rīkoja preses konferenci, kuŗā
informēja sabiedrību par ārstu
jaunajām aktīvitātēm ārvalstu
tirgos. Neraugoties uz Latvijas
ārstu profesionālismu, ekonomisko apsvērumu dēļ tie ir spiesti meklēt klientus ārpus Latvijas.
Viens medicīnas tūrists Latvijā
iztērē apmēram Ls 5000, turklāt

nākamam diskusijas jautājumam
– veselības aprūpei Latvijā. Viņa
jautā, vai taisnība, ka noliktavās
rūsē diagnostikas aparātūra? Vai
taisnība, ka trūkst speciālistu,
kas prot ar to strādāt? Prof. A.
Lācis atbild, ka diezin vai, taču
jārunā par adekvātu aparatūras
pielietojumu, īpaši Latvijas
reģionos. Rīgas kardiologi dodas
mācīties, un viņiem
nav
problēmu ar diagnostiku. Bet ko
darīt, ja nesūta uz konsultāciju
Rīgā pacientus no reģioniem?
Čechijā līdzīgā situācijā tiek
izsaukti speciālisti, kas apmāca
rīkoties ar aparātūru. Latvijā,

medicīniskais aprīkojums, kā arī
estētiska vide, kas nav mazsvarīga
pacientiem. Turklāt klīnika
Premium Medical 2009. gada
jūnijā uzvarēja konkursā „Pacientam draudzīga medicīnas iestāde”
privāto klīniku katēgorijā. Klīnikas biznesa vadītājs L. Platacis
atzīst, ka tas ir liels gods, ka
klīnika ieguvusi šo titulu un piezīmē, ka savus pacientus klīnika
sauc par klientiem. Latvijas medicīnā pašlaik notiek fundamentālas pārmaiņas – ar ko tās
beigsies, vēl nezinām, bet būs
grūti atgriezties iepriekšējā situācijā. Lielākā problēma, kā norāda

L. Platacis, ir tā, ka nav skaidri
ieguvumi pārmaiņu rezultātā.
Konkurence stimulē, taču bieži
vien tā nav godīga. Daudzi Latvijas ārsti dodas darbā uz ārzemēm.
Medicīnas tūrismam Latvijā ir
senas tradicijas. Par piemēru
jāmin kūrorti Jūrmalā. Arī mūsdienās – Jaunķemeru sanatorijas
klientu vidū ir Izraēlas pilsoņi,
taču SPA kūrorti kaimiņvalstīs
Igaunijā un Lietuvā šai ziņā ir
mūs apsteiguši. Tomēr medicīnas
tūrismam Latvijā ir labi priekšnoteikumi – augsta kvalitāte un
zemas cenas, un ar to varam piesaistīt tūristus tuvākos 3 līdz 5
gadus. Latvijā nav speciālistu
pārpalikuma, maz ir arī jauno
speciālistu, tāpēc faktiski konkurence ir nevis ārstniecības iestāžu, bet gan pacientu vidū.
Dr. V. Lejiņš ir pārliecināts, ka
strikti jānodala privātā medicīna
no valsts medicīnas, lai nav tā ka
līdz plkst. 15.00 ārsts strādā valsts
darbu, bet pēc tam ar to pašu
aparatūru tajās pašās telpās pieņem privātus pacientus. Diemžēl
daudzi jauni speciālisti pēc pieredzes apgūšanas un kvalifikācijas
paaugstināšanas, kas ilgst 2-3
gadus, pamet klīniku un aizbrauc
uz ārzemēm vai aiziet strādāt uz
citu klīniku (tam piekrīt arī prof.
A. Lācis).
L. Platacis uzsveŗ, ka valsts
medicīnai naudas nav, jo šobrīd
sistēma pieļauj neracionālu naudas plūsmu. Medicīna ir bizness,
taču lielākā nelaime ir tā, ka
medicīna Latvijā ir politizēta, ko
pierāda nesenais skandāls Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā.
Diskusijā iesaistās S. DauškanePlatace, kas min negātīvus piemērus Latvijas medicīnā, par ko
prese skaļi nerunā. Arī laukos
daudzi ārsti nemāk strādāt ar
profesionālu aparātūru, kas rada
smagas kļūdas diagnostikā.
L. Kovtuna jautā, cik valsts ir
labvēlīga vai nelabvēlīga attieksmē pret pacientu?
S. Dauškane-Platace atceras,
ka padomju laikos bija obligāta
dispanserizācija, kas ļāva savlaicīgi atklāt hroniskas slimības.
Mūsdienās ģimenes ārstam būtu
jārūpējas par sabiedrības profilaksi. Tiesiskajos aktos ģimenes
ārstam Latvijā ir 19 pienākumi,
no kuŗiem viens ir slimību profilakse, taču vai ārstam, kuŗam ir
2000 pacientu, tam ir laiks,
financējums un vai pacients
saprot, kāpēc tas nepieciešams?
Aptaujas par profilaksi liecina,
ka cilvēki ar to nav apmieināti.
Tāpēc tika radīta pacientam
draudzīga veselības klīnika
Premium Medical, kur reizi gadā
jāiziet veselības pārbaude. Nav
nekas svarīgāks par veselību, bet
to saprot tikai tad, ja nomirst
kāds radinieks vai pašam ir ļoti
slikti.
L. Kovtuna vaicā, vai arī ASV
ir šādas problēmas, ka valstij
jāieinteresē pacienti rūpēties par
savu veselību? Dr. J. Dimants
atbild, ka ASV ir tās pašas
problēmas un lielas atšķirības
nav, jo cilvēki visā pasaulē ir
vienādi.
(Turpinājums 8.lpp.)
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Window on Eurasia: ‘Chekist’ Myth about the End of USSR Threatens
Russia with Collapse, Moscow Commentator Says
Pols Goubls (Paul Goble)
oVienna,
Decemb er
14 – The
conviction
in Russia’s
security
agencies
that
the
USSR would
never have
collapsed if “the Chekists” rather
than the Communists had been
in power has led many of them
to conclude that they can restore
much of the Soviet inheritance
because “power is in the hands of
‘the Chekists’” rather than in the
“imitation CPSU – “United
Russia.”
But according to Avtandil
Tsuladze, a leading expert at
Moscow’s Center of Political
Conjuncture, that conviction is
not only historically incorrect
but threatens the country with a
collapse analogous to but perhaps even more fateful than the
one the Soviet Union suffered
nearly two decades ago (www.ej.
ru/?a=note&id=9705).
In an essay in today’s
“Yezhednevny zhurnal,” Tsuladze
says that the “Chekists” are convinced that they would never
yield power the way Gorbachev
and the CPSU did and that “in
the ‘chekist’ milieu, [Vladimir]
Putin is positioning himself as
the ‘second Andropov,’” the man
many in the security agencies
believe would have saved the
Soviet Union had he lived.
For such people, the Moscow
analyst and frequent commentator continues, the current situa-

tion in the country and government is much as it should be:
“Russia is ‘the correct’ variant of
the USSR. Historical justice has
been restored. Power is in reliable hands. [And] the enemy is
not advancing.”
“But,” Tsuladze points out,
“the rules of arithmetic” make it
clear that “a sum is not changed”
by reordering the parts that make
it up. “And the communist party
and the KGB and much else
[from the Soviet past] were all
elements of a single Soviet project,” a project that suffered collapse.
“As a result of the inertia of
social processes and for a whole
number of other reasons, certain
aspects of the Soviet model in an
extremely impoverished form
have been reestablished,” something that has happened even
though Soviet leaders from Stalin
on recognized that the Soviet
system needed reform.
Indeed, “the necessity of
reforming the system was recognized even by its chief creator –
Stalin,” Tsuladze says. The XIXth
Party Congress was intended to
mark “the beginning of a far
reaching reform of the political
system.” But because of his death,
“history occurred differently,”
and “all the succeeding [Soviet]
leaders attempted in their own
way to carry out reforms.”
“The Soviet project has ended,”
the Moscow commentator says,
“but the de-Sovietization of society and the elites has not happened.” Consequently, there is a
desire to restore the Soviet past,

to come up with “a remake of the
USSR,” but such efforts are “condemned to failure” just as the
unreformed Soviet system was.
“Restorationists,” Tsuladze
writes, “always fail because they
are not able to draw the lessons
from the past, they try to reproduce it,” and thus they recreate a
situation which leads to “the
same results,” all the more so if
the conditions that led to the
emergence of the system in the
first place no longer exist.
The Soviet system arose under
extreme conditions in which
national survival was at stake,
but once those conditions
changed, the Soviet system could
not keep up with Western countries which were able to adapt
and thus was fated to fail – “the
Soviet super-militarized socialpolitical and economic systems
were not suited for that.”
And those who today are
“attempting to copy the Soviet
model with certain modifications for the resolution of contemporary tasks standing before
the country” are putting Russia
on course to repeat the disasters
of the past. Only by overcoming
the myths of the past – particularly the Chekist ones – Tsuladze
writes, will the country be able to
“move forward.”
Unfortunately, he continues,
the current situation is not promising in that regard. Indeed, in
certain respects, it appears to be
at a point resembling the one at
which the Soviet system collapsed in 1991, with the economy
in trouble, the leadership divid-

ed, and the population ready to
find a new hero.
Drawing on the works of the
anthropologist Claude LeviStraus about the way in which
passive populations can suddenly become active at a time of crisis, scapegoat an old leader, and
shift their allegiance to a new
one, Tsuladze draws a parallel
between “the Yeltsin phenomenon” of the 1980s and now.
With Yeltsin, he points out,
“mass meetings began and at a
certain moment the ruling hierarchy lost control of the process.
Something similar is taking place
now.” People are increasingly
speaking out more critically than
they did, and that criticism
“works to strengthen the position of [Dmitry] Medvedev.”
“But [the Russian president] is
indecisive and slow and the situation is becoming sharper with
each passing day.” In that situation just as 20 years ago, it is
entirely possible that “a dark
horse” will emerge and change
the shape of the game. “If Major
Dymbovsky became a sensation,”
he continues, then a someone
else “might blow up the entire
political space.”
To date, again like in the late
1980s, the majority of the population while unhappy with the
situation has not clearly “formulated its demands to the powers
that be.” It has not yet decided
who, drawing on Levi-Strauss
again, “who is the hero and who
is the anti-hero.” But that could
change and change quickly.
“Just as during the period of

growth, the mythological consciousness [of the Russian people] ascribed all successes to
Putin an din his person all the
ruling hierarchy, in the period
of decline all the problems and
failures are beginning to be
ascribed to him as well. The
mechanism of collective irresponsibility” which had helped
Putin is turning “against him.”
The time is coming when the
idols “not pleasing to the gods
and not able to protect ‘their
people’ from disaster” will be
overthrown. It has been delayed
only because of “one of the consequences of ‘the epoch of nihilism’” in Russia where “the
socially active part of the population does not participate in
politics, and the socially passive” goes to the polls.
Such “collective irresponsibility,” Tsuladze concludes, “can
have two practical consequences in politics – chaos or dictatorship. A system based on the
active participation of citizens
in the resolution of political
questions can avoid these
extremes” and escape the limitations of mythologization in
history.”
But the path from where
Russia now is to where it must
be is “not simple. Too many
possibilities have been missed,
too many problems have built
up in the ‘glamour’ years. “ But
however that may be, a settling
of scores is coming, and it is
one the Chekists with their
myth are not in a position to
block.

Nākamajā vasarā 3x3 nometne atkal aicina uz Mazsalacu
Gleznainajā Ziemeļvidzemes
pilsētā Mazsalacā 2010. gadā
no 25. jūlija līdz 1. augustam
notiks pasaules latviešu ģimeņu
nometne 3x3. Nometnes norises vieta būs Salacas krastā,
netālu no Skaņākalna klints,
Mazsalacas vidusskolas ēkās un
apkaimē.
Mazsalaca 3x3 saimi uzņēma
jau 1998. gadā, kad nometnes
tema bija „Kūmības”. Nometne
izskanēja ar rekordlielu - 200
vietējo cilvēku iesaistīšanos
nometnes norisē. 2008. gadā
Mazsalacā notika visu zemju
3x3 vadības loku nometne.
Mazsalacas novads var pamatoti lepoties ar saviem zemniekiem, kuŗi kopj savas mājas
un laukus, audzē labību, tādēļ
nometnes tema būs “No grauda
līdz maizei”. Mazsalacas nometnē godā celsim labības
audzēšanu un zemniekus, maizi
un maizes cepējus.
Nometne sāksies ar ekskursiju pa Valmieru, kur viesosimies
visās trijās nozīmīgajās ēkās,
kas uzceltas pēc neatkarības
atjaunošanas - mūzejā, teātrī un
bibliotēkā. Aizrautīgi mūzeja
darbinieki parādīs maizes tapšanas ceļu no grauda līdz maizes klaipiņam galdā. Bibliotēkā
ar tās garīgo maizi - grāmatām
- mūs iepazīstinās direktore

Daiga Rokpelne un ceram, ka
atvaļinājuma laikā mums izdosies arī teātrī izbaudīt tā
veldzējošo atmosfairu. Pēc tam
dosimies ceļā uz Mazsalacu, kur
pēc nometnes atklāšanas iepazīšanās vakarā uz pirmajiem
dančiem ar dziedāšanu aicinās
Austris Grasis, kuŗš, kā dzird,
jau sācis audzēt cūku cepetim.
Pirmdien sāksies nometnes
ikdienas ievirzes. Kā ikgadējās
3x3 ievirzes jau pašlaik varam
minēt Līgas Rupertes un Māras
Tupeses vadīto “Ģimeņu semināru” un Jāņa Peniķa un
Laumas Vlasovas vadīto “Polītiku”. Šajā ievirzē gaidīsim arī
interesantus vieslektorus, kā
piemēram, Vēlēšanu reformas
biedrības valdes priekšsēdi
Valdi Liepiņu.
Mazsalacas 3x3 baltu rotas
kalt mācīs Vitauts un Ineta
Straupes, Tupešu Jāņa ievirze
būs “Tradicionālā latvietība
šodienīgai izdzīvošanai un pārdzīvošanai”. Austris Grasis un
Ieva Freinberga visu nedēļu
katru dienu aicinās mācīties
kādu latviskās gadskārtas svinēšanu. Vismaz uz vienu dienu
nometnē un ievirzē “Latviskā
virtuve” viesosies arī Mārtiņš
Rītiņš. Maruta Voitukus –
Lūkina vadīs Dievturības ievirzi. Danču kluba dvēsele Valdis

Putniņš ir piekritis arī pa dienu
interesentiem mācīt danču
soļus, lai vakaros dancošana ir
raitāka.
3- 6 gadus vecos bērnus dienā
gaidīs mīļas audzinātājas. Būs
latviskas un interesantas ievirzes
arī bērniem no 7 līdz 12 gadu
vecumam. „Apvārsnī” tiksimies
ar Mazsalacas novadniekiem
un arī ar visā Latvijā zināmiem
cilvēkiem. Vakara programmā
būs gan brīvais mikrofons, gan
sadziedāšanās un sadancošana
ar novada folkloristiem un
Austra Graša vadīto folkloras
kopu „Rāmsalaca”.
Pēc vakara programmas, kā
ierasts, būs latviešu danči un
tradicionālā nīkšana, kas Mazsalacas nometnē solās būt īpaši
kupla. Kā jauninājums 2010.
gada 3x3 nometnē būs vēl viena
vakara aktīvitāte - vakarēšana
ar Ventspils zāļu sievu Līgu
Reiteri. Tā būs iespēja, dzerot
zāļu tējas, pabeigt dienā iesāktos
rokdarbus, vai vienkārši pasēdēt
un padziedāt jaukā gaisotnē.
2010. gads ir Skolēnu dziesmu
un deju svētku gads, tādēļ
darbīgajā nedēļā mūs priecēs
visas 8 Mazsalacas deju kopas.
Vidējās paaudzes deju kopa
„Skaņaiskalns” Ivetas Kļaviņas
vadībā viesiem būs sagatavojusi
īpašu pārsteigumu.

Indulis Bērziņš ar mammu Laidzē

Pilnu informāciju par nometnes ievirzēm un pieteikšanos
publicēsim 2010.gada februārī,
tomēr jau pašlaik aicinām visus
interesentus ieplānot laiku
dalībai nometnē.
Nometnes organizātori un
vadītāji - Inese un Indulis
Bērziņi.
Otrā Latvijas 3x3 nometne
notiks no 11. – 18. jūlijam,Mālpilī
Ineses un Jāņa Krūmiņu vadībā.
Informācija sekos.
*
Ārzemju latviešus lūdzam

pieteikties pie Arnolda Ruperta:
liga3x3@iserv.net
2141
Brunsink N.E. Grand Rapids,
MI, 49503, USA.
Tālr. 616 4568023.
Dalības maksa ir $250.- USD
no personas (bēreniem līdz 7
gadu vecumam puscena), $625.USD no kodolģimenes.
Informāciju sagatavoja:
Indulis un Inese Bērziņi
Tālr.: 29147111
E-pasts: Indulis@latviesi.com
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Dr. Dimanta optimisma formula
Ar LĀZA valdes priekšsēdi Dr. Jāni Dimantu
tikās Ligita Kovtuna

Dr. Jānis Dimants pieder pie
tiem cilvēkiem, par kuŗiem rodas
iespaids – viņš vienmēr ir lieliskā
darba formā, žirgts un optimistisks. Tā teikt – visas pasaules
nebūšanas šim vīram met līkumu.
Jāņa profesionālā un sabiedriskā
aktīvitāte Latvijas labā ir vispārzināma: jau 1993. gadā viņš
ieradās dzimtenē un... gluži praktiski strādāja Rīgas Dzemdību
namā. Kā pats saka: lai savām
acīm redzētu, kā viss notiek. Viņa
secinājums – ārsti Latvijā ir zinīgi
un prasmīgi. Jānis uzsveŗ arī vēl
vienu svarīgu atziņu – šo gadu
gaitā ir pilnveidojušās attiecības
starp ārstu un pacientu, augusi
savstarpējā uzticēšanās un
sapratne. Šai sakarā Dr. Dimants
ļoti slavē arī Rīgas veselības
klīniku Premium Medical, kuŗas
apmeklējumu uzskata par vienu
no spilgtākajiem Latvijas apceļojuma iespaidiem.
„Visskaistākā klīnika, kādu
dzimtenē esmu redzējis. Nevainojamas ārsta un pacienta attiecības, profesionālitāte.”
Savus Latvijas apmeklējumus
Jānis dēvē par sirojumiem. Un
šie sirojumi pārsniedz Latvijas
robežas. Tā šogad kopā ar kollēgu
Dr. Lūkinu viņš bija devies uz
Slovēniju, Italiju, dažas dienas
pavadījis arī Vīnē. Kāpēc Jāņa
interešu lokā nonākusi tieši
Slovēnija? Tāpēc, ka viena no
meitām uz trim gadiem turp
dosies kopā ar ģimeni, jo viņas
vīrs strādās ASV konsulārajā
dienestā. Lai pamatīgāk izbaudītu šo zemi, kuŗas daba viņu vai
apbūrusi, Jānis mācās slovēņu
valodu. Vēl pagājušogad viņš bija
pārņemts ar italiešu valodu un
mīļuprāt iepriecināja draugus ar
kādu asprātību italiešu valodā.
„Kas tev tā par indevi uz valodu mācīšanos?”- jautāju.
„Redzi, smadzenes ir nemitīgi
jādarbina, tāpat kā muskuļi. Ja
ļausim tiem „iesnausties”, vecums
klāt! Un vēl – pozitīvas domas,
jaunas zināšanas, ik dienu pa
kādam labam darbam. Tā ir
mana optimisma formula. Protams, veselīgs dzīvesveids, pareizs
uzturs, fiziskās aktīvitātes. Ar
nožēlu jāteic, ka šīs ir tās lietas, ar
kuŗām Latvijas latvieši visvairāk
grēko. Un vēl – tā čīkstēšana!
Latviešiem taču ir bijuši daudz,
daudz grūtāki laiki. Jā, šobrīd tā
knapi ir, taču „katrai nelaimei
laimīte galā”. Protams, viegli
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Lūdzu, sūtiet abonementu
runāt, un tomēr – izdzīvo tie
uzņēmēji, tie cilvēki, kas prot būt
sīksti un kas „nemet plinti
krūmos”. Nākamais gads solās
būt ļoti prasīgs, ja tā var teikt. Tas
prasīs daudz spēka un pacietības.
Un pašam sevī vien tas būs
jāatrod.
Saprotams, manu rūpju lokā ir
medicīnas un veselības aprūpes
stāvoklis Latvijā. Daudzi jauni,
izglītoti ārsti aizbrauc, arī medicīnas māsas. Vispār latviešu
inteliģences aizplūde no Latvijas
ir drāmatiska. Un drāmatiska ir
valdības bezspēcība. Nenoguris
aicinu – jau laikus domāsim par
nākamās Saeimas vēlēšanām
oktobrī. Ar malā stāvēšanu mēs
kaitēsim sev un savai valstij.
Un vēl man ir kāda ķecerīga,
bet varbūt nemaz ne tik ķecerīga
ideja: ja mēs, ārzemēs dzīvojošie

Veselības tūrisms un medicīnas
aprūpe Latvijā
(Turpināts no 7. lpp.)
Atšķirība ir vienīgi tā, ka ASV
ir lielākas iespējas un priekšrocība ir obligātā veselības apdrošināšana.
L. Platacis piebilst, ka Latvijā
tiek sniegta bezmaksas neatliekamā palīdzība akūtos gadījumos, un tagad ir arvien mazāk
cilvēku, kas domā, ka medicīna
neko nemaksā (tāds stereotips
iedzīvotājos bija saglabājies no
padomju laikiem). Cilvēki Latvijā

Abonējiet

sāk vairāk izvērtēt iztērēto naudu
slimību ārstēšanai un vairāk sāk
domāt par profilaksi.
L. Kovtuna atzīmē, ka sociālantropologs prof. R. Ķīlis secinājis, ka 42% iedzīvotāju Latvijā
joprojām uzskata, ka par viņu
labklājību jārūpējas valstij.
Noslēgumā L. Kovtuna diskusijas dalībniekiem jautā, kas
jādara, lai uzlabotu situāciju
Latvijas medicīnā?

ārsti, piemēram, uz pusgadu
dotos uz dzimteni praktiski
strādāt savā jomā?! Tas būtu ne
vien mīļš palīdzības žests, bet arī
milzīgs gandarījums pašam.
Ticiet man, esmu to izjutis pats
personiski! Turklāt šai laikā būtu
iespēja izbaudīt visu to patieso
bagātību, ko piedāvā dzīve
Latvijā – kultūras norises, teātrus, izstādes, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Un mēs
pretī dotu savu Rietumos uzkrāto
bagāžu – zināšanas, dzīves
pieredzi. Arī pleca izjūtu.
Ko novēlu Latvijai? Protams,
augšupeju. Un vēl man ir divas
karstas vēlēšanās. Pirmā: lai
mūsu valdība nepārprotami deklarē, ka Latvijas valstij ir
vajadzīgi bērni!
Un vēl – lai mūsu Valsts prezidenta kundze vairāk smaidītu...

Prof. A. Lācis uzskata, ka jānodala valsts un sabiedrības
kompetences, kā arī jāiznīcina
iespējas naudas noplūdināšanai
un jāstrādā maksimāli pozitīvi.
L. Platacis par pozitīvu piemēru min veselības klīnikas
Premium Medical darbību, jo
izdarīts liels darbs un iegūta
klientu uzticība (400 pacientu
gadā – tas ir daudz). Turklāt
ministru maiņas rezultātā nedrīkst mainīties veselības aprūpes
kvalitāte. Kā negātīvs piemērs
tiek minētas neskaitāmās
slimnīcu valdes (kāpēc katrā
valsts slimnīcā jābūt savai valdei?). Nepieciešama obligāta
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.............................................................................................
.............................................................................................

Dāvina
(Mr./Mrs./Ms.) .................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

P.S. Dāvanu kartes varat arī iegādāties "Laika"
birojā Amerikā un redakcijā Rīgā

veselības apdrošināšana, kas,
protams, būs papildu slogs
iedzīvotāju nodokļiem. Līdz šim
esam dzīvojuši kā lielvalsts (ar
lielu skaitu datortomogrāfu,
magnētiskās rezonanses aparatūru un slimnīcu). Prof. A.
Lācis iebilst, ka jābūt dislokācijai
– divām daudzprofila slimnīcām
Rīgā (abos Daugavas krastos).
Dr. V. Lejiņš secina, ka šobrīd
Latvijā ir nožēlojama situācija, jo
nekas jau nemainīsies (tuvākā
nākotnē). Lai kaut ko mainītu,
pilnīgi jāmaina valdošā sistēma,
taču Dr. V. Lejiņš netic šai valstij.
Nemaz nerunājot par zāļu problēmu (tās Latvijā ir nesamērīgi
dārgas) un vakcināciju (par to

daudz diskutēts pēdējā laikā
Latvijas plašsaziņas līdzekļos).
Dr. V. Lejiņš atspēko mītu, ka
privātais ārsts ir dārgāks, pierādot, ka faktiski tas ir pat lētāks, jo
pusstundas laikā sniedz konsultāciju, veic ultrasonogrāfiju
un visas nepieciešamās analīzes
(cena Ls. 30).
Diskusijas vadītāja L. Kovtuna
tam pilnīgi piekrīt, secinot, ka
ar šo sarunu mēs diemžēl neko
nemainīsim, taču vai būsim laimīgi, ja sēdēsim un klusēsim?
Dr. J. Dimants aicina tikties
pēc gada uz tradicionālo apaļā
galda diskusiju, cerot, ka Latvijas
medicīnā viss iet uz labo pusi.
Ticēsim tam!
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Satversmes tiesas lēmums
pensiju jautājumā
Satversmes tiesa (ST) pensiju samazināšanu atzinusi par neatbilstīgu Satversmei. Līdz ar to Saeimas un
valdības jūnijā pieņemtais lēmums
samazināt pensijas par 10%, bet
strādājošiem pensionāriem – par
70% ir atcelts no spēkā stāšanās
brīža. Tomēr ST atļāvusi valdībai ne
ilgāk kā līdz 2010. gada 1. martam
veikt ieturējumus no pensijām, lai
saglabātu sociālā budžeta samazinājumu.
Tiesa atzina, ka lēmums par pensiju samazināšanu neatbilst Satversmes 1. pantam, kas nosaka, ka Latvija ir demokratiska republika, un
109. pantam, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas,
bezdarba un citos likumā noteiktos
gadījumos.
Līdz 1. martam Saeimai jāizstrādā kārtība, kādā kompensēt ieturētās summas. Maksimālais termiņš,
kādā valstij jānorēķinās ar pensionāriem par samazinātajām pensijām, ir 2015. gads.
Lēmumu ST tiesneši pieņēmuši
vienbalsīgi.
*
Labklājības ministrija 28. decembrī paziņoja, ka gan strādājošie, gan
nestrādājošie pensionāri pilnu pensiju saņems jau ar 2010. gada 1. februāri. Ministrija apņēmusies ar
1. februāri pensiju ieturējumus pārtraukt. Tiek gatavoti priekšlikumi,
lai pēc iespējas drīzāk varētu izpildīt Satversmes tiesas spriedumu,
atmaksājot pensionāriem ieturēto
naudu.
Svarīgākie polītiskie notikumi
Latvijā 2009. gadā
Janvāris
* 13. janvārī akcijā Doma laukumā
aptuveni 20 tūkstoši demonstrantu
ar Latvijas karogiem un plakātiem
pauda aicinājumu Valsts prezidentam Valdim Zatleram atlaist Saeimu.
Vēlāk vakarā vairāki simti agresīvi
noskaņotu protestētāju devās pie
Saeimas, kur izcēlās kautiņš ar policiju, protestētāji apmētāja Saeimas
ēku ar olām un visu, kas gadījās pa
rokai. Tika izsistas Saeimas ēkas
logu rūtis, izdemolēts dzērienu
veikals un aizturēti vairāki cilvēki.
Nākamā dienā pēc notikumiem
Vecrīgā Valsts prezidents Valdis Zatlers izvirzīja ultimātu Saeimai un
aicināja Latvijas iedzīvotājus pārdomāt, kādu ceļu viņi grib iet savā
valstī. Nedēļu vēlāk Latvijas augstāko amatpersonu un partiju dienas
kārtībā parādījās jautājums par
nepieciešamību pēc ārkārtas Saeimas vēlēšanām un konstitūcionālām pārmaiņām, kas šādas ārkārtas
vēlēšanas varētu nodrošināt tiesiski.
Janvārī tika publiskots Ivara Godmaņa valdības parakstīts dokuments, kuŗā Latvijas valdība Starptautiskajam Valūtas fondam apņēmās trīs gadu laikā samazināt budžeta deficitu līdz 3% no IKP, tostarp “iesaldējot” pensijas, palielinot
un ieviešot jaunus nodokļus, pārbaudot Latvijas banku sistēmu un
aicinot arī privāto sektoru samazināt algas.
*Kultūras ministre Helēna Demakova iesniedza demisijas rakstu un
atkāpās no amata. Iemesls – veselības problēmas.
Februāris
* No amata atkāpās zemkopības
ministrs Mārtiņš Roze. Pie valdības
ēkas zemnieki protesta akcijā novietoja koka zārku ar asiņainām liel-

lopu galvām, kas simbolizē Latvijas
lauksaimniecības nāvi.
*Pāris nedēļu svārstījies un nācis
klajā ar paziņojumiem, ka nedomā
pamest kuģi, Ministru prezidents
Ivars Godmanis tomēr paziņoja par
savu demisiju. Valsts prezidents
Valdis Zatlers Ministru prezidenta
amatam nominēja partijas Jaunais
laiks kandidātu, eiroparlamentārieti
un financistu Valdi Dombrovski.
*Rīgas apgabaltiesa KNAB pazudušās naudas lietā apsūdzētajiem
biroja darbiniekiem Jānim Imšam
un Indrai Veipai piesprieda reālu
brīvības atņemšanu, abus apcietinot
tiesas zālē. Imšam cietumā jāpavada
septiņi, Veipai - pieci gadi.
Marts
*Saeima apstiprināja kādreizējā
finanču ministra Valža Dombrovska Ministru kabinetu, kas kļuva
par otro partijas Jaunais laiks vadīto
valdību. Līdz ar Ministru prezidenta
amatu Jaunajam laikam tika vēl trīs
ministru portfeļi, Tautas partijai pieci, četri ministri pārstāv Zaļo un
Zemnieku savienību, apvienībai
TB/LNNK un Pilsoniskajai savienībai pa vienam ministra portfelim.
*Saeima bez debatēm Korupcijas
novēršanas un apkaŗošanas biroja
(KNAB) priekšnieka amatā apstiprināja uzņēmēju Normundu Vilnīti.
*Lai arī formāli Saeima un valdība pilnīgi nepaveica visus 14. janvārī dotos uzdevumus, prezidents
Valdis Zatlers nolēma nerosināt
9. Saeimas atlaišanu, jo nepieciešams aktīvs valdības un parlamenta
darbs ekonomiskās krizes problēmu
risināšanai.
Aprīlis
*Saeima bez debatēm lielā vienprātībā galīgā lasījumā atbalstīja
Valža Zatlera savulaik paustajā ultimātā pieprasītos Satversmes grozījumus, kas paredz divām trešdaļām pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos iedzīvotāju tiesības atlaist
Saeimu. Grozījumi gan neatiecas uz
pašreizējo - 9. Saeimu.
*Vides sakopšanas akcijā “Lielā
talka” piedalījās vairāk nekā 110 000
brīvprātīgo, savācot ap 340 000 maisu ar atkritumiem.
*Tika pareģots, ka jaunā bīstamā
slimība AH1N1, dēvēta par cūku
gripu, kas jau konstatēta Eiropā, sasniegs arī Latviju.
Maijs
*Latviju apciemoja ES finanču komisārs Hoakins Almunja. Viesis
atzina, ka Latvijai ir pa spēkam
atjaunot savu konkurētspēju un
ekonomikas izaugsmi, ja tā spēs
izpildīt stabilizācijas programmā
izvirzītos mērķus.
*Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa
žurnālistes Ilzes Jaunalksnes telefona sarunu noklausīšanās krimināllietā apsūdzētos atzina par vainīgiem dienesta stāvokļa ļaunprātīgā
izmantošanā un piesprieda tiem
naudas sodus.
Jūnijs
*Notika pašvaldību un Eiropas
Parlamenta vēlēšanas. Rīgā uzvarēja
partijas Saskaņas centrs un LPP/LC,
kas vienojās par valdošo Rīgas domes koaliciju. Eiropas Parlamentā
turpretī visvairāk Latvijas pārstāvju
tika Pilsoniskai savienībai.
*Valsts prezidents Valdis Zatlers,
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Saeimas deputāti un sociālie partneŗi vienojās par budžeta
konsolidāciju - izdevumu samazinājumu un ieņēmumu palielinājumu vēl 500 miljonu latu apmērā.
*No amata atkāpās veselības

ministrs Ivars Eglītis. Viņa vietā
nāca Baiba Rozentāle.
*Latvijā reģistrēja pirmo laboratoriski apstiprināto jaunās gripas
AH1N1 saslimšanas gadījumu.
Jūlijs
*Jaunievēlētās Rīgas domes koalicija - Saskaņas centra un LPP/LC
deputāti - par galvaspilsētas vadītāju
ievēlēja SC līderi Nilu Ušakovu.
Ainārs Šlesers kļuva par Rīgas pilsētas galvas vietnieku.
*Atklātībā nāca neoficiāls Latvijas
valdības un Starptautiskā Valūtas
fonda vienošanās tulkojums, kuŗā
varēja uzzināt, ka tad, ja valdībai
neizdosies citādi konsolidēt budžetu par 500 miljoniem latu, būs jāievieš progresīvais nodoklis, sākot no
500 latu lieliem mēneša ienākumiem, jāsamazina pabalsti, jāpalielina PVN līdz 23%.
Augusts
*Pieminot Baltijas ceļa akcijas 20
gadus, Baltijas vienotības skrējienā
Sirdspuksti Baltijai piedalījās vairāk
nekā 60 000 cilvēku.
*Trīs Saeimā pārstāvētās labējās
partijas - Jaunais laiks, Pilsoniskā
savienība un Sabiedrība citai polītikai vienojās par spēku konsolidēšanu kopīgas apvienības izveidošanai uz nākamgad paredzētajām
Saeimas vēlēšanām.
*Bauskā vairāki simti baušķenieku
protestēja pret Bauskas slimnīcas
reorganizāciju, bloķēja tiltu pār Mēmeli. Lai atjaunotu satiksmi, pēcpusdienā Bauskā ieradās policijas
specvienības un protestētājus izklīdināja.
*Biedrība Etniskās kultūras centrs
“Suiti”” saņēma UNESCO ekspertu
pozitīvu atzinumu par suitu kultūrtelpas iekļaušanu glābjamo
vērtību sarakstā.
*Valsts prezidents vizītē apmeklēja
Azerbaidžānu.
Septembris
* Sākās darbs ar 2010. gada budžeta projektu - interesantāko valsts
budžetu Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Projekta izvērtēšana gandrīz
beidzās ar valdības krišanu, jo
nodokļu ieviešanas jautājumā sastrīdējās ietekmīgie koalicijas partneŗi – Tautas partija un Jaunais
laiks.
*Valsts prezidents Valdis Zatlers
sasauca ārkārtas Ministru kabineta
sēdi.
*Pēc tikšanās ar Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvjiem nācās atzīt,
ka nākamā gada valsts budžetu
vajadzēs konsolidēt kopumā par
pusmiljardu latu.
*Valdība vienojās, ka augstākā
alga valsts sektorā, kuŗai būs pakārtotas visas pārējās valsts pārvaldē
strādājošo algas, būs Valsts prezidenta alga jeb 2208 lati. Savukārt
ministrijās algas būs pakārtotas
Ministru prezidenta mēneša algai,
kas ir 1908 lati. Vienotā algu sistēma
attieksies arī uz pašvaldību darbiniekiem.
*Tika paziņots, ka Rīga 2014. gadā kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu.
Oktobris
*Bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga piekrita Ministru prezidenta Valža Dombrovska izteiktajam oficiālajam uzaicinājumam
kandidēt uz Eiropas Savienības prezidenta amatu.
*Vēlreiz Latvijā ieradās ES ekonomikas un monētāro lietu komisārs Hoakins Almunja un pavēstīja,
ka budžeta konsolidāciju Latvijā
nevajadzētu veikt uz maznodroši-

nāto rēķina, bet gan būtu jāapsveŗ
progresīvās nodokļu sistēmas ieviešana, kā tas ir vairākumā ES
dalībvalstu.
*Krievija Latvijas pierobežā izvērta lielākās militārās aktīvitātes
kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas. Manevru norises gaitai
sekoja līdzi un to vērtēja arī Latvijas
eksperti.
*Tautas partijas valde nolēma, ka
tās vadībā atgriezīsies bijušais trīskārtējais Ministru prezidents Andris
Šķēle. “Es esmu gatavs kļūt arī par
Latvijas valdības vadītāju,” īsā uzrunā pavēstīja Šķēle.
*Par laikraksta Diena īpašnieku
kļuva britu miljardieris Roulends,
laikrakstu pameta tā vadība un arī
vairāki žurnālisti.
Novembris
* Valdība vienojās par pārmaiņām nodokļu sistēmā, kuŗas paredz
palielināt iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likmi līdz 26%, kā arī ieviest
progresīvo nekustamā īpašuma nodokli mājokļiem.
*KNAB uzsāka kriminālprocesu
par iespējamiem noziedzīgiem
nodarījumiem saistībā ar publiskajiem iepirkumiem Bērnu klīniskajā
slimīcā. Tika apcietināti slimnīcas
valdes loceklis Arnis Kramzaks un
saimniecības direktors Aivars Lisenko. Prezidenta kanceleja atlika
Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu
slimnīcas direktoram Dzintaram
Mozgim.
*Sabiedriskā darbiniece Sarmīte
Ēlerte paziņoja, ka kopā ar domubiedriem sākusi rīkoties, lai orga-

nizētu, iespējams, jaunu tautas
Atmodu, aicinot cilvēkus “pamosties un jaunā atbildības līmenī
izvērtēt polītiskos procesus valstī”,
nākamajās Saeimas vēlēšanās stājoties pretī “vecās polītikas architektiem” - Andrim Šķēlem, Aivaram
Lembergam un Aināram Šleseram.
Decembris
*1. decembrī Saeima ārkārtas
sēdē vairāk nekā pēc 12 stundu ilga
darba apstiprināja nākamā gada
valsts budžetu. Tajā, tāpat kā 2009.
gada budžeta grozījumos, veikta
konsolidācija 500 miljonu latu apmērā un pieņemti vairāki nepopulāri lēmumi, tostarp nodokļu un
nodevu likmju palielināšana un
jaunu nodokļu ieviešana.
*Satversmes tiesa nolēma, ka
valdība nav drīkstējusi darīt pāri
veciem ļaudīm un samazināt pensijas. Pilnā apmērā pensijas jāsāk
maksāt martā, ieturētā summa
jāatmaksā pensionāriem līdz 2015.
gadam.
*Pēc aptuveni divus gadus ilgas
Ģenerālprokurātūrā veiktās izmeklēšanas ģenerālprokurors Jānis Maizītis atzina, ka tā dēvētie Ventspils
pilsētas galvas Aivara Lemberga
“stipendiāti” nav nedz mīts, nedz
polītisko pretinieku izdomājums.
“Daļa naudas saņēmēju apliecina,
ka ir to saņēmuši,” intervijā atzina
Maizītis, norādot, ka izmeklēšanu
sarežģī personas, kas zina par naudas apriti, bet ar izmeklētājiem nesadarbojas.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers un ārlietu ministrs Māris Riekstiņš izteica līdzjutību bijušajai ASV vēstniecei Latvijā Katrīnai Todai
Beilijai un viņas ģimenei par ugunsgrēku Ziemsvētku naktī, kuŗā
gāja bojā divi viņas mazbērni. K. T. Beilija bija ASV vēstniece Latvijā
no 2005. līdz 2007. gadam.
Žurnāla Business Week rakstā “Kā Latvija eksportē automašīnas
bez savas autoindustrijas” teikts, ka Latvija sākusi eksportēt automašīnas
arī uz Ganu un Gvineju-Bisavu. Pagājušā gada pirmajos desmit mēnešos automašīnu eksporta vērtība sasniegusi 86,3 miljonus latu,
importa vērtība - 81 miljonu latu. Tas atbilst 10 092 eksportētām vieglajām pasažieŗu automašīnām un 8509 importētām automašīnām.
Galvenie automašīnu eksportētāji ir bankas, kas ārzemēs pārdod no
maksātnespējīgiem kreditņēmējiem atgūtās automašīnas.
Izceļoties asākām diskusijām, 28. decembrī valdības sēdi pameta
divi TP ministri, tādējādi nesaskaņām valdībā kļūstot aizvien krasākām. Pirmais sēdi atstāja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP), protestējot pret finanču ministra Einara
Repšes (JL) uzdotiem jautājumiem par sagatavoto elektronisko
identifikācijas karšu koncepcijas projektu. Zalāns arī pārmeta Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim (JL) neprasmīgu sēdes vadīšanu. Vēlāk Zalāns gans valdības sēdē atgriezās, bet tajā līdz galam
nepalika tieslietu ministrs Mareks Segliņš (TP). Viņš sēdi pameta,
protestējot pret Dombrovska uzdotajiem jautājumiem.
Ministru kabinets atbalstīja vairāku darbadienu pārcelšanu Valsts
svētkos un Jāņos. Līdz ar to nākamgad maijā, jūnijā un novembrī būs
pa četrām līdz piecām brīvdienām pēc kārtas. 3. maija darbadienu pirmdienu pārcels uz sestdienu, 29. maiju, tādējādi iedzīvotājiem būs
brīvs 1., 2., 3. un 4. maijs. Jāņos brīvdiena būs arī piektdiena, 25. jūnijs,
kas būs jāatstrādā sestdienā, 19. jūnijā. Līdz ar to Jāņos gaidāmas piecas
brīvdienas pēc kārtas.Valsts svētkos brīvs būs ne tikai 18. novembris,
bet arī 19. novembris, kas būs jāatstrādā sestdienā, 13. novembrī.
Afgānistānā gājis bojā Igaunijas kaŗavīrs Kristians Jalakass. Latvijas prezidents Valdis Zatlers izteica līdzjutību Igaunijas Republikas
prezidentam Tomasam Hendrikam Ilvesam un Igaunijas tautai.
Valsts prezidentam Valdim Zatleram tiek meklēts dzīvoklis, kas
viņam pienāksies pēc prezidentūras laika beigām. Zatlers noteicis pamatprasības: dzīvoklim jābūt tikpat lielam kā bijušiem prezidentiem –
apmēram 230 m2. Vairāki dzīvokļu īpašnieki izteikuši piedāvājumu
pārdot dzīvokli prezidenta vajadzībām.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ierosinājusi
Baby Box nosaukt par glābējsilīti. Vērtēšanai iesniegti arī citi nosaukumi: „bārabērna šūpulītis”, „lullīte”, „glābtuvīte”, „dzīvības silīte”.
Rīgas apgabala Kriminālpolicija pieļauj, ka pazīstamā uzņēmēja miljonāra Raimonda Gerkena māju aplaupījis profesionālu zagļu
grupējums. Tiek izvirzītas arī citas zādzības versijas.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Savienību.
Kremlis kā ziemeļu (nordiskās,
āriskās?) civīlizācijas balsts - te pat
vistām jāsmejas, kā saka krievi paši.
Amerika saglabā veselīgu skepsi,
kad runa ir par jaunām vēsmām
Krievijā.
Šai sakarā vērts pakavēties pie
ASV Ratgera (Rutgers) universitātes
profesora Dēvida Foglsonga grāmatas The American Mission and
the “Evil Empire”: The Crusade for
a”Free Russia” since 1881.
Grāmatā aprakstīts, kā Amerikā
arvien no jauna uzplaukusi cerība,
ka Krievijā uzdīgs brīvības asni, un kā Vašingtonai atkal un atkal
nācis piedzīvot vilšanos.
Cara Aleksandra II nogalināšanai
sekoja nežēlīgi grautiņi Krievijas
dienvidos, un ASV sabiedriskās
aprindas lika cerības uz revolūcionāro kustību Pēterpilī un Maskavā.
Amerikāņi jūsmīgi sveica cara Nikolaja II manifestu 1905. gada
oktobrī, taču t.s. Stolipina reakcija
un soda ekspedīcijas izkliedēja
illūzijas. 1917. gada pavasarī carisms tika gāzts, un Ņujorkā notika
masu mītiņi, suminot Krievijas
brīvās republikas dzimšanu. Vilšanās bija rūgta, kad boļševiki turpat
gadmijā izdzenāja Satversmes sa-

pulci un ieviesa sarkano terroru.
Kad Franklins Delano Ruzvelts
ieraudzīja, ka Lielvācijai neizdodas
1941. gada rudenī ieņemt Maskavu un ka padomju kaŗaspēks spēj
pāriet uzbrukumā, Amerikā sāka
izpausties diezgan salkanas prokrieviskas simpatijas. Ļoti raksturīgs ir 1942. gada plakāts, kur
attēlots sarkanarmietis un rakstīts:
This man is your FRIEND. He fights
for FREEDOM. Teherānā un Jaltā,
tiekoties ar Staļinu, Ruzvelts iedomājās, ka Uncle Joe nebūs pārmērīgi alkatīgs un pēc kaŗa palaidīs
grožus vaļīgāk. Taču 1945. gada vasarā, Potsdamas konferences dienās, prezidents Trumens saprata,
ar ko viņam darīšana, un aukstais
kaŗš kļuva neizbēgams.
1986. gadā Kremlī uzrādās Gorbijs, 1991. gada 21. augustā par
Krievijas demokratijas karognesēju kļuva Boriss Jeļcins, un jaunais
ārlietu ministrs Kozirevs pārliecināja rietumvalstis, ka Krievija nu
ir draugs un pat sabiedrotais...
Turpmākais ir zināms. Putina
Krievija, kaut manāmi novājināta,
nebūt nav atmetusi imperiskās ambicijas un lūko - ja ne ar varu, kā
2008. gada piecu dienu kaŗā, tad
ar viltu atgūt ietekmi tā dēvētajā
pēcpadomju telpā. Ja nu Rogozins
tagad Putina uzdevumā mēģina
kārdināt Ameriku ar dīvaino, gandrīz vai okulto ziemeļu solidāritāti,
tad uz šīs ēsmas diez vai uzķersies
pat labestīgais Baraks H. Obama.
Franks Gordons

pirms savas 95. dzimšanas dienas.
Gada dzīvnieks, putns, kukainis,
augs, koks un sēne attiecīgi bija
brūnais lācis, jūras krauklis,
čemurziežu dižtauriņš, Jūrmalas
dedestiņa, parastā zalktene un
sakņu piepe.
Kāds būs 2010. gads? Smags,
citādi to nevar nosaukt. Krize mūsu
valstī turpinās. Kaut arī inflācija,
kas Aigara Kalvīša valdīšanas laikā
uzkāpa debesīs, nu ir samazinājusies tiktāl, ka daži ekonomisti pat
runā par deflāciju, ļaudīm ienākumi ir samazinājušies. Bezdarbs ir
arvien masīvāka problēma, piemēram, mans dzīvesbiedrs bez darba
ir jau kopš vasaras, un joprojām
nekas viņam nespīd. Simtiem un
tūkstošiem cilvēku emigrē labāka
darba un labākas dzīves meklējumos. Un rodas iespaids, ka valdība
īsti nezina, ko darīt. Nodokļus
bezgalīgi celt nevar, taču nav sīki
izstrādātu īpašu plānu - ko tādā
gadījumā darīt. Paaugstinātie nodokļi, starp citu, nozīmēs cītīgāku
izvairīšanos no nodokļiem, turklāt
daži uzņēmumi jau tagad ir pārcēlušies uz citām zemēm, piemēram, uz Igauniju, kur nodokļi ir
krietni zemāki. Lieki teikt, ka tas
nepalīdzēs piepildīt valsts kasi.
Protams, lielākais notikums
2010. gadā būs 10. Saeimas vēlēšanas. Rodas iespaids, ka nākamā
valdība būs oligarchu pārvaldīta.
Redzamākiem ministru prezidenta amata kandidātiem ir visnotaļ
apšaubāma reputācija – Andris
Šķēle, bieži minētais Šlesers, Aivars Lembergs, Jānis Urbanovičs.
Vēlēšanas notiks pēc zināmā mērā
jauniem noteikumiem, lai gan dažus grozījumus partiju financēšanas un priekšvēlēšanu kampaņas rīkošanos noteikumos Saeima
marinē joprojām. Vēl ilgi turpināsies tiesvedība par A. Šķēles „Tautas”

partijas un A. Šlesera Latvijas Pirmās partijas/Latvijas ceļa rupjo
krāpšanos pirms 2006. gada vēlēšanām, un varam paredzēt, ka ar
„radošu grāmatvedību” partijas
centīsies nodarboties arī šoreiz.
Dzīve turpinās. Arī krizes apstākļos ļaudis darbojas, vairākās tautsaimniecības nozarēs manāma neliela izaugsme. Šīs avīzes lasītājus
es aicinu ļoti rūpīgi vērot visu, kas
valstī notiek, it īpaši domājot par
gaidāmajām vēlēšanām. Citās valstīs dzīvojošo Latvijas pavalstnieku
skaits ir pietiekams, lai ietekmētu
vēlēšanu rezultātus, ja vien balsošana ārzemēs nebūtu tik liela klapata – iecirkņu vēstniecībās maz,
un tas nelīdz cilvēkiem, kuŗi nedzīvo nevienas vēstniecības tuvumā. Lūdzu, jau laikus izpētiet, kā
balsot pa pastu. Negribas valsti vēl
uz četriem gadiem atdot cilvēkiem,
kas ar godīgumu un tiesiskumu
ir pasvešās attiecībās. Vēl mazāk
gribas valdību, kas vēl vairāk ļauj
Krievijai iejaukties mūsu valsts
polītiskajā un it īpaši tautsaimnieciskajā pasaulē.
Atkārtoju, cienījamie lasītāji, – lai
jums dižens un visādā nozīmē
veiksmīgs šis gads! Es pats jauno
gadu sākšu ar atgriešanos Latvijas
Radio. Katru darba dienu plkst.
18.30 vadīšu interviju par kādu
attiecīgajā dienā interesantu vai
nozīmīgu tematu. LR programmu
var atrast tīmeklī, varat klausīties, ja
vēlaties, un arī skatīties – LR studijās
tagad ir iemontētas kameras, kas
ļauj cilvēkiem ne vien dzirdēt, bet
arī redzēt studijā notiekošo. Februārī sāksies jaunais sēmestris Latvijas Universitātē, man šis būs jau
divdesmitais gads tur mācībspēka
lomā. Turpināsies mans televīzijas
raidījums „Skats no malas”. Īsi sakot – viss notiek. Lai jums veicas!
Kārlis Streips

Zili brīnumi: Krievija palīdzēs rietumvalstīm
izglābt “ziemeļu civīlizāciju”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Kas to būtu domājis! Krievijas pastāvīgais pārstāvis (postpred) NATO mītnē
Dmitrijs Rogozins imperisks šovinists,
kas pieradis šaustīt
rietumvalstu pretkrieviskās intrigas, tagad vietnē www.gazeta.ru
nācis klajā ar šādu deklarāciju:
“Jāiedarbina smadzenes, jānotrulina atmiņas, ko moka pagātnes
pārestības, un jāsaprot, ka tikai
kopīgi ASV, Eiropas Savienība un
Krievija spēj glābt ziemeļu civīlizāciju no polītiskas trūdēšanas
un civīlizātoriskas bojā ejas “jauno dienvidu kultūru” spiediena
ietekmē.”
Tas tiešām ir pārsteigums. Nāk
prātā jēdziens - ziemeļu cilvēks (der
nordische Mensch), kas bija tik mīļš
Nirnbergā pakārtajam vācbaltietim Alfredam Rozenbergam. Galvenais joks te ir tāds, ka Dmitrijs
Rogozins atsakās atšifrēt, kas tās
tādas par “jaunām dienvidu kultūrām”, kas apdraud šo “ziemeļu
civīlizāciju”. Rogozins baidās izrunāt vārdus - kaŗojošais islāmisms,
jo Krievijas Federācijā mīt vismaz
23 miljoni islāmticīgo - no tatāriem, kas apdzīvo “krievu likteņ-

upes” Volgas krastus, līdz čečeniem un citiem Ziemeļkaukaza
kalniešiem.
Droši vien Dmitrija Rogozina
nolūks ir notrulināt ASV un ES
dalībvalstu modrību, iegalvot tām,
ka “mums visiem ir kopīgas saknes”, ka Krievija nu nekādi nav
uzskatāma par draudu Ziemeļamerikai un Vakareiropai.
Krievijas ģerboņa ērglis, kā
zināms, ir divgalvains. Krievijas
likteņus lemj divi vīri - Putins un
Medvedevs. Īpatnējs duālisms izpaužas arī šai gadījumā: kamēr
Dmitrijs Rogozins, kuŗa birojs patlaban atrodas Briselē, ņēmies aicināt Rietumus kopā ar Krieviju glābt
ziemeļu civīlizāciju, profesore Natalija Naročņicka, kuŗas birojs patlaban atrodas Parīzē, joprojām sludina, ka viltīgie un neģēlīgie Rietumi ir bijuši, ir un būs derdzīgs
pretstats apgarotajai slaviskajai
Krievzemei.
Dmitrijs Rogozins lūko apvārdot
NATO. Paņēmiens ir visai lēts:
savā apcerējumā, kas parādījies
minētajā vietnē, viņš sakās gandarīts par to, ka Ziemeļatlantijas aljanse, kopš to vada jaunais ģenerālsekretārs A. F. Rasmussens, “uzvedas prāgmatiskāk (..) Rietumu

polītiķi, kam vesels saprāts, sākuši
apzināties: ja pasaulē ir draudi
ASV un Eiropas drošībai, tad tie
nāk no dienvidiem, nevis no austrumu puses.” Seko sākumā citētie
izteicieni par apdraudēto ziemeļu
civīlizāciju un “jauno dienvidu
kultūru” baismo spiedienu. Seno
praviešu stilā Rogozins runā līdzībās: “Mūsdienu nežēlīgajā un
trauslajā pasaulē patiešām ir ietekmīgi spēki, kuŗi apšauba mūsu
tiesības dzīvot. Un tiem mēs - krievi, amerikāņi, eiropieši - esam visi
vienā sejā.”
Noslēpumainais Rogozins! Kas
tie par spēkiem? Ķīnieši? Diez vai tie allegoriski vienmēr nāk no austrumiem, kaut arī tālajiem. No
dienvidiem nāk muslimi, islāmticīgie.
Bet ar nešpetno Irānas prezidentu Achmadinedžadu Kremlis saprotas tīri labi, cenšoties paglābt
viņu no pārāk skarbām sankcijām. Pret fanātiskajiem talibiem
Krievija Rietumiem nav palīgs:
padomju interventu izgāšanās tai
pašā Afgānistānā ir spilgts nevarības piemērs.
Un Sauda Arabijas karalis vai
Ēģiptes prezidents nu nekādi nebiedē nedz NATO, nedz Eiropas

Jaunajam gadam atnākot
Ir sācies jaunais 2010. gads. Ceru, ka
ikkatram no jums,
dārgie lasītāji, tas būs
veiksmīgs, veselīgs un
laimīgs gads. Šajā laikraksta numurā paskatīsimies atpakaļ uz to, kāds bijis aizejošais
gads, kā arī padomāsim - kas
gaidāms nākamajā gadā.
2009. gads Latvijā un pasaulē pagājis krizes gaisotnē. Globālā ekonomiskā krize aizsākās 2008. gadā
un pilnus apgriezienus uzņēma
2009. gadā. Katra valsts ar to tika
galā kā nu prazdama, bet Latvijas
gadījumā nekāda īpaša prasme
netika demonstrēta. Februārī krita
Ivara Godmaņa valdība, viņa vietā
stājās Jaunā laika (JL) pārstāvis
Valdis Dombrovskis. I. Godmaņa
valdības laikā pieauga sabiedriskā
spriedze, 13. janvārī Doma laukumā notika liela demonstrācija un
ļaudis Valsts prezidentu aicināja
atlaist Saeimu. Protestam sekoja arī
citas akcijas – lauksaimnieki protestēja 27. janvārī un 3. februārī. Otrā
reizē farmeŗiem izdevās nobloķēt
vairākas ielas galvaspilsētā. Starp
citu viņi panāca zemkopības ministra atkāpšanos. Pats Godmanis
atkāpās 17 dienas pēc tam.
2009. gads saistījās arī ar milzīgiem starptautisko organizāciju
aizdevumiem, pirmām kārtām
jau no Starptautiskā valūtas fonda.
SVF prasības bija stingras un nelokāmas – 2010. gada valsts budžets V. Dombrovska valdībai „jāoptimizē” par 500 miljoniem latu.
Vai nu bija jāsamazina valsts tēriņi,
vai arī jāpalielina ienākumi. Valsts
izvēlējās vieglāko ceļu. Visā valsts
sektorā ievērojami tika samazinātas algas, tas tiesa. Piemēram,

skolotājas zaudēja caurmērā pusi
savu ienākumu. Taču Ministru
kabinets un Saeima nobalsoja par
nodokļu paaugstināšanu citu pēc
cita. Jauns mājokļa nodoklis, kam
decembŗa beigās joprojām nebija
izstrādāta pilnīga metodoloģija.
Paaugstināts ienākuma nodoklis,
tostarp pašnodarbinātām personām, – no 15 līdz pat 26 procentiem. Palielināta nodeva automobiļiem un citiem spēkratiem. Augstāks akcīzes nodoklis uzlikts alkoholiskiem dzērieniem. Un vēl un vēl.
Kritisku situāciju valstī radījuši
arī sarežģījumi ar Parex banku.
Tā gandrīz sabruka 2008. gada
novembrī, un naudas summa, ko
valsts aizdeva bankai, lai tā nepazustu pavisam, ir gandrīz vienāda
ar summu, kas būtu vajadzīga
budžeta „optimizēšanai” 2009. un
2010. gadā kopā. Banka ir pārstruktūrējusies, tā meklē pircēju
vai ievērojamu investoru, taču pagaidām tas vēl nav noticis.
Lai arī valsts darbiniekiem algu
samazināja, nekas īpaši netika
darīts, lai reformētu visu valsts
struktūru. Jau mēnešiem ilgi Latvijā cirkulē dažādi plāni, piemēram, par ministriju skaita samazināšanu, bet noticis nav nekas. Un,
kā esmu rakstījis jau iepriekš,
valdība pati savus ienākumus gan
īpaši nav samazinājusi. Jostas savilkšana uz visiem neattiecas.
Spēcīgu sitienu valsts budžetam
gada beigās nodrošināja Satversmes tiesa, paziņojot, ka valdības
lēmums samazināt pensijas valstī
ir bijis nekonstitūcionāls. Valdībai
nāksies atjaunot iepriekšējo pensiju līmeni jau martā, turklāt kopš
pensiju samazināšanas ietaupītā
nauda tai būs jāatmaksā līdz

2015. gadam. Runa varētu būt par
saviem 80 miljoniem latu, turklāt
viss laikā, kad arī šogad budžetā
būs jāatrod 500 miljonu latu „optimizācija”.
Protams, 2009. gadā notika arī
pašvaldību un Eiropas Parlamenta
vēlēšanas. Abos gadījumos visai
augstu vilni sita polītiskas organizācijas, ko par Latvijai draudzīgām
grūti būtu nosaukt. Saskaņas centrs
(SC) uz Eiropas Parlamentu nosūtīja valsts nodevēju Alfrēdu Rubiku. Rīgā par pilsētas galvu kļuva
SC pārstāvis Nils Ušakovs, kas
Latvijas galvaspilsētas seju acumirklī pagrieza austrumu, tātad –
Krievijas virzienā. Viņa vietnieks
Ainārs Šlesers ir cilvēks, par kuŗu
rakstīts daudz. Negodīga attieksme
pret polītiku, kā arī lēmums krizes
laikā tūrisma veicināšanas kampaņai izdot veselu miljonu latu.
Vēl 2009. gadā stājās spēkā jauns
administrātīvi territoriāls dalījums.
Latvijā nu ir novadi, nav vairs ierasto rajonu. Process nebija bez
negludumiem – novadu veidošana
bija visai apstrīdams process.
Latvija piedzīvoja arī dabas stichijas, vienu īstu, otru – viltotu. Pirmo
reizi valsts vēsturē 3. augustā
piedzīvota zemestrīce ar epicentru
Kurzemē. Nekāda milzīgā zemestrīce tā gan nebija, tikai 3,4 balles
pēc Richtera skālas. Savukārt 25.
oktobrī visu pasauli apšalca ziņa,
ka Vidzemē nokritis meteorīts.
Nekāda meteorīta patiesībā nebija,
nostrādāts vienīgi kādas telesabiedrības reklāmas triks. 2009. gadā valsts piedzīvojusi arī jaunu
cūkas gripas paveidu – saslimuši
vairāki cilvēki, daži arī miruši.
Latvija atvadījās no leģendārā aktieŗa Kārļa Sebra, viņš nomira īsi
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BRUNIS RUBESS: 1926 – 2009
23. decembrī, starp savas 83.
dzimšanas dienas sasniegšanu
21. decembrī un Ziemas svētkiem, miris Brunis Rubess. Kopš
viņa piedzimšanas Rīgā un atgriešanās turpat Rubess ir izstaigājis plašu pasauli un atstājis
paliekamu iespaidu uz cilvēkiem
un institūcijām to sastapšanas
gaitā. Kā viņš pats izteicies savā
biografijā Brīnumainā kārtā, ko
sarakstīja kopā ar Noru Ikstenu,
viņš ir piedzīvojis trīs mūžus.
Pirmais ir viņa latvieša mūžs,
otrs - viņa auto industrijā pavadītais mūžs un trešais ir pasaules
cilvēka mūžs.
Bruņa Rubesa daudzie sekmīgie mūži sākās skarbi. Māte Milda nomira, kad Brunim bija divi
gadi, bet tēvu - policistu Nikolaju
pēc Padomju Savienības iebrukuma apcietināja un aizveda.
Bruni uzaudzināja viņa krustmāte Elvīra Zvaigzne. Bruņa Rubesa
skolas gaitas Rīgas pilsētas 1. ģimnazijā pārtrauca kaŗš un iesaukšana Latviešu leģionā.
Kaŗam beidzoties, viņš nonāca
Cēdelgemas gūstekņu nometnē,
kur attīstījās viņa sabiedriskās
spējas. Rubess veica tulka pienākumus, iesaistījās jaundibināto
Daugavas Vanagu darbā, kļuva
par redaktoru nometnes dienas
laikrakstam Laika Griežos un humora žurnālam Atskabarga. Vēlāk uz brīvām kājām bēgļu nometņu laikā Augustdorfā viņš
strādāja par angļu valodas skolotāju, darbojās Daugavas Vanagos, latviešu skautu kustībā un
tika ievēlēts Latviešu nacionālā
padomē.
Turpinoties latviešu trimdinieku izceļošanai uz palikšanu
mītnes zemēs, Brunis Rubess nonāca Toronto, Kanadā, kur
1953. gadā apprecējās ar Birutu
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Līdzjutība
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis izteica līdzjutību
latviešu sabiedriskā darbinieka, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka
Bruņa Rubesa tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
“Esam zaudējuši izcilu latviešu sabiedrisko darbinieku, Triju
Zvaigžņu ordeņa virsnieku Bruni Rubesu, kuŗa mūža devums ir
nenovērtējams daudzviet pasaulē, bet jo īpaši viņa vārds labā
atmiņā paliks Latvijā, Kanadā un Vācijā. Viņš bija baņķieris,
uzņēmējdarbības stratēģis, autoindustrijas vadītājs, vijolnieks,
jaunatnes vadītājs, audzinātājs un skolotājs, žurnālists un redaktors, vadības padomdevējs, un visās šajās jomās viņa ieguldītais
darbs vienmēr tika augstu vērtēts. Veltīt savu darbu ne tikai savai
ģimenei, bet arī latviešiem visā pasaulē - tas bija Bruņa Rubesa
dzīves aicinājums.
Izsaku visdziļāko līdzjutību Bruņa Rubesa piederīgajiem un
tuviniekiem, patiesu Latvijas patriotu mūžībā pavadot.”

Pēdējais foto. Brunis Rubess ar mazo Zoe, savas uzticamās pēdējo
dzīves gadu līdzgaitnieces Aijas Ebdenes mazmeitu

Broku. Dzīvesbiedre nomira
2002. gadā, bet ģimenē kopā
izaudzinājuši meitas Baibu un
Baņutu un dēlu Balvi. Kanadā
Rubess sāka strādāt par dzīvības
apdrošināšanas aģentu, bet drīz
vien nākamie darba devēji atklāja viņa uzņēmumu vadības un
darbinieku apmācību vadības
spējas. Rubess nonāca atbildīgos
posteņos Kanadas Mercedes-Benz
un Volkswagen uzņēmumos. Sekoja astoņu gads darbs (19641972) pazīstamajā Bostonas vadības konsultāciju firmā Harbridge
House, kas paplašināja darba
apjomu ASV, Kanadā un Vācijā.
1972. gadā Rubesu uzaicināja uz
Volkswagen firmu Kanadā, un,
kļuvis par firmas prezidentu, viņš
to vadīja 15 gadus, bet savu auto
industrijas karjēru nobeidza
1991. gadā Volkswagen stābā Vācijā globālās auto firmas stratēģijas direktora amatā.
Tomēr atpūtas gadi Brunim
Rubesam nebija lemti, un viņš
nonāca Latvijā un palīdzēja iz-

veidoties Latvijas centrālajai
bankai, darbojoties par Latvijas
Bankas padomes locekli līdz
1998. gadam, bet par bankas padomdevēju strādāja līdz mūža
galam. Tāpat viņš turpināja šo
darbu polītiskajā partijā Jaunais
laiks.
Šķiet, ka Bruņa Rubesa lielākais pienesums latviskajā pasaulē
ir tieši viņa radošās idejas, sevišķi darbā ar jaunatni. Sākot jau ar
skautu un gaidu organizācijas
atdzīvināšanu trimdā - tā bija
Rubesa ideja Ziemeļamerikā noorganizēt Jaunatnes svētkus. Pirmie šādi svētki notika 1959. gadā
Toronto ar neoficiālo saukli „pulcēsimies, priecāsimies, precēsimies”. Starp rīcības komitejas
darbiniekiem bija gadu vēlāk salaulātie Vaira un Imants Freibergi. Ar paliekamu vērtību ir
Bruno Rubesa pienesums - jaunatnes nometnes - Divreizdivi
nometnes, kuŗās latviešu jaunieši apgūst latviskās pamatvērtības
no redzamākiem latviešu sabied-

No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt...
Laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija izdevēji un redakcija skumst
par sava drauga, padomdevēja un atbalstītāja, izcilā latvieša

BRUŅA RUBESA
aiziešanu mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjutību Aijai, Baibai, Baņutai, Balvim,
visiem, visiem, kam Bruņa pietrūks.
rības lektoriem. Tāpat Brunis savu iniciātora roku ir pielicis gan
Latviešu fonda dibināšanā, gan
literārā žurnāla Jaunā Gaita sākumā, kā arī Latviešu centra
Toronto dibināšanā un nostabilizēšanā.
Par savu ieguldījumu Latvijas
labā Brunis Rubess 1997. gadā
saņēma Triju Zvaigžņu ordeni.
Savus pēdējos gadus Latvijas patriots un pasaules cilvēks Brunis
Rubess pavadīja Rīgā. Kaut arī

Parkinsona slimība traucēja kustības brīvību, ar savas līdzgaitnieces Aijas Ebdenes atbalstu
viņš neiztrūkstoši līdz pēdējam
piedalījās svarīgos sabiedriskos
sarīkojumos.
Aizgājēja Bruņa Rubesa labajiem dzīves paraugiem noteikti
jāpievieno vēl viens viņa labais
padoms: „Nav labāka paņēmiena citu rosināšanai kā pašam
būt nekaunīgi rosīgam.”
Uldis Grava

Zinātniekam atņem Latvijas pavalstniecību

Fizikas zinātņu
doktoram Uldim
Bērziņam ar tiesas
spriedumu 27. novembrī atņemta
Latvijas pavalstniecība, jo 2007. gadā zinātnieks pēc Zviedrijas
pavalstniecības pieņemšanas
kļuva par dubultpa- valstnieku
Pilsonības (pavalstniecības) likums noteic, ka pavalstniecība ir
personas noturīga saikne ar valsti. Kopš U. Bērziņš 2000. gadā
sāka strādāt Zviedrijā par vadošo
pētnieku augstāko technoloģiju
uzņēmumā, saikni ar dzimteni
zinātnieks nebija zaudējis, Latvijā
dzīvo visa viņa ģimene. 2007. gadā viņš pieņēma Zviedrijas pavalstniecību, jo tā bija nepieciešama saistībā ar darbu, taču visu
šo laiku zinātnieks ir aktīvi sadarbojies ar Latvijas Universitātes
Atomfizikas un spektroskopijas
institūtu, veidojot dažādus projektus, piesaistot līdzekļus un
meklējot iespējas atgriezties Latvijā. Zinātne mūsdienās veidojas
kā vienots starptautisks darba
tirgus un daudzi zinātnieki strādā ne tikai Latvijā, tāpēc šādās
situācijās var nonākt ne viens
vien Latvijas zinātnieks vai ārsts.
U. Bērziņa pārstāvis tiesā M. Jansons ir noskaņots kareivīgi un

gatavojas iet līdz Satversmes tiesai un mēģināt iesīkstējušo praksi
lauzt, taču jāšaubās, vai tas ko
dos, jo Latvijas Pilsonības likums
nosaka, ka pavalstniecību var atņemt ar apgabaltiesas lēmumu, ja
persona: ieguvusi citas valsts
pavalstniecību, neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pavalstniecības.
Ārzemēs dzīvojošiem Latvijas
pavalstniekiem der zināt, ka pavalstniecību var atņemt, ja bez
Ministru kabineta atļaujas dien
kādas ārvalsts bruņotajos spēkos,
tās iekšējā kaŗaspēkā, drošības
dienestā, policijā vai ir tieslietu
institūciju dienestā. U. Bērziņa
gadījums lieku reizi pierāda, ka
Latvijas likumdošana ir jāmaina,
it īpaši paturot prātā, cik daudzi
padomju laika komjaunieši par
„īpašiem” nopelniem Latvijas labā
ieguva Latvijas pavalstniecību,
tostarp Parex bankas izveidotājs
V. Kargins, Ventspils uzņēmuma
„Kalija parks” pārstāvis O. Stepanovs un pat… kāda uzņēmuma
krāsotājs V. Čirjatjevs. Pavalstniecība piešķirta Krievijā dzimušam hokejistam O. Znarokam,
kas dažus gadus vēlāk no pavalstniecības atteicās, jo pieņēma Vācijas pavalstniecību. Tagad viņš
ir Latvijas izlases treneris, kas
nemāk gandrīz nevienu vārdu

latviski, taču tiek virzīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeni.
ASV basketbolistam Trojam Ostleram arī tika uzdāvināta Latvijas
pavalstniecība, taču Latvijā viņš
pēdējos gadus nav redzēts, nemaz nerunājot par spēlēšanu Latvijas izlasē. Cittautiešiem dodam,
bet savējiem - latviešiem pavalstniecību atņemam. Vienīgi tā var
raksturot pastāvošo likumdošanu. Pavalstniecības un migrācijas
lietu pārvalde, kuŗas pārziņā ir
dubultpavalstnieku uzskaite, parasti strupi atsaucas uz likumu,
neievērojot to, kāpēc šāda situācija izveidojusies. Latvijas valsts
būtu tikai ieguvēja, ja U. Bērziņam saglabātu pavalstniecību.
Zinātnieks palīdz augstskolām,
uz Latviju sūta fizikas technoloģiju. Diemžēl cilvēciskais faktors
varas iestādēm ir svešs jēdziens.
Der iegaumēt, ka līdzīgā situācijā var nonākt arī ārzemēs dzimušie bērni. Likumdošana nosaka, ka tad, ja bērns dzimis ārvalstī un viens no viņa vecākiem
ir Latvijas pavalstnieks, bet otrs ārvalstnieks, bērns var iegūt Latvijas pavalstniecību, kaut gan viņam jau ir otra vecāka pavalstniecība. Taču, ja mātes vai
tēva pastāvīgā dzīvesvieta bērna
dzimšanas brīdī ir ārpus Latvijas,
otram no vecākiem jāiesniedz

rakstveida piekrišana, ka viņš/
viņa atļauj bērnam kļūt par
Latvijas pavalstnieku. Ja šāda vienošanās netiek panākta, bērns
kļūst par otra vecāka dzimtenes
pavalstnieku. Kas notiek, ja viens
no bērna vecākiem vēlākos gados
nolemj, ka bērnam jāiegūst arī
viņa valsts pavalstniecība, vai arī
ja bērns naturālizācijas procesā
iegūst kādas citas valsts pavalstniecību. Tādā gadījumā bērns
vai jaunietis iegūst citas valsts
pavalstniecību, neatsakoties no
LR pavalstniecības. Naturālizācijas pārvalde šādā gadījumā var
ierosināt lietu par Latvijas pavalstniecības atņemšanu. Apzināti ir
aptuveni 30 793 Latvijas dubultpavalstnieki. Uzskaite ir ļoti neprecīza, jo ir problēmas sadarbībā
ar ārvalstīm informācijas saņemšanai. Pilsonības lietu daļas
vadītājs Igors Gorbunovs plašsaziņas līdzekļiem klāsta, ka neesot noteikta mechanisma, kas
palīdzētu atklāt vai novērst dubultpavalstniecības gadījumus.
Informācija tiek saņemta no
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai kā iesniegums no jebkuŗas privātpersonas, taču visbiežāk dubultpavalstnieki iekrīt
aiz neuzmanības. “Droši vien viņi
domā, ka varbūt neviens nepamanīs; citi neliekas ne zinis, vēl

citi nespēj izlemt par labu kādai
no pavalstniecībām. Kad tiek
ierosināta lieta par Latvijas
pavalstniecības atņemšanu, tad
gan viņi sāk rosīties, pārdomā,
pie kuŗas pavalstniecības palikt. Ļoti reti kāds vēlāk atjauno
Latvijas pavalstniecību.” Latvijas likumdevēji diemžēl stūrgalvīgi nevēlas pārskatīt Pavalstniecības polītiku dubultpavalstniecības jautājumos, kā arī
ļaut, lai pavalstniecību iegūst tie
ārzemju latvieši, kas to nav
izdarījuši līdz 1995. gadam, un
viņu pēcnācēji.
Integrācijas ministrs Oskars
Kastēns pirms trijiem gadiem
ierosināja veikt grozījumus
Pilsonības likumā, lai ārvalstīs
dzīvojošo Latvijas pavalstnieku
bērniem un Otrā pasaules kaŗa
laika bēgļiem, kā arī no Latvijas
izsūtītajiem cilvēkiem un viņu
pēcnācējiem būtu iespēja saņemt Latvijas pavalstniecību,
saglabājot iespējas vēl uz vienu
pavalstniecību. Likumprojekts
arī neparedzēja tiesai iespēju
atņemt Latvijas Republikas pavalstniecību, ja pavalstnieks
līdztekus ir ieguvis arī kādas
citas valsts pavalstniecību.
Diemžēl Latvijas valdība nevēlējās jaunos grozījumus virzīt
izskatīšanai Saeimā.
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Vera Rozīte
Šoruden, kad kopā ar vācu svētceļnieku grupu biju Izraēlā, pirmo reizi savām acīm skatīju
Betlēmi – vietu, kur, kā apliecina
vēsturnieki, piedzimis Jēzus
Kristus.
Neskaitāmu cilvēku soļu iemītais akmens sliekšņa ieliekums
mazajās, šaurajās durvīs, kas ved
mūsu Pestītāja piedzimšanas baznīcā, liecina par tūkstošu tūkstošiem, kas te nākuši pirms manis –
ar pielūgsmi, ziņkāres dzīti vai
tikai aiz inerces sekojot citiem. Tā
ir grezna baznīca, mirdzoša neskaitāmu sveču gaismā un piesūkusies ar dārgu kūpināmā vīraka
smaržu. Cilvēki nepacietīgi vārda
tiešā nozīmē laužas uz mazajām
kāpnītēm, kas ved uz simbolisko
Kristus dzimšanas zvaigzni baznīcas pagrabstāvā, lai, ceļos nometušies, to noskūpstītu un steigā
izteiktu savu dziļāko sirds lūgšanu.
Taču īstā Jēzus dzimšanas vieta, kā liecina pētījumi, atrodas
citur – pauguraino klajumu vidū,
kur drupas liecina par senās pilsētiņas Betlēmes kādreizējo reālo
eksistenci. Tieši tur, kādā no necilākajiem tā laika lopu stallīšiem,
atskanējis jaundzimušā Dieva
Bērna pirmais kliedziens.
Tur cilvēku ir maz. Un ko gan
tur redzēt? - Nedz sveču, nedz vīraka, nedz krustiem rotātu priesteŗu greznos tērpos... tikai klusums, sīku putnu vīterošana virs
akmens drupām un no debesu

2010. gada 2. janvāris – 8. janvāris

Betlēmes ceļu meklējot
plašumiem šad tad jaušama vēja
pūsma.
Mazā kapelliņa, kas tuvumā
uzcelta, un iekoptais dārzs līdz ar
senās Betlēmes akmens drupām
iežogots aiz augsta dzeloņstiepļu
žoga. Drošībai.
Es daudz domāju par redzēto.
Vai tur nav kāda līdzība ar dzīvi,
kādu dzīvojam? Tur - skaistajā
baznīcā mēs svētdienās vai vismaz
svētku reizēs ierodamies uzposušies, lai spodrā baznīcā piedalītos
dievkalpojumā, ko vada mācītājs
vai pat grezni tērpies bīskaps. Seko
kafijas galds, vieglas, virspusīgas
sarunas, asprātības, komplimenti.
Un tad – atpakaļceļš katram uz
savām mājām. Atpakaļ uz savām
sirds domām, uz to dvēseles Betlēmi, kas aiz augsta dzeloņstiepļu
žoga tiek sargāta no pasaules. Tur
nav ne sveču, ne vīraka, ne skaistu
vārdu. Tur degoši jautājumi nakts
klusumā, kuŗi aizdzen miegu, tur
sāpīgas atmiņas un domas par
netaisnību, kas dzen prātu kā
vāveres ritenī un ko nevar apturēt, tur katram savas mokas un
katram savi dvēseles noslēpumi,
kuŗus zina vienīgi Dievs. Reizē kā
cietumsargi un kā ieslodzītie mēs
dažkārt vadām nakti pēc nakts,
bet dienā mūs nosargā labi pieguloša maska.
Kāpēc, lai gan esam kristīti,
iesvētīti un pat saņēmuši labas
zināšanas par Kristus mācību,
mūsos ir tāds nemiers, nedrošība,

bailes, bēgšana no patiesības, no
grūtībām un sava krusta uzvelšana citam? Kāpēc kristieši paši
bieži vien ar saviem skaistajiem,
pareizajiem vārdiem atrodas ja ne
gaismas gada, tad vismaz lodes
šāviena attālumā paši no saviem
darbiem un tomēr jūtas pat ļoti
apmierināti ar sevi, jebkuŗā brīdī
gatavi attaisnoties ar citātiem no
Bībeles un ar frazi: „Mēs visi
esam grēcīgi cilvēciņi. Mums ir
Pestītājs, un mēs ticam Kristus
žēlastībai.”
Šiem vārdiem ir liela nozīme
kristīgā ticībā. Kristus patiešām IR
mūsu Pestītājs,mūsu ticības, spēka un drosmes Avots, Tas, kas ved
mūs cauri šīs zemes dzīvei ar cerību uz gaišu, dievišķu dzīvi tad,
kad beigsies šī mūsu materiālā
eksistence. Cilvēkā pašā nav spēka turēties pretī kārdinājumiem.
BET. Viss Evaņģelijs no sākuma
līdz beigām mūs aicina uz garīgu
kustību, uz iekšēju cīņu - pretoties
visam tam, kas neatbilst Dieva
noteiktajiem likumiem un Jēzus
tuvākmīlestības bauslim.
Mums ļoti uzmanīgi jāieklausās arī tajos Evaņģelija tekstos, kur
Kristus runā pat ļoti skarbi, skaidri norādot – ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tikpat skaidri Viņš
norāda arī uz to, kas cilvēku sagaida pēc tam, ja viņš neklausīs Kristus padomam un joprojām grēkos. Vismaz trīs reizes Viņš Evaņģelijā atkārto: ”...tad tārps, kas

Skats uz Betlēmi
nebeigs tevi grauzt, un uguns, kas
nebeigs tevi dedzināt...”- un tur
nav ne vārda par žēlastību, glābšanu vai apžēlošanu. Kristus saka:
„Tad labāk izrauj aci, kas tevi apgrēcina, jo labāk ir tad, ja tu noej
ar vienu aci paradīzē nekā ar
abām ellē. Viņš neietin mūs rozā
sapņu un illūziju plīvurā, redzot
cilvēka grēkus, bet kā drošs chirurgs paša cilvēka dzīvības dēļ pavēl no aplamās rīcības novērsties.
Kristus ļoti konsekventi norāda
uz pienākumu mīlēt savu tuvāko
un darīt labu saviem ienaidniekiem, pat nepieļaujot varbūtību
atstāt savu tuvāko grūtībās un
bēgt uz ērtākiem dzīves apstākļiem, kā tas bieži notiek ģimenēs,
kuŗās piedzimst slims bērns, vai
arī atstāt savu sievu mūža novakarē, pēc tam kad kopā nodzīvots
mūžs un izauklēti bērni un mazbērni, lai meklētu prieciņus citur.

Evaņģelijā nav ne vārda par to, ka
varētu pastāvēt tāda Dieva griba,
kuŗas mērķis būtu tikai personiskā pilnība vai savu privāto interešu apmierināšana neatkarīgi no
saviem tuvākajiem un no pārējās
radības.
Jēzus nevēlas un nemāca noklusēt patiesību - arī tad, ja tā nav
patīkama. Jēzus pat uzdrošinās
izsmiet farizejus, sakot: ”Jūs esat
tie, kas sevi attaisno cilvēku priekšā. Bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo
tas, kas ļaudīm šķiet ievērojams,
Dieva priekšā ir riebīgs.”
Tieši Viņš ir tas, kuŗš runā par
„nobaltētajiem kapiem,” kur iekšā
ņudz tārpu midzenis.
Šie jautājumi bieži nav ērti. Tie
nav patīkami. Tie liek mums sarkt,
kā tad, kad satiekamies vaigu vaigā
ar patiesību.
(Turpinājums sekos)

Ziemsvētki Luksemburgā
Gandrīz vai nemanot 2009. gads
strauji pienāca pie nobeiguma.
Atkarībā no gadu skaitīšanas pieejas daži vēstī, ka beidzies 21. gadsimta pirmais gadu desmits, citu
ieskatā jānogaida 2010. gads. Līdzīgas pārrunas izvērsās par gadsimtu miju, tātad te nav ko brīnīties. Latvijas televīzijas ziņu dienesti aicināja skatītājus iesūtīt savu
iespaidīgo brīžu fotografijas vai
vērtējumus. Lai šo gadu uzskatītu
par lielāku vai mazāku pagrieziena punktu, ir vērts atskatīties ne
tikai uz nule pabeigtā gada notikumiem, bet arī uz iepriekšējiem desmit gadiem. Turklāt – tādas pārdomas ļautu saprast, ka
dzīve mēdz būt cikliska.
Arī es brītiņu padomāju un
savā atmiņu krājumā atsaucu Rīgas svētkus 2001. gadā, kad svinējām Rīgas 800 gadus. Tajā pašā
gadā Rīgā tika rīkotas Hanzas dienas, un, ieskatoties vecos laikrakstos, izlasīju: „Neatkarīgi no tā, kā
noritēs un beigsies Hanzas dienas
Rīgā, jau ir skaidrs, ka tās ieies
vēsturē, jo tieši Rīgā tiks pieņemti
Hanzas savienības statūti un pirmo reizi notiks savienības priekšsēža un izpildinstitūcijas demokratiskas vēlēšanas” (Diena 2001. g.
9. jūnijā, Sarma Kočāne). Šos
divus svētkus atceros īpaši, jo tie
bija Latvijas atjaunotās neatkarības
laika pirmie lielie starptautiskie
svētki, – tiem gatavojās ilgi un
nopietni. Tie bija izcili, un no tajos
notikušā svētku rīkotāji turpmāk
daudz mācījušies. 2001. gadā Rīgas ielās bija jūtama vienotība un
prieks, ko sen (arī pirms dižķibeles)
esam aizmirsuši...
Šā raksta nolūks ir novēlēt
visiem Brīvās Latvijas lasītājiem
un viņu ģimenēm laimi un veselību 2010.gadā.

Luksemburgas Ežuki ar Rūķi Rūdi

Ziemsvētkos Latvijā mani gaida
draugi, radi, teātŗa izrādes – un
sals. Sniegs jau uzsnidzis – slēpošanas trašu saimnieki ir apmierināti, jo veidojas gaŗas rindas. Ap Ziemsvētkiem salu solīja
līdz 10-17 gradiem! Taču sākās
atkusnis.
Pirmssvētku sajūtu esmu smēlusies no Luksemburgas un apkārtējiem svētku tirdziņiem. Biju
Trīrē (Vācijā) un Mecā (Francijā).
Katrs tirdziņš ir mazliet atšķirīgs,
bet gaisotne visur uzbuŗ Ziemsvētku izjūtu. Vienotāja ir karstvīna, desiņu un skābu kāpostu
smarža! Francijā un Luksemburgā ļoti populāras ir vietējās
kartupeļu pankūkas un vafeles ar
putukrējumu un zemenēm. Atrodamas skaistas mantiņas eglītei –
no salmiem, arī tradicionālās
trauslās stikla bumbiņas. Liekas,

neviena tauta nespēj par Ziemsvētkiem tā priecāties, kā priecājas vācieši. Viņu tirdziņos ir īpaša
gaisotne!
Luksemburgas latviešu skoliņā
„Strops” viesojās Rūķis Rūdis.
Bija sarežģījumi ar Ziemsvētku
vecīša ierašanos, jo izrādās, ka
Ziemeļbriežu nagi apsaluši, bet
brīnumainais Vecītis pa neredzamiem kanāļiem bija spējis atsūtīt
dāvanu maisus. (Kā jau visās
skoliņās, dažas čaklas mātes bija
sarūpējušas jaukus sainīšus ar
mandarīniem, biskvītiem un konfektēm. Lielajiem bērniem Luxair
ziedoja pulksteņus un mazas
dāvaniņas.) Katrs bērns noskaitīja
pa dzejolītim vai nodziedāja
dziesmiņu.
Lielās klases (Brieži) skolēni saņēma diplomu par pirmās aktieŗmeistarības klases pabeigšanu
un, 2009. gadu (ne mācību gadu)

Luksemburgas skolas Brieži “iestudē” Z. Bārdas ludziņu

nobeidzot, nolasīja Zigurda Bārdas ludziņu „Ziemas pasaciņa”.
Bija liela iecere ludziņu iestudēt,
bet šogad pietrūka laika. Un tomēr – skolotāja/režisore Inese
visām lomām sagatavoja provizoriskus tērpus (rūķiem cepures,
eņģeļiem spārnus utt.), un, tajos
tērpušies, bērni lieliski iejutās
savās lomiņās. Jūtu gandarījumu,
ka daļa Melburnas Daugavas skolas pieredzes pārnāk uz Luksemburgu – gan mana skolotājas
pieredze, gan arī šī ludziņa. Nav
šaubu, ka Zigurdam Bārdam, kā
arī skolas ilggadējam pārzinim
Gerhardam Brēmanim par to
būtu liels prieks! Bērniem pastāstīju, kā luga radusies, un mazliet par Zigurdu Bārdu, jo par
dzejnieku Frici Bārdu viņi bija
dzirdējuši.
Vēl jāpiemetina, ka bez Luksemburgas-Latvijas biedrības skolas darbība nebūtu iespējama.
Biedrība dod skolai vajadzīgo
juridisko statusu un Latvijas goda
konsuls Luksemburgā Anrī Dīderichs (Henri Diederich), darbodamies biedrībā, ne tikai palīdzēja
atrast skolas darbam telpas, bet
arī financiāli atbalsta tās darbu.
(Nesenā sarunā secinājām, ka
Rīgā Dīderichs iepazinies ar goda
konsuliem no Austrālijas un īpaši
atceras Valdi Tomani, jo viņi ir
amata brāļi – zobārsti.) Dīderichs
ieradās apciemot bērnus Ziemsvētku gaisotnē. Tā nu „Stropa”
bērniem, vecākiem un skolotājiem
Ziemsvētku svinēšana deva iespēju
sniegt nelielu pārskatu par 2009.
gadā paveikto. Un ar lepnumu visi
var teikt, ka rezultāts ir apaļš
piecnieks! Lai mums visiem visās pasaules malās 2010. gads ir
veiksmīgs!
Valda Liepiņa
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Par to, ko redzējis Ziemsvētku vecītis
Ar Ziemsvētku vecīti, vārdā Kaspars Pūce, tikās Ligita Kovtuna
Kaspars Pūce – slavenākais un
„visvairāk pieprasītais” Ziemsvētku vecītis Rīgā - ir visādās
nozīmēs rūdīts Ziemsvētku vecītis. Un ne tikai tāpēc, ka viņš ir
aktieris un ka viņam ir dabiska paša bārda, gaŗi, sirmi mati un
omulīgas ķermeņa formas, kas
labi sader ar šķelmīgu skatienu
un sārtiem, apaļiem vaigiem
bez grima. Arī tāpēc, ka viņa
„stāžs” ir ... 46 gadi Ziemsvētku
galvenās personas lomā. Un
tikai retais zina, ka ir arī skarbs
bērnības rūdījums no septiņu
mēnešu vecuma līdz 11 gadu
vecumam Sibirijā. Tur viņš nokļuva 1948. gadā kopā ar savu
māti, aktrisi Dailu Kukaini
Pūci, pēc tam kad ģimenes galvam izcilajam latviešu režisoram Voldemāram Pūcem inkriminēja „sarkanās miglas” pūšanu
(kā ar sev piemītošo ironiju
stāsta Kaspars) jeb „pretvalstisku
noskaņu organizēšanu Rīgas kinostudijā”. Šis rūdījums nu izpaužas un ir apliecināts, Kasparam gaŗus gadus sniedzot prieku cilvēkiem, pārliecinoši paužot optimismu, lai gan paša dzīve
nebūt nav bijusi rožu lauks.
Stāstāmā par Kasparu ir daudz,

Ilgi gaidītais ciemiņš ir klāt!
bet pēc tikko aizvadītajiem Ziemsvētkiem vispirms parunāsim
par to, kā tie Ziemsvētku vecīša
acīm vēroti, pavadīti Latvijā. Pirmais jautājums – vai tad izjuti,
ka šie bija tādi, nu, krizes Ziemsvētki? Atbilde ir īsti Kaspara stilā: „Kāda krize? Mani rūķi kā
skrējuši, tā skrien ar plikām kājām koka tupelēs!”
Nopietni runājot – Ziemsvētku
vecītim darba svētkos bijis pat
vairāk. „Man tā izskatās, ka cil-

"Katru gad' no jauna..." Kaspars Pūce Ziemsvētku vecīša veidolā atkal iepriecina bērnus
vēki mazāk vazājas apkārt pa ja salīdzina ar iepriekšējiem gapasauli, bet Ziemsvētkus cenšas diem, vai galdi mājās bija bagāsagaidīt savās mājās, savējo vidū. tīgāki un dāvanas lielākas?
Pēc statistikas – agrākos gados
„Galdi kā galdi, nekādas īpašas
atšķirības nemanīju. Dāvanas,
jā, dāvanas varbūt mazākas, mīļākas, sirsnīgākas. Bet vai es zinu,
kas tajā mazajā kārbiņā, – varbūt
dimants! Katrā ziņā par bērniem gan bija domāts. Bet tā jau
nav mana darīšana – bērni raksta
vēstules Ziemsvētku vecim, mani
rūķi iepako...”
Un kāds tad skaitāmpantiņu
un dziesmu repertuārs? „Ar
prieku jāatzīst, ka iznāca dzirdēt
daudz jauku dzejolīšu. Mazāk
bija to veco, banālo: „Salavecim
gaŗa bārda, vairāk nezinu ne
vārda...” utt. Ar to dziedāšanu –
nu, kā jau pie latviešiem: nodzied
pirmo pantiņu „Ak, eglīte...” un
tālāk la-la-lā, jo nezina vārdus.
Tas nu vēl nekas, bet tā gaudulīgā meldiņa vilkšana...”
Jā, kāds asprātis teicis, ka šobrīd latviešu filozofija ir „vaimanoloģija”. Kasparam šis apzīmējums dikti patīk, viņš smej
savu sirsnīgo smieklu, līdz pavisam nopietni bilst: „Šodien latvieši tiešām nezina, kas īsti ir
nabadzība. Cilvēki ir pagļēvi, un
es smīnu par to. Redzi, man ir
tā sauktā represēto pensija, ko
saņemu kopš aizvadītā gada februāŗa. Ar to var dzīvot – es nesaku „izdzīvot”, un es galīgi nesaku „uzdzīvot”. Ar manu aktieŗa izdienas pensiju varēja
„izdzīvot”. Esmu novērojis, ka
cilvēki ir tik slinki un kūtri, ka
pat neaiziet uz sociālajiem dienestiem nokārtot dokumentus,
lai saņemtu papildus to, ko
valsts nodrošina. Vieglāk taču
ir sēdēt mājās un lamāt ļauno
Ziemsvētku vakarā un dienā valsti, vai ne?”
man nācās ierasties sešās līdz
Laikam taču tas ir „Sibirijas
deviņās mājās, šogad, ja skaitām rūdījums”, kas nekad nav ļāvis
klāt Ziemsvētku dienu, - trīs- Kasparam sagumt pirmajās grūpadsmit!
tībās. Viņa aktieŗa karjēra neKad 27. decembrī tiekamies, izveidojās ļoti spoža. Ir pāris
Kaspars Pūce uz interviju iero- lomu, kas viņam sniedz profedas tieši pēc labdarības sarīko- sionālo piepildījumu. Nu, negajuma Berģu sociālās aprūpes dījās būt īstajā laikā un īstajā
centrā, kur mīt mazi un ne tik vietā pie sava „patrona” – īstā
mazi likteņa smagi sisti cilvēki, režisora. Bija bezdarba gadi,
kas sirgst ar garīgām kaitēm...
kad Kaspars arī, piemēram, tirUzdodu nekautru jautājumu: goja tomātus un kartupeļus pie

Mežaparka universālveikala.
„Daudzi slavenības nāca iepirkties, tolaik naudaszīmes bija
repsīši, un man gāja no rokas.

dēts – Latvijas Radioteātris iestudējis Kaspara Pūces raidlugu
„Pūcesbērna brīnumainie piedzīvojumi Staļinijā”, 4x40 minūtes gaŗu raidlugu, kuŗā Kaspars
stāsta savas maza zēna izjūtas un
piedzīvojumus zemē, kas ir tālu
no Latvijas un ierastās mentālitātes. Kā tad ar tā „krievulēna”
pārtapšanu latviešu aktierī, kas
piedalījies pat daiļrunas konkursos?
„Atbraucis uz Latviju, es nonācu savas tēvamāsas - skolotājas
kopš 1919. gada – Annas Jostes
rokās. Viņa mani arī iedīdīja, lai
gan jau bērnībā biju liels lasītājs,
Krievijā lasīju un no galvas skaitīju Agniju Barto, Maršaku, arī
Kronenbergu, bet „Staburaga
bērnus” tēvs man lika skaļi lasīt
priekšā.”
Un vai tad tiešām nekad neesi
kreņķējies par to, ka nav gūts
piepildījums savā profesijā?
„Nu kuŗš aktieris tad negrib
nospēlēt Hamletu vai Otello! Bet
jāpaskatās taču spogulī un savā
personas kodā! Paskatījos un
sapratu – būs prātīgāk, ja kļūšu
rakstnieks!”
Sarunas gaitā Kaspars pastāsta
vēl kādu iedvesmīgu stāstu. Proti,

"Vai esat mani gaidījuši? Ko labu esat iemācījušies?"
Līdz 1993. gadā piedāvāja darbu
Valsts Leļļu teātrī – par skatuves
mašīnistu, galveno. Darbs kaulus nelauza, cik tad leļļu teātrī
tās dekorācijas smagas! Pēc pusgada, skat, režisore Tīna Hercberga iesauc mani savā kabinetā
un saka: „Spēlēsi Balto kaķīti
Skalbes pasakā!” Kas jādara, tas
jādara, un jādzied ar’, jo Tīnai
Hercbergai tas bija svarīgi. Man
gan atšķirībā no jaunākā brāļa
(Valts Pūce, pazīstams komponists un mūziķis – red.) nav pārāk
laba mūzikālā dzirde. Taču visu
iemācījos, arī vadīt lelles, un tas
nu ir grūts darbs, kur jābūt izkoptām kustībām, prasmei strādāt sinchroni un kopā ar citiem.
Lieliska pieredze!”
Un tomēr – paies Ziemsvētki
un Jaunais gads, Kaspars nodzīs
sirmo bārdu un matus, kas līdz
nākamajiem Ziemsvētkiem ataugs atkal savā kuplumā. Ko tad
darīsi pa visu gaŗo gadu?
„Būšu rakstnieks! Jo izdevējas
Anitas Mellupes mudināts, esmu
sācis rakstīt grāmatu. Tas ir mans
atmiņu stāsts ar trim nosacītām
daļām. Pirmā: „Stepes bērns”,
otrā –„Mūžīgā sasaluma valstībā”
un trešā – „Mazā krievulēna
latviskošana.””
Par tām pirmajām jau ir dzir-

Ziemsvētku laikā viņš uzaicināts
arī uz dažu labu uzņēmumu.
Viens īpaši iespiedies atmiņā,
un to sauc Ripo International –
uzņēmums, kas nodarbojas ar
tapešu, jumta logu un citu ar
būvniecību saistītu lietu ražošanu. Bagātīgas dāvanas strādniekiem, spars un optimisms – tās ir
izjūtas, kas valdījušas šai Ziemsvētku ballē!
„Iepriecini mani un pasaki, ka
tas ir latviešu uzņēmums!?” cerīgi saku - „Nu, jā, latviešu uzņēmums, es arī par to priecājos.
Viņi kustina rokas un prātus,
un viss izdodas. Un izdosies arī,
jo viņi itin vienkārši normāli
strādā!”
Un visbeidzot – Ziemsvētku
vecīša vēlējums: „Redziet, aizvadītais bija Vērša gads, un Vērsis,
kā zināms, ir liels un stiprs, un
gana stulbs. Visu gadu kaut ko
gāzis, strādājis, bet ragi dūņās.
Gadi iet uz priekšu, nerūk mazumā, un katrs nāk ar savu pārsteigumu. Nākamais ir Tīģeŗa
gads. Tas, kā zinām, arī ir spēcīgs
zvērs, taču – lunkans, viltīgs, prot
parādīt nagus un zobus. Skat, ka
atdos atpakaļ to, ko stulbais Vērsis
atņēmis. Pensijas jau atdotas!
Gatavojieties pārsteigumiem!”
(Foto no personiskā archīva)
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ZIŅAS NO VĪTOLU FONDA

Draugu stipendijai - piecu gadu jubileja
Ziemsvētkos mēdz iedegt svecītes, rotāt eglīti, klāt svētku galdu,
saņemt dāvanas un pasniegt tās.
Taču Ziemsvētki ir arī laiks, kad
tik daudzi cenšas iepriecināt ne
tikai sev tuvos un mīļos, bet sagādāt prieku arī citiem - tiem,
kam tas īpaši nepieciešams. Tas
ir laiks, kad pār Latviju nolaižas
eņģeļi, un viņu svēto pieskārienu
jūt gan tie, kam tiek dots, gan
tie, kuŗi atvēruši sirdi ne tikai
savam, bet arī citu priekam.
Pirms pieciem gadiem šajā
svētajā, baltajā laikā Vītolu fondā
aizsākās jauna tradicija- ziedojumi Draugu stipendijai. Fonda
izveidotājs Vilis Vītols ir cilvēks,
kas atbalsta naudas mērķtiecīgu
izmantošanu, tāpēc viņa jubilejā
sākās tradicija dāvanai paredzēto
naudu izmantot par ieguldījumu
stipendijā, lai atbalstītu kāda jaunieša vēlmi studēt. Izveidotā stipendija pavērusi iespēju cilvēkiem, kas nespēj atvēlēt lielus naudas līdzekļus, taču vēlas ziedot
arī savu ārtavu, piedaloties kopīgā - Draugu stipendijā. Simtiem
cilvēku ir iesaistījušies tās veidošanā, stipendiju skaits piecos gados ir palielinājies no vienas līdz
septiņām. Tas liecina, ka fonda
draugu skaits ik gadus pieaug.
Viens no uzticamākiem draugiem Brunis Rubess. Viņš cenšas
Latvijā ieviest arī tradiciju, ka
cilvēks, kas sasniedzis zināmu
stāvokli sabiedrībā un ir nodrošināts, savā dzīves jubilejas svinību
ielūgumā izsaka vēlmi dāvanu
vietā ziedot jubilāra izvēlētam
mērķim. B. Rubess draugu dzimšanas dienā dāvanu vietā vienmēr
ziedoja Vītolu fonda stipendijām.
Draugu stipendijai cilvēki ziedo

Ilze Dzelme
sev svarīgos dzīves brīžos. Citam
tas ir skumju brīdis, kad, atvadoties no sev tuva cilvēka, ir svarīgi apzināties, ka ieguldījums nākotnē palīdzēs sadzīvot ar zaudējuma sāpēm, citam - jubilejas
reize. Piemēram, pagājušā gadā
Nikolajs un Ingrīda Bulmaņi,
svinot savas zelta kāzas, aicināja
draugus ziedot stipendijai. Šogad,
godinot Nikolaju 80 gadu jubilejā, tradicija tika turpināta. Edītes
Āpšes, Kārļa Vasarāja, Andŗa Rozes, Līgas Gaides un Nikolaja un
Ingrīdas Bulmaņu ziedojums pēc
jubilāra lūguma tika pievienots

PBLA rīko skolotāju
semināru
Rīgā 2010. gada jūlijā
Ierakstiet šo datumu savā gada
plānotājā! 2010. gada 12. un 13. jūlijā Rīgā būs iespēja divas dienas
pulcēties latviešu skolu skolotājiem, kas strādā latviešu skolās
ārzemēs. Seminārs notiks tieši pēc
Skolēnu dziesmu un deju svētkiem (kas notiks no 6. līdz 11.
jūlijam).
2007. gada jūlijā skolotāju konferenci rīkoja Latvijas valdības
aģentūra LVAVA (Latviešu valodas apguves valsts aģentūra - tagad LVA) kopā ar PBLA. Konferencē kopīgo situācijas iepazīšanu, pārrunāšanu un iespējamu risinājumu un sadarbības meklēšanu ļoti augsti novērtēja skolotāji
un izteica lielu interesi par to, ka
ik pāris gados varētu notikt konference vai seminārs. Starplaikā
ir notikusi LVAVA rīkoti divi diasporas skolotāju kursi, kuŗus apmeklējuši vairāki desmiti skolotāju no visas pasaules un kuŗos
jau ielikti pamati sadarbībai un
domu un ideju izmaiņai.
Jūlijā skolotāju seminārā iecerēts
vairāk uzsvaru likt uz praktisku
iemaņu gūšanu un skolotāju domu apmaiņu. Lai gan semināra
darba gaita vēl ir tapšanas stadijā,

ir diezgan skaidrs, ka programmā
tiks iekļauti šādi un līdzīgi temati:
Skolas struktūras izveidošana
(priekšmetu izvēle, skolas “gaisotnes” un tēla izveidošana, vecāku
līdzdalība, līmeņu noteikšana),
Vecāku un bērnu motīvēšana,
Vecāku iesaistīšana mācību
procesā,
Mācību vielas izvēle,
Mācību metodika,
Sadarbība ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
Seminārā mīļi gaidīti visi, kas
darbojas latviskas izglītības
laukā ārzemēs - gan mācot valodu, ģeografiju, vēsturi, folkloru, vadot bērnudārzus, spēļu
grupas, bērnu nometnes, un citi!
Vairāk informācijas un pieteikšanās lapas sekos nākamajos
mēnešos.
Ja jums ir īpaši jautājumi vai
ieteikumi, lūdzu, rakstiet Dainai
Grosai - daina.gross@latviansonline.com
Daina Grosa,
PBLA Izglītības
padomes priekšsēdes vietniece
sadarbībā ar Latviju

Draugu stipendijai. Šogad
Ls 100, kas citu gadu tērēti
Ziemsvētku kartītēm, lai
apsveiktu radus un draugus, Ādolfs Sīlis ziedoja
Draugu stipendijai.
Stipendijai gada beigās
ziedo arī uzņēmumi, ja
gads bijis veiksmīgs. Īpaši
jāmin uzņēmuma „Dzelme un partneŗi” valdes
priekšsēde Ilze Dzelme.
Viņa kopš 2003. gada ik
gadus decembrī ziedo
Draugu stipendijai.
Taču reizēm ir tikai labs
garastāvoklis, bijusi jauka
diena un gribas dalīties
priekā. 2008. gada 8. septembrī tika noslēgts sadarbības līgums ar ZIEDOT.
LV., lai būtu iespēja ziedot
arī ar datora starpniecību
(http://www.ziedot.lv/proj.
php?id=419&lng=lv).
Draugu stipendijai 2009.
gadā saziedoti Ls 7254.72.
Kad starp ziedotājiem ieraudzījām arī mūsu bijušo stipendiātu Mečislavu Anita un Ādolfs Sīļi
Maculēviču, sapratām, ka
Vītolu fonda sirds vēlējums: ‘‘Ar
izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni,
lai varētu palīdzēt citiem,” - ir sācis
īstenoties.
Ir bezgala daudz iespēju palīdzēt kādam, ja ir patiesa vēlme
to darīt. Un neatsveŗama ir apziņa, ka blakus ir draugs, kas tic.
Tad dvēselei rodas spārni, ar
kuŗiem var lidot, nevis tikai iet pa
dzīvi. Varbūt arī tu vēlies Ziemsvētkos kādam kļūt par DRAUGU?
Paldies visiem, kas ziedojuši
Draugu stipendijai.
Vita Diķe,
valdes priekšsēde
www.vitolufonds.lv
Draugu stipendijai ziedojuši:
Gundars Stūris, Antons Mežals,
Alfrēds Šulcs, Seattles korporācija, Branksone Hall, Marija un
Jānis Pelēķi, Ģirts un Liena
Kaugari, Laima un Guntis Bērziņi,
Brunis Rubess, Andra Zommere,
Arvīds Vītols, Baltic Business
Solution, DV Minsteres kopa,
Sandra Blauduma, Aivars Junga,
Aivars Kehris, Anda Miķelsone,
Andris Grasmanis, Ansis Bērziņš,
Askolds Hermanis, Atvars Buka,
Svjatoslavs Busigins, Dagnija Baumane, Edvīns Draba, Egita Joela,
Elīna Dāce, Evarts Anosovs, Guntars Traubergs, Ieva Vītiņa, Ilze

Aija Ebdene un Brunis Rubess
Līkuma, Inese Dunska, Ingura
Lipšāne, Ints Geidāns, Jevgenijs
Sergejevs, K. Karīna Mahļina,
Kaspars Gūtmanis, Laila Zemīte,
Maija Pūre, Mareks Indriksons,
Māris BKALNS, Mārtiņš Klīve,
Mečislavs Maculēvičs, Nora, Renars Degro, Rūta Dimanta, Uldis
Lukašenoks, Uldis Sperga, Vineta
Lamberte, Vineta Villa, Uldis
Nipers, BLUMENTALS SOLUTIONS SIA, Diāna Legzdiņa,

Noguldījumu likmes

DEPROM SIA, RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS SIA,
AD VERBUM SIA, ‘AWA’ SIA,
Romans Lukašenko, Mārtiņš
Liniņš, Līga Kurme, Silvija Eglīte,
Līga Maļinovska, kā arī 59 anonimi ziedotāji.

29. decembris
komerckurss

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu
termiņa beigās
Termiņnoguldījums ar procentu
izmaksu termiņa beigās, %

Termiņš
dienas

mēn.*

LVL

USD

EUR

30-59

1

3,50

0,40

1,40

90-119

3

6,50

0,90

2,00

180-209

6

8,75

1,50

2,30

270-299

9

9,00

1,65

2,30

367-395

12

10,00

1,85

2,50

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos

Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 21.12.2009.

AUD/LVL
CAD/LVL
CHF/LVL
DKK/LVL
EEK/LVL
EUR/GBP
EUR/LVL
EUR/USD
GBP/LVL
LTL/LVL
NOK/LVL
SEK/LVL
USD/LVL

PƝrkam
0.4311
0.4652
0.4689
0.0938
0.0446
0.8844
0.6996
1.4158
0.7773
0.2021
0.0838
0.0673
0.4867

PƗrdodam
0.4443
0.4794
0.4831
0.0966
0.0460
0.9114
0.7174
1.4590
0.8009
0.2083
0.0864
0.0693
0.4991
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Gleznotāja J. Valtera 140 gadu izstāde Rīgā
Jau gada sākumā rakstīju par
J. Valtera (1869 – 1932) 140 gadu
jubilejas izstādi Jelgavā, kas bija
skatāma no februāra līdz aprīļa
vidum un kas bija atceļojusi no
Vācijas, iepazīstinot Latvijas
mākslas cienītājus ar maz zināmu
šī izcilā meistara daiļradi pēc
aizceļošanas no dzimtenes. Kopš
novembra beigām šo nozīmīgo
gadskaitli ar izstādi daudzina arī
Latvijas Nacionālais Mākslas
mūzejs. Ja mākslinieka dzimtajā
pilsētā skatījām Vācijas perioda
darbus, tad Rīgā bija sakopots
nozīmīgākais, kas Latvijā glabājas
kā mūzejos, tā pie privātpersonām.
Izstādes kurātores bija mūzeja
darbiniece Aija Brasliņa un

mākslas zinātņu doktore Kristiāna Ābele, kuŗa jubilāra daiļrades pētniecībai veltījusi vairāk
nekā desmit gadus. Vienlaicīgi
tika atvērta arī ļoti apjomīga
viņas sarakstītā monografija
„Johans Valters” (grāmata pelna,
lai par to runātu atsevišķi, ko
apsolu darīt citreiz). Tātad no šī
brīža zinātniskajā un mākslas
apritē cienījamais jelgavnieks
tagad tiks saukts tā, kā tas ir viņa
dzimšanas dokumentos, vārdu
„Jānis” nu jau rakstot tikai
iekavās.
Valteru un viņa studiju biedrus
Pēterburgas Ķeizariskajā Mākslas
akadēmijā Jani Rozentālu un
Vilhelmu Purvīti pamatoti uzskatītām par latviešu nacionālās

glezniecības aizsācējiem un pamatlicējiem. Visi trīs meistari,
pat viņu glezniecību pārzinot
tikai virspusēji, jau ir kļuvuši par
leģendām, viņu veikums – vērtība
pati par sevi, kā mērs vai atskaites
punkts nākamo paaudžu devumam mūsu mākslā.
Rozentāls visiem šķiet vislatviskākais, Purvītis izkopa episku
ainavas redzējumu kā himnu
dzimtenes dabai. Valters bija
visliriskākais, dvēselē varbūt
trauslākais, kādēļ daudzu publikāciju autoru agresīvie nacionālās paštaisnības iesmi pagājušā
gadsimta sākumā iedūra viņam
visjutīgākajā vietā, un mākslinieks
pameta Latviju. Kāda būtu tagad
latviešu glezniecība, ja nebūtu
noticis tas, kas
notika, varam tikai minēt, taču
Valtera daiļrade
atbalsojās daudzu
jaunāko paaudžu
mākslinieku darbos.
Izstāde, manuprāt, pirmo reizi
parāda Valtera
radošo darbību
tās daudzveidībā
un loģiskā attīstībā – no sociāli
ievirzīta krievu
reālisma tradicijās
iezemēta īstenības
tvēruma studiju
gados, caur impresionismu
un
jūgendstilu līdz
ekspresionismam
un modernismam
tuviem
iestrāvojumiem. Līdz
šim Vācijas periods bija pārstāvēts

Pašportrets

tikai fragmentāri, tādēļ pat šķita
īsti viņam nepiederošs, sevišķi tā
„ekstrēmākajos” darbos, kuros
ainava tuvojās zīmei. Tagad, kad
uz Latviju atceļojušas pietiekami
daudz viņa 20.gadsimta 10. –
30.gadu gleznu un kad redzēta
lielā J. Valtera un viņa audzēkņu
Vācijas kollekcijas izstāde Jelgavā,
šī disonanse ir dzēsta. Ekspresionisms un modernismam tuvā
glezniecība ir loģisks turpinājums
dzimtenē aizsāktajam.
Jubilejas skate atklāj arī to, ka

ne tikai Valtera, bet arī visa
latviešu glezniecība ir veidojusies
pasaules parādību iestrāvota un
piesātināta un ka provinciālisms,
ko sev dažkārt, mazohistiski
pašaustīdami, sev piedēvējam, ir
pārspīlets. Kaut arī mūsu māksla
veidojās tālā perifērijā no lielajiem kultūras centriem Eiropā,
tomēr tā nav sliktāka par
kultūrtautu spožajām virsotnēm.
Tai ir tikai cita nokrāsa, ko rada
pasaules uztvere un redzējums.
Māris Brancis

tomēr nāve ir spēcīgāka: vairāk
nekā 40 gadus viņa centās
pierādīt, ka ir varenāka par to.
Indrai Gubiņai taisnība, Gundega
ļoti vēlējās dzīvot, ļoti gribēja
ieraudzīt savu grāmatu. Atstājot
šosauli, māksliniece mums atstājusi savu viņas neīstenoto
sapni – ieraudzīt albumu ar
pašiem labākajiem darbiem, kas
izkaisīti kā Kanadas un ASV
latviešu, tā kanadiešu kollekcijās.
Mēs par to gādāsim!
Izsakot visdziļāko līdzjutību
bērniem Pēterim un Laumai,

visu Gundegas Cennes mākslas
cienītāju vārdā
Māris Brancis

Gleznotājs

Atvadu vārdi Gundegai Cennei
(1933.g.3.maijā – 2009.g.16.decembrī)
Tajā rītā pienāca satraucoša
vēstule no Indras Gubiņas: „Šorīt,
16.decembrī, nomira Gundega
Cenne. Viņas mocīšanās un neticamā griba dzīvot un darboties
– beigusies.”
Mūsu ilggadīgajā sarakstē par
mocīšanos māksliniece nekad
neko negribēja darīt zināmu,
tikai it kā starp citu pieminēja
savas likstas ar veselību. „Ar
mani pašu varētu būt labāk, bet
– gan jau,” tā viņa piebilda pēdējā
vēstulē. Patiesais stāvoklis bija
jāizsecina pašam. Nedēļu pavadot viņas sabiedrībā, zināju, ka
Gundega šajā pasaulē pastāv,
tikai pateicoties savai gribai.
Gleznotāja bija kā tumsā dīdzis
stādiņš – trausla, izstīdzējusi,
bāla, bet tik ļoti ilgojās pēc saules.
Pēc dzīves pilnestības.
Dzīvē viņai spēku deva māksla,
glezniecība. Talants Gundegai
atklājās agri. Kad mācījās vēl
tikai 6. klasē Eslingenā, Gundega
devās pie Franča Banges, lai
mācītos zīmēt. Mākslinieks tik
jaunu skolnieci nevēlējās pieņemt, tomēr Gundega panāca
savu, pierādīja, ka viņai ir spējas.
Vēlāk Kanadā, vidusskolas laikā

konkursā viņa izcīnīja godalgu
visas lielās valsts mērogā, lai
strādātu pie filmas franču valodas apguvei. Pēc skolas pabeigšanas Gundega izvēlējās studēt
Makgila (McGill) universitātē
paidagoģiju, lai sevi financiāli
nodrošinātu, bet parallēli tam
viņa visu laiku veltīja mākslas
apguvei. Viņa mācījās Konkordijas universitātes Mākslas fakultātē un vienlaikus Karalienes
(Queen’s) universitātē Kingstonā.
Nevarēja viņa pamest arī latviešu
sabiedrisko dzīvi. „Manām dienām toreiz nebija noteiktu stundu, izpalika ēdamreizes un stundas gulēšanai”, atcerējās bijusī
studente. Beidzot Konkordijas
universitāti, viņa saņēma zelta
medaļu par darba radošo izteiksmību. Gundegai bija iespēja
studiju nolūkos doties Parīzi.
Jaunā māksliniece, tikko laiks
ļāva, nodevās gleznošanai. Viņa
iestājās Montreālas Neatkarīgo
mākslinieku biedrībā un Kanādas
latviešu mākslinieku vienībā
„Latvis”.
Tad pienāca diena, kas mainīja
visu viņas dzīvi – autokatastrofa.
Divi gadi pagāja, kamēr atve-

seļojās. Tiesa gan, paiet vairs
nevarēja, taču tas neapslāpēja
dzīves alkas, mākslas alkas.
Varbūt glezniecība bija tieši tā,
kas palīdzēja viņai saņemties un
pārvarēt fiziskās grūtības. Lai
apliecinātu sevi, ar savu gribu
viņa atvairīja apstākļu uztieptās
fiziskās robežas.
Blakus ainavām un klusajām
dabām viņa visbiežāk gleznoja
ģimeni. Tā Gundegai bija vienmēr bijusi svarīga. Tagad ģimene
viņu balstīja. Vīrs Dr. Ivars
Cenne, dēls Pēteris, vēlāk arī
meita Lauma viņai atviegloja
ikdienas soļus. Ģimene sargātāja,
ģimene spēka avots un dzīves
saturs jautās vai katrā viņas
gleznā. Tomēr vēl būtiskāk
ieskanējās cits motīvs – ilgas pēc
dzimtenes, svešuma sāpes.
Pēc Latvijas Gundega sēroja
visvairāk, tādēļ, līdzko tā kļuva
brīva, māksliniece kopā ar Ivaru
sēdās lidmašīnā un ieradās savās
bērnības zemē. Ratiņkrēsls nebija šķērslis ne apceļot Eiropu, ne
uzrāpties Alpos, ne apciemot
Zentu Mauriņu, ne pabūt
Meksikā.
Lai cik liela ir cilvēka griba,

P.S. Visi, kuŗi vēlas ziedot
Gundegas piemiņai, čekus ar
piezīmi G. Cennes piemiņai sūtīt
Sarmītei Straupenieks, 16714
Cobblestone
Dr,
#202,
Lynnwood, WA 98037-6980,
USA. Korporācija „Daugaviete”
ar G. Cennes bērnu piekrišanu
turpinās darbu pie viņas grāmatas sagatavošanas un izdošanas.
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Palsmanes „Dieva auss” un kopības nedalāmais fonds
Gaujas pietekai Palsai Palsmanē
ir neparasts līkumiņš, kuŗa aptverto „pussalu” tautā sensenis
dēvē par „Dieva ausi”; tajā dzīvo
laimīgs un saticīgs pāris – Ārija un
Modris Bogdanovi. Saruna ar viņiem risinās kultūrvēsturiskā vietā – pagasta tautasnamā. Tieši šeit
viņi pirms 45 gadiem iepazinās
un, tikko puisim palika 18 gadi,
apprecējās. Modris ir stalts vīrietis,
tieši tāds, kādam pienākas būt
kārtības sargam. Un, lai gan policista formas viņam mugurā vairs
nav, arī bez tās cienījamais cilvēks
pamanāms jau pa gabalu ne tikai
pēc iznesības, bet arī ar sirsnīgo
smaidu. Arī Ārija beidzot ir pensionāre, 40 gadu viņa strādājusi
vienā vietā – bērnudārzā. Pa šiem
gadiem pašu dēli, arī mazbērni
tā izstiepušies gaŗumā, ka vecvecākiem, ar viņiem valodojot,
krietni jāatgāž galva.
,,Mums nekad pat prātā nav
nācis iet no šejienes projām,” abi
apgalvo vienā balsī. Modris reiz
pagaršojis Rīgas maizi, bet ātri
vien posies atpakaļ uz dzimto
pusi. Ar jauno paaudzi ir citādi –
viens no dēliem piepelnās Īslandē, vecākais mazdēls augstskolai
naudu cenšas sarūpēt Anglijā, bet
uz palikšanu tur viņi nav, to Ārija
un Modris cer pamatoti. Viņi labi
atceras, kā sākuši savu dzīvi ar
dzelzs gultiņu un visu mantību
vienā čemodānā: mazbērniem
par to ne reizi vien stāstīts. Kamēr
dēli bija mazi, ģimenīte motociklā
ar blakusvāģi apceļoja visu Latviju. Bogdanoviem senioriem sava
auto pašlaik nav, bet dēls vasarās
palaikam aiztapinot savu braucamo, lai tētis un mamma var paceļot. Abiem jauneklīgajiem pensionāriem par savu dzīvi sūdzēties nenāk ne prātā, viņi savā
„Dieva ausī” tiešām jūtoties atbilstīgi vietas nosaukumam, pie

Daļu apstrādājamās zemes SIA
nomā no privātīpašniekiem, bet
galvenais – cilvēku
60 katru rītu mostas ar skaidru pārliecību, ka viņiem
būs gan darbs, gan
alga un nav jāprāto,
pie kuŗa kaimiņa
šodien varētu nopelnīt piecīti...
Mārīte un Jānis
Stāvauši iepazinās
un apprecējās Jelgavā, mācoties
Tautasnamā uz šīm pašām kāpnēm reiz satikās augstskolā.
Uz
divi skaisti un dedzīgi jaunieši – Ārija un Modris. Palsmani abi agroVai tiešām aizskrējuši jau 45 gadi?
nomi, jaunie specidatora nenīkst, bet grāmatu lasī- ālisti, no Latvijas otras malas
šanā bibliotēkā ir čaklāko saraks- 1987. gadā atnāca strādāt ar
tos.
prieku, jo te viņus gaidīja ne tikai
Jā, ne tikai pensionētie palsma- darbs, bet pat jauna māja! Meitinieši savu dzīvi nav iegrožojuši ņas Elīna un Karīna vēl bija pae-pārvaldes drudžainajos kano- visam mazas, nu jau viņām pašām
nos un steigā. Palsmanē darbojas ģimenes un auklējamie, bet pārāk
kāda ļoti cienījama iestāde – SIA tālu no vecāku ligzdas viņas nav
Palsmane, agrākā kolchoza man- aizlidojušas, turklāt viena gājusi
tiniece. Vecajā kantorī, vienstāva vecāku pēdās – strādā par agroēkā, uz kabinetu durvīm jopro- nomi Valmierā, otra, izmācījusies
jām lasāmi nosaukumi: Agrono- kultūras kolledžā, dzīvo Smiltenē.
mi, Zootechniķi, Valdes priekšsē- Vecvecākiem mazbērnus auklēt
dis un sekretāre. Protams, arī šeit neiznāk īpaši bieži, jo, kopjot zebez tīmekļa neiztiek, bet ne jau mi, ne viss notiek pēc zemnieka
tas apsaimnieko zemi. Zemi jopro- prāta, brīvdienas nereti no darbjām kopj palsmanieši paši. Kad dienām atšķiŗ sarkanie cipariņi
aizritējušā gadsimta 90. gadu sā- kalendārā, – zeme un lopi nepakumā kolchozu likvidēja, tā struk- zīst pat valsts svētkus. Mārīte
tūra pārveidojās, bet zemes īsta- kantorī ieskrējusi tikai uz mirkli.
jiem saimniekiem pietika spēka
,,Tik slapju rudeni neatceros pa
pārdzīvot privātizācijas devīto visiem 28 gadiem!” stāstīja agrovilni un saglabāt kopsaimniecī- nome. Tāpēc uz lauka ejot visi,
bas (šāds vārds saimniekošanas kam tikai vaļa, arī brīvprātīgie
veidam tomēr piestāv vislabāk) palīgi. Jā, ievērojām, ka rīta pusē
nedalāmo fondu – zemi, farmas, transportu pie kantora gaidīja
palīgēkas, mežu. Ar Palsmanes pulciņš glīti saģērbtu cilvēku, bet
vārdu pie patērētājiem joprojām tos nu gan nebijām iedomājušas
nonāk piens, cūkgaļa, jaunlopu par kartupeļu lasītājiem! Mārīte
gaļa, graudi, zālāju sēklas, rapsis. ar smaidu apliecināja, ka glīti

Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls
1

2

3

4

ņiem. 12. Vērīgi sekot, skatīties,
novērot. 15. Griezīgs; skarbs. 16.
Rietumsemītu augstākā dievība.
17. Drupens, irdens; vārgs.
Stateniski. 1. Svētdienas un baznīcas svētku priekšvakars. 3. Vēsts.
4. Veikt kādas darbības pirmo
posmu. 5. Klausoties uztvert, sadzirdēt. 6. Nolemt ko izdarīt. 9.
Zvejas rīks. 11. Norādāmais vietniekvārds. 13. Tuva radiniece. 14.
Gaismas spožuma mērvienība
(novec.). 18. Vienojuma saiklis.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 48)
atrisinājums
Līmeniski. 7. Kartings. 8. Ienākums. 11. Skara. 12. Trose. 13. Slo7
ka. 18. Lankas. 19. Alatas. 20. Elba.
22. Ores. 23. Taurs. 25. Šarms. 27.
Sekrēts. 29. Sirēna. 30. Sapost. 31.
8 9
10
11
Akvalangs. 32. Lafete. 35. Tarāns.
12
13
14
37. Asteres. 39. Seims. 40. Sambo.
41. Rums. 42. Ogas. 43. Nartas. 45.
15
16
Rotors. 48. Store. 50. Rampa. 52.
Laika. 53. Staieris. 54. Retorika.
Stateniski. 1. Nauru. 2. Tibo. 3.
17
18
Asaris. 4. Siesta. 5. Pāns. 6. Smūls. 9.
Skarlati. 10. Skābenes. 14. Baraka.
15. Ikars. 16. Sakas. 17. Kalmes. 21.
Bareljefs. 24. Serviss. 25. Štances.
26. Lēpes. 28. Apara. 33. Alauksts.
34. Esejas. 35. Tabors. 36. Nagasaki.
Līmeniski. 2. Kaisīt augsnē sēklu. ciprešu dzimtas koks vai krūms 37. Amati. 38. Salto. 44. Seanss. 45.
3. Ūdens dzīvnieki. 5. Sievietes ar maziem čiekuriem. 10. Sena tau- Rupors. 46. Erots. 47. Barka. 49.
vārds (aug.). 7. Dūmeņi. 8. Mūžzaļš tas teiksma par dieviem vai varo- Upes. 51. Acot.
5

6

pašūtajās izturīgajās darba uniformās Palsmanes zemnieki staigājot ikdienā, ar emblēmā lasāmo
Palsmanes vārdu uz sirds. Ar ko
viņa pati visvairāk lepojas? Ar to,
ka cauri jukām un krizēm speciālisti pasaulē nav aizklīduši.
Agronome pastāstīja dažus interesantus faktus par līdzīgām saimniecībām (dižākās no tām esot
Tērvetē un Pampāļos), kuŗās ne
tikai pamatīgi strādā, bet kuŗas
apvienojušās asociācijā, kas rūpējas par savlaicīgu informāciju
(ak vai, cik neskaitāmu pārmaiņu
mūsu valstī gāžas pār strādātāju
galvām!), lietderīgu pieredzes apmaiņu, par zemkopju atklātām
sarunām ar ministriem, ar Pārtikas un veterināro dienestu, lauku
atbalsta dienestu. Mārīte daudz
vērtīga guvusi Ungārijā, Austrijā,
Slovakijā, Somijā, Igaunijā, Polijā,
Lietuvā. Šovasar īsi pirms Jāņiem
zemnieki vērojuši, kā saimnieko
lauku ļaudis Sanktpēterburgas
apgabalā. Protams, arī no palsmaniešiem kaimiņiem ir ko mācīties.
Dienās, kad viesojāmies Palsmanē, dārzu skaistos ziedus bija
skārusi sala izkapts, zemi biezā

kārtā klāja lapu zelts. Pagasta jaukā bibliotēkāre Vingra Bērtiņa ar
lepnumu rādīja fotoizstādi, kuŗā
redzama vasara pagasta skaistākās mājās un pagalmos. SIA Palsmane stendā izlikusi labības lauka fotografiju. Tiešām, kas gan var
būt vēl skaistāks?! Arī Vingra sevi
uzskata par pilnīgi vietējo, jo šeit
dzīvo jau 23 gadus. Kopā ar vīru
Normundu (īsti iedzimto) uz kultūras manu nākusi bieži – dejojusi
arī vidējās paaudzes deju kopā
,,Cīrulis”, tagad tajā ģimeni pārstāv meita Agija un dēls Valdis,
abi ir studenti un Jelgavā mācās
ainavu architektūru un vides zinības un ūdenssaimniecību. ,,Viņi
ir pagasta patrioti, viņiem nav par
grūtu no Jelgavas izbraukāt uz
mēģinājumiem. Palsmane ir ļoti
gaiša puse!” lepni noteica māte.
Kā apliecinot Vingras teikto, pa
kultūras namu pretī spurdza svētkiem sapostu mazputniņu bars –
bērnu ansamblītis. Kur bērni, tur
gaisma un siltums, to zina katra
māmiņa un tētis. To nevar nepamanīt pat gaŗāmgājējs.
Anita Mellupe
Astra Moora

ZIŅAS ĪSUMĀ
Latvijā labdarības vizītē bija ieradies Galvenais Ziemsvētku vecītis - Santa Klauss no Lapzemes. Viesojoties Ogrē, ciemiņš 25 Ogres
novada mācību iestāžu audzēkņiem pasniedza sertifikātus par teicamām sekmēm, labiem rezultātiem sportā, uzvarām konkursos un citiem sasniegumiem.
Rīgas piena kombināts apbalvoja labākos piena piegādātājus un
ielūdza viņus uz tradicionālo sadarbības partneŗu balli kas notika
„Minchauzena Undā” Saulkrastos. Zemnieku saimniecības „Palejkalni”
īpašniece Silvija Miščenko no Aizkraukles ieguva inteliģentākās saimnieces titulu, jo gotiņu priekam un labsajūtai kūtīs visu laiku skan laba
mūzika.
Bebru internātpamatskolas audzēkņi viesojās Skrīveŗu sociālās
aprūpes centrā un tā iemītniekiem dāvināja pašu gatavotus Ziemsvētku apsveikumus un sniedza koncertu. Skolēnu projektu „Iededz
zvaigzni sirdīs” atbalstīja Hipotēku un zemes banka.
Pēc A. Upīša Skrīveŗu vidusskolas vadības ielūguma ar skolēniem
tikās Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats un viņiem stāstīja
par Ziemsvētku būtību – Kristus dzimšanu un nepieciešamību saglabāt
tīru dvēseli. Katru tikšanos beidza ar tēvreizi un kardināla svētību.
Balvu Valsts ģimnazijas skolēns Oskars Ambarovs par mazturīgajiem rīkotajām labdarības akcijām 2009. gada 27. decembrī saņēma
apbalvojumu „Latvijas lepnums 2009” nominācijā „Jauniešu iniciātīva”.
Līvānu novada Rudzātu speciālajā internātpamatskolā Ziemsvētku laikā ciemojās Ārlietu ministrijas darbinieki. Ciemiņi bērniem
atveda ministrijas un Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs
sarūpētas svētku dāvanas.
Krāslavas novada Robežnieku pamatskolas skolēni Ziemsvētkos
saņēma skaistu dāvanu – zaļus skolas formas tērpus, jo Robežniekos
atrodas viena no Latvijas Ekoskolām, pie kuŗas plīvo Zaļais karogs.
Rēzeknes augstskolas 79 studenti apmaiņas programmas ietvaros
devušies studēt uz ārvalstīm, no Vidzemes augstskolas Valmierā - 58 studenti. Kopumā 1176 studenti no Latvijas izglītojas 40 ārzemju augstskolās.
Daugavpils pilsētas domes Pilsētas plānošanas departamenta
speciālisti vairākus gadus strādājuši ar Eiropas Savienības (ES) naudas
piesaistīšanu pilsētai. 2009. gadā ES projektu īstenošanai Daugavpils
budžetā ienākuši 11 miljoni 197 tūkstoši latu. Īstenoti daudzi projekti.
Pēdējā Adventā Sakaslejas baznīcā notika koncerts, ko rīkoja Sakas
ērģeļu un mūzikas attīstības fonds. Tajā piedalījās pazīstami vokālisti,
draudzes ansamblis un Pāvilostas mūzikas skolas bērni. Ērģeles uzbūvētas 1852. gadā, un pati baznīca ir viena no vecākajām Kurzemē.
Akciju ar nosaukumu “Dāvanu maiss” rīkoja Liepājas Izglītības
pārvaldes Mājturības skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar
Tautas mākslas un kultūras centru. Skolēni mācību stundās un mājās
zīmēja, līmēja, tamborēja, cepa un sarūpētās dāvanas skaisti iesaiņoja.
Dāvanas tika Liepājas Veco ļaužu mājas iemītniekiem.
Trīs dienas Liepājā uzturējās ASV televīzijas sabiedrības CBS
žurnālisti, lai skatītājus iepazīstinātu ar kāda liepājnieka dzīvesstāstu.
Liepājas dome plāno labiekārtot laukumu, ko nesen atpirka no
iepriekšējā īpašnieka, lai nepieļautu šajā vietā ierīkot hamburgeru ēstuvi.
Folkloras centrā “Namīns” notika Lielā ziemas balle. Piedalījās
Talsu danču kapella un Ventspils danču klubs, lai kopā ar folkloras
kopu “Atštaukas” ieskandinātu Ziemsvētkus.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde,V. Berkina un R. Mielava
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
veselību un svētīgiem darbiem
lai pie mums katra atnāk
Ziemsvētki un Jaunais gads!
Dace Jansone,
Kultūras namā „Lielvārde” izGrāmatu klēts vadītāja
vietota trimdas literātūras Grāmatu klēts. Tā darbojas kā bibliGodātie "Laika"
otēka. Divas reizes nedēļā tiek
apkalpoti lasītāji un uzņemti tūizdevēji!
risti no visas pasaules. Paldies
latviešiem Amerikā, Austrālijā
Sirsnīgs paldies par veco drauun Anglijā par grāmatu dāvinā- gu Laiku, kuŗš ciemos nāk, un ir
šanu! Domāju, ka vākums ir tik ļoti gaidīts. Paldies visiem,
unikāls. Latvieši ir vienīgā tautas visiem darba darītājiem. Mēs,
daļa pasaulē, kuŗa emigrācijā vairāki tie, kuŗiem jau mūža taka
pilnīgā neziņā par savu tagadni vēlā rudenī, un jau tik sen dzīves
un nākotni, atrada spēku un ziemelis atnesis matos sarmu.
iespējas sākt sabiedrisko darbu Mūsu soļi palikuši daudz lēnāki,
ar grāmatu izdošanu. 2000. gadā sanāksmēs nevaram vairs piedatoreizējā Latvijas kultūras minis- līties. Ir patīkami, kad Laiks nāk
tre Karina Pētersone rakstīja: ciemos. Domāju, daudziem tas
„Šajā klētī ir ļoti lielas kultūras jau ir vienīgais, no kā dzirdam
vērtības, kas krātas, domājot par par latviešiem un dzimteni. Lai
Latviju, turot sirdīs dārgu Latvijas gan tā pati saule, mēness un
vārdu. Tās nesīs svētību Lielvārdei zvaigznes spīd svešumā, kaut arī
un visai Latvijai. Tās ir jāsagla- varētu teikt, klājas arī labi. Tomēr
bā.”
dzimtene ir tikai viena, kur
Sūtījumus saņemam joprojām. bērnību un jaunību pavadījām.
Būtu ļoti pateicīgi, ja kāds rūķītis Lai arī kur būtu, kuŗā pasaules
uzdāvinātu laikraksta Laiks malā, dzimtenes atmiņas vienmēr
abonementu 210. gadam. Mēs ciemos nāk.
visi kopā darām svētīgu darbu –
Dievs, svētī Latviju un tautu,
visai Latvijai, latviešiem visā kuŗa tur dzīvo, cīnoties ar tik
pasaulē! Ar gaišu cerību, labu daudz ciešanām un netaisnībām

Sveiciens no
Grāmatu klēts!

vēl arvienu. Kādēļ? Vai kāds to
varētu saprast un atbildēt?
Lasītājas kopš 1960. gada domu
kamols aiztecēja pie Jums, Laika
redakcija.
Ar cieņu
Marta,
Kolorado pakalnu sniegā

Cienījamā
latviešu avīzes
"Laiks" redakcija!
Ļoti vēlos ar Jūsu laikraksta
palīdzību izteikt pateicību Mačesteras un Vilimantikas draudzes mācītājai Dacei Jansonei par
milzīgo darbu, kuŗu viņa veic
sakarā ar mana dēla Ģirta Žukova
atrašanos smagā stāvoklī Hartfordas slimnīcā. Šā gada 25.
jūnijā mans dēls cieta avārijā un
līdz 30. jūnijam bija pie samanas,
bet pēc operācijas 30. jūnijā viņš
atrodas komā.
Mācītāja Dace Jansone par
mana dēla Ģirta atrašanos slimnīcā uzzināja augusta vidū, un
no šī laika viņa 3-4 reizes nedeēļā
iet pie viņa uz Hartfordas slimnīcu un veic Ģirta garīgu un fizisku dziedinašanu. Tā kā mēs,
Ģirta vecāki, māsa un radi

dzīvojam Latvijā un Dānijā, tad
saprotams, kāda nozīme ir
mācītājas Daces Jansones palīdzībai. Cienījamā mācītāja ne
tikai ārstē Ģirtu ar lūgšanam,
svētī ar eļļu utt., bet arī rēgulāri
sniedz mums informāciju par
Ģirtu un pat sarunāja advokātu,
kas palīdz kārtot juridiskās lietas.
Mēss redzam, ka mācītāja ar savu
darbu palīdz ne tikai tautiešiem
Amerikā, bet arī latviešiem, kas
dzīvo Latvijā.
Pirms došanās uz ASV mācītāja Dace Jansone strādāja par
kapelāni Latvijā bērnu slimnīcā
„Gaiļezers”. Viņas darbs arī šeit
tika augsti novērtēts. To man pastāstīja mana māsa Daiga Lagz-

done, kuŗa stradā par medmāsu
bērnu slimnīcā.
Mums, kas dzīvojam Latvijā, ir
patiess prieks, ka Amerikā stradā
tik izpalīdzīgs, saprotošs un
sirsnīgs cilvēks - Dace Jansone,
kuŗa veiksmīgi tiek galā ar saviem pienākumiem divās draudzēs
un vēl paīdz citiem latviešiem
Konektikutā. Mūsu ģimene vēl
mācītājai Dieva svētību viņas
kalpošanā Mančesteras un
Vilimantikas draudzēs un arī
turpmāk palīdzēt citiem latviešiem ar dāvanām, kuŗas Dievs
viņai ir devis.
Ar cieņu
Anita Petersena Ģirta Žukova mamma

Vidū - mācītāja Dace Jansone, pa labi es - Anita Petersena Ģirta mamma un pa kreisi - Ģirta māsa Iveta

L AT V I E Š I K A NA DĀ
TORONTO
• 7. janvārī plkst. 1.00 Toronto
latviešu pensionāru apvienības
sanāksme. Vingrotāju un rokdarbnieču grupām nodarbības
sāksies plkst. 9.00. Aicināti jauni
dalībnieki un biedri. Patlaban
apvienībā ir 535 biedri. Šajā
darbības gadā iestājās 16 jauni
biedri, miruši 30. Biedru maksa
ir 30 dolaru gadā, vecākiem par
90 gadiem biedru maksas nav.
• 20. janvārī janvārī Latviešu
centrā Toronto latviešu biedrības
sestdienas skolas 6. klases drāmas
pulciņa dalībnieki izrādīs bērnu
lugu. Sestdienas skolas skolniece
Kaiva Bramane saņēma LNAK
Atzinības rakstu par izciliem
nopelniem. Atzinības rakstu saņēma arī Brigita Gubiņa, Māra
Pērkone un Natālija Vāgnere.
• 21. janvārī plkst. 10.00 Latviešu sporta apvienības Kanadā
biedru gada sapulce Latviešu
centrā. Visi sporta cienītāji
aicināti piedalīties un atbalstīt
apvienības darbu.
• Latviešu virsnieku apvienība
Kanadā 28. oktobrī zaudēja vienu
no rosīgākajiem dalībniekiem un
darbiniekiem – leitnantu Viktoru
Dreifeldu. Viņš dzimis 1919.
gada 8. jūnijā Pēterpilī, Krievijā;
beidzis Latvijas kaŗa skolu.
Aizgājēju pēdējā gaitā izvadīja
30. oktobrī māc. Ilze KuplēnaEvarte. Sēro dzīvesbiedre Austra,
bērni, tuvinieki un draugi Kanadā, ASV, Vācijā, Austrālijā un
Latvijā.
R. Norītis

MONTREALA
Pensionāru apvienības Ziemsvētkiem veltītais saiets notika
10. decembrī, J. Tērauda zālē
Latviešu centrā un tajā piedalījās
35 dalībnieki. Svētbrīdi un

lūgšanu vadīja priekšnieks V.
Paegle. Trīs Ziemsvētku korāļus
pie klavierēm pavadīja Augusts
Pušpurs. Sirsnīgu stāstījumu par
braucienu uz baznīcu savos
jaunības gados Latvijā piedāvāja
Staņislavs Jerumanis. Viņš atcerējās, ka svētku maltītē esot bijuši
9 ēdieni, un vaicāja, vai šodienas
saimnieces ar šo galdu varēšot
sacensties. Kā vēlak noskaidrojas, šīs dienas ēdienu kartē bija
divpadsmit! V. Paegle pateicās
visiem valdes locekļiem un darbiniekiem par aizvadītā gada veikumu, it sevišķi saimniecēm. Tās
– Vera Audere, Biruta Kalace,
Dzidra Ikvilda un Hedija Ozoliņa
saņēma rozā rožu ziedus. Vīna
pudeles par savu devumu saņēma
15 aktīvie apvienības darbinieki.
Pats priekšnieks no B. Kalaces
ieguva milzu puansētijas dēstu.
Biedrzine I. Strautiņa sveicināja
3 jubilārus – Veru Auderi (apaļā
jubileja), Albertu Cauni un
Konstantīnu Čaku. Nebija ieradušies: Elmārs Bārdiņš (85),
Mērija Vernere un Jānis Bilinskis.
Laikā starp maltīti un saldumu
galda gardumiem M.Štauvers
stāstīja par jaunākajiem notikumiem Latvijā. Visu beidzot
notika apdāvināšanās, savu dāvanu bija atnesis katrs atnācējs.
Sarīkojumā valdīja svētku noskaņa un draudzības gars.
Nākamais saiets notiks 2010.
gada 14. janvārī plkst. 13, J. Tērauda zālē Latviešu centrā
Lašīnā.
Tīsvienības draudzes un tautas
deju vienības „Ačkups” kopīgi
rīkotā Ziemsvētku eglīte notika
12. decembŗa pēcpusdienā Latviešu centrā. Tajā piedalījās
sevišķi kupls dalībnieku skaits
(75). Tās vadmotīvs bija Čarlija
Brauna (komiksu varoņa) jautājums: Kas ir īstie Ziemsvētki?
Tas, M. Kalniņa personā, pie-

dalījās Betlēmes skata ainā, ko
šogad veidoja „Ačkupa” dalībnieku saime. Savā svētrunā diakons D. Demandts aicināja pulcējušos: „Dodiet, tad Jums tiks
dots!” Līdzekļi, kas tiek izdoti
dāvanu iegādei, būtu labāk izmantoti, atvēlot tos palīdzības
darbam. Priekšnesumu daļā tautas dejas dejoja “Ačkups” un
„Večkups”.
Ačkupieši godam parādīja savu
jaunības sparu, kamēr veckupiešiem solis bija ievērojami
smagāks, bet degsme ne mazāka.
Kāds no viņiem pat iepriecināja
ar īpašu solo snieguma mēģinājumu pirms saieta sākuma. Tas
bija neparasti, bet reizē apliecinājums tam, cik nopietni var
gatavoties tautas deju sniegumam. Šo abu vienību sniegums
nebūtu iespējams bez Mairas
Kaniņas vadības un atdeves. Viņa
par to saņēma puantsētijas stādu
no draudzes priekšnieka Jāņa
Mateus.

Ieradās arī Ziemsvētku vecītis
(G. Hūns) ar savu dāvanu maisu.
To gribētāju vidū bija tikai 2
bērni. Pārējie saņēmēji bija
ačkupieši un viens otrs cits, kas
bija uzdrošinājies atbildēt uz
vecīša āķīgajiem jautājumiem.
Svētku mielastā bija desiņas ar
skabiem kāpostiem un rudzu
maizi. D. Demandts no Toronto
bija atvedis pāris simtus saldskabās un rudzu maizes klaipus.
Tos visus gandrīz iztirgoja par $
6 gabalā. Saldais galds bija
sarūpēts groziņu veidā.
Ziemsvētki Montrealas latviešu
saimē bija ieskanējuši itin diženi
un visiem par prieku.
Montrealas Latviešu Sabiedriskā centra pēdēja valdes sēde
šajā gadā notika 16. decembrī
centra Kamīna zālē. Pēc protokola un ziņojumu uzklausīšanas
un pieņemšanas, izveidojās reti
dzīvas un pamatotas pārrunas
par to, kā panākt labāku „sapņošanu” par labāku Latvijas un

Saimnieces saņem rožu ziedus no V. Paegles

centra nākotni. Atzina, ka šim
mērķim saziņā ar Montrealas
Latviešu organizāciju padomi
(MLOP) ik mēnesi būtu jānotur
pārrunu pēcpusdienas vai vakari,
kuŗu degpunktā šobrīd būtu
Latvijas iekšpolītikas jautājumi,
kā gaidāmās 10. Saeimas vēlēšanas, patriotisma audzināšana un
labējo polītisko partiju apvienošana un citi. To iztirzāšana varētu
padziļināt interesi par dažādo
faktu nozīmi šo temu risināšanā.
Valde vienojās, ka tā labprāt
atvēlēs telpas un līdzekļus šo
saietu sarīkošanai. Jau atskanēja
pirmie ieteikumi par to, ko varētu
šajā laukā darīt. Pārrunas bija ļoti
spraigas. Nav šaubu, ka šāds
pagrieziens mūsu sabiedriskajai
dzīvei būs vairāk kā nozīmīgs.
Pārrunāja arī turpmāko sarīkojumu - Jaungada dienas un Masku balles aprises.
Nākamo valdes sēdi paredzēja
20. janvārī plkst. 20 Kamīna zālē.
M. Štauvers
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Par godu latviešu skolas
atklāšanai Bruklinā 2007. gadā
notika labdarības balle uz kuģa
,,Atlantis”, kas izvērtās par nozīmīgi notikumu un ko piemin vēl
līdz šai dienai. Ballē patiesi draudzīgā gaistonē tikās latvieši, kuŗi
Amerikā dzīvo gadu desmitiem
un viņu pēcnācēji, kā arī jauniebraucēji. Šis bija viens no retajiem pasākumiem Ņujorkā, ko
tik kuplā skaita apmeklēja jauniebraucēji. Labdarības balles fotografijas var apskatīt tīmeklī:
www.centrelv.com/Balle.aspx
Nemitīgi tiek saņemti aicinājumi vēlreiz rīkot šādu tikšanos
uz kuģīša, un tā ieplānota 2010.
gada 22. maijā. Arī šo balli rīkos
latviešu skolas Bruklinā atbalstam. Gaidām, ka piedalīsies vairāk nekā 250 viesu. Taču bez latviešu palīdzības un atbalsta ko
tādu nebūs iespējams sarīkot.
Lūdzam visus, kuŗi vēlas atbalstīt
Bruklinas skolu un piedalīties
šajā ballē, paziņot līdz 2010. gada
20. janvārim.
Visas organizācijas, kuŗas atbalstīs latviešu skolu Bruklinā,
tiks reklāmētas Amerikas latviešu
kopienā visa gada gaŗumā.
Rakstus par balli, kuŗā tiks

pieminēti atbalstītāji, tiks ievietoti laikrakstā Laiks un tīmeklī.
Balles atbalstītāju LOGO publicēs uz plakātiem un reklāmām
tīmeklī un laikrakstā. Skolas portālā www.CentreLV.com un
portālā www.LatvianUSA 12
mēnešus tiks ievietota bezmaksas reklāma. E-pastu izsūtīs uz
vairāk nekā 3000 latviešu adresēm Amerikā. Visi balles apmeklētāji saņems atbalstītāju
reklāmas materiālus. Atbalstītājiem būs iespēja uzrunāt viesus
ballē.
Raksti, fotografijas un videofilma būs apskatāmi tīmeklī.
Dāsnākajiem atbalstītājiem būs
iespēja parādīt video reklāmu uz
kuģa trīs ekrāniem vairākas reizes un izvietot savu informācijas
stendu.
Ziedojumu vai arī sarīkojuma
atbalstītāja maksājumu (vismaz
$1000) lūdz nosūtīt Ņujorkas
latviešu ev. lut. draudzes Bruklinas latviešu skolas atbalstam.
Lūdzu zvanīt vai rakstīt, ja ir
kādi jautājumi!
Ilona Vilciņa
Tālrunis: 917-668-7501
E-pats: ivilcina@gmail.com
www.CentreLV.com
www.LatvianUSA.com

Ziemsvētki Floridā
Floridā neviens negaida baltus,
sniegotus Ziemsvētkus, bet visi
cer, ka ap šo svētku laiku nebūs
ierastā Floridas karstuma. 19.
decembrī Sanktpētersburgā tiešām bija vēsa diena, kas radīja
zināmu ziemas noskaņu, kad
vietējie latvieši pēcpusdienā
pulcējās Biedrības namā uz
Ziemassvētku ieskandināšanu ar
skanīgām, senām un visiem
tuvām Ziemsvētku dziesmām.
Pasākumu ar īsu uzrunu atklāja
biedrības priekšnieks Gunārs
Liepiņš, tika iedegta svētku eglīte
un visiem kā bērnībā kļuva silti
ap sirdi. Patiesai Ziemassvētku
sajūtai diakons Jānis Elberts
noturēja svētrunu, un visi vienojās kopīgā korāļu dziedāšanā.
Vietējiem latviešiem vienmēr
lielu prieku sagādā koŗa priekšnesumi. Šoreiz koris bija sagatavojis plašu Ziemsvētku programmu, kuŗas noslēgumā kopā ar
klausītājiem nodziedāja „Klusa
nakts, svēta nakts” īpašā koŗdiriģenta Vladimira Hohlova
apdarē, Aleksandrai Ritumai
dziedot solo partiju. Pēc mūzikālā
snieguma Richards Rollis ar Gunāra Griezes vārdiem pastāstīja
par savām nedienām, svētkus
gaidot, ko klausītāji uzņēma ar
prieku un smiekliem. Taču vislie-

Kādā televīzijas pārraidē dalībniekiem bija uzdevums noteikt
cilvēka profesiju pēc viņa izskata
un dažiem palīgjautājumiem. Pirmo reizi satiekot Juri Žvikovu,
ieraugot viņa nopietno seju, korrekto stāju un nezinot, ka viņš ir
ievērojams pianists, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieŗu
katedras docents, viņu var noturēt
par nesaudzīgu parādu piedzinēju
vai centīgu grāmatvedi, kas cauru
nakti meklētu kļūdu aprēķinos,
kamēr atrastu pazudušo grasi.
Dienvidkalifornijas latviešiem
Juris Žvikovs jau labi pazīstams.
XV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkos Ventūrā 2008. gadā
izrādīja Andras Berkoldas lugu
Hotel Paradiso, kuŗā Jurim Žvikovam bija uzticēta bezvārdu loma. Juris pantomīmiski vienlaikus
tēloja viesmīli, apkopēju, sulaini,
dārzkopi, bārmeni, sargu – brīžiem
pazemīgi saliecies, reizēm līzdams
tupus rāpus, lai viņu nepamanītu,
ārkārtīgi izteiksmīgi vaibstoties un
izliekoties gan par nevarīgu mēmu
radījumu, gan neaptēstu vientiesi,
kas dara tikai to, ko viņam liek,
neko nezina un maz ko saprot.
Beigas skatītājus pārsteidz, lai gan
visiem zināms, ka klusie ūdeņi ir
dziļi – tieši šis šķietamais naīvulis
pamanās kļūt par jauno viesnīcas
īpašnieku Bangas kungu. Pēdējā
ainā, zvanot tālrunim, viņš paceļ
klausuli un ar viltīgu triumfu atsaucas: ,,Hotel Paradiso!”
Savukārt Latviešu mūzikas koncertā Juris Žvikovs kārtējo reizi
apliecināja savu pianista talantu.
Jurim Dienvidkalifornija iepatikās,
viņš pieteicās Fulbraita stipendijai,
to arī ieguva un 2009./10. mācību
gadā ir mācībspēks Kalifornijas
Mākslu insitūtā Losandželosas
piepilsētā Valensijā, turpat, kur
vokālistus skolo cits latvietis –

Foto: Astra Moora

Lai arī amerikāņi iemīlētu Jāzepu Vītolu
kautrīgi piebilda, ka nav ne
Šimkus, ne Dudamels.
Taču viņam ir sava svarīga
misija, ko viņš apzinīgi
pilda.
Kalifornijas Mākslu insitūts ir īsta mākslinieku
paradīze – Art Paradiso.
Juris Žvikovs pastāstīja, ka
gaŗlaikoties nav laika, jo
nemitīgi notiek dziedātāju,
dejotāju un instrmentālistu
koncerti, teātŗa un filmu
izrādes, kā arī dažādas
Pianists Juris Žvikovs koncertā izstādes, nav pat iespējams
Losandželosas latviešu namā
uz visiem koncertiem,
izrādēm aiziet un visas
Losandželosas latviešu jauktā koŗa izstādes apskatīt. Arī viņam pašam
diriģents, dziedonis Pauls Ber- jau bijis klavieŗmūzikas koncerts
kolds. Juris Žvikovs Latvijas valsts un būs vēl otrs pavasaŗa pusē.
dibināšanas atceres sarīkojumā Jurim ir pieci audzēkņi, viņi
atskaņoja vairākus latviešu kom- iepazīst arī latviešu mūziku –katrs
ponistu skaņdarbus un spēlēja pa- mācās spēlēt pagaidām vienu
vadījumu koŗa dziesmām, pieda- latviešu komponista skaņdarbu.
lījās adventa koncertā, skolas Juris izvēlējies komponistus, kuŗi
Ziemsvētku eglītes sarīkojumā tuvi pašam – Jāni Ivanovu, Lūciju
spēlēja klavieres un, nosārtinājis vai- Garūtu, Jāzepu Vītolu, Imantu
gus, dancodams un simboliskas Zemzari, Jāni Mediņu.
rīkstes rokā turēdams, iejuka
Patlaban Juris Žvikovs Kaliforbudēļu pulkā.
nijas Mākslu institūta mūzikas
Bijušās skatuves partneres Ingu- nodaļas studentiem gatavo lekciju
na Šulce un Sanita Šūmane Juri par latviešu mūziku un vienlaiLosandželosā sagaidīja ar sajūsmu, kus, protams, iepazīstinās ar
cerot, ka varbūt atkal varēs kopā ar Latvijas vēsturi. Šim nolūkam
viņu tēlot kādā lugā. Iespējams, viņš no Dienvidkalifornijas latvietop turpinājums lugai ,,Hotel Para- šu biedrības bibliotēkas paņēma
diso”, jo visus taču ziņkāro zināt, vairākas vēstures grāmatas. Nav
kā tad Jūrmalas viesnīcas jaunajam šaubu, ka daudziem institūta stuīpašniekam klājas.
dentiem Latvija vairs nav un nebūs
Pirms Latvijas valsts dibināšanas nezināma vieta pasaulē, varbūt
atceres dienas koncerta, ar J. Žvi- kādam pat radīsies interese pieteikkovu iepazīstinot, tika pieminēts ties Fulbraita stipendijai, lai aizpianists Vestards Šimkus, kas kādu brauktu mācīties vai strādāt Rīgā
laiku mācījās Losandželosā un jeb arī citā pilsētā. J. Žvikovs sa
tagad jau ieguvis pasaules slavu, prot, ka būt Latvijas mūzikas
un Losandželosas filharmonijas sūtnim ir privilēģija. Mūzikas vēsts
simfoniskā orķestra jaunais char- spēj pacelties pāri valodām un
ismatiskais diriģents Gustavo kultūrām.
Dudamels no Venecuēlas. Juris
Astra Moora

lākā jautrība sākās tad, kad no
tālajiem Ziemeļiem ieradās
Ziemsvētku vecītis, kuŗā viens
otrs varbūt varēja saskatīt kaut
ko no Andra Rituma. Laikam
jau katrā no mums vēl mājo bērns,
par spīti gadiem, kas rakstīti
dzimšanas apliecībās, jo, tālo
viesi ieraugot, visiem acīs sāka
starot kaut kāda nebēdnības
dzirksts, kaut kādu jauku atmiņu
atblāzma. Kas gan būtu Ziemsvētku vecīša apciemojums, ja
viņam vezumā nebūtu dāvanu
maisa! Taču dāvanas bija jāno-

pelna. Tad nu visi centās, cik
spēdami, rādīt savas prasmes gan
dzejolīšu skaitīšanā, gan dziesmu
dziedāšanā, gan klavieŗu spēlēšanā. Kad mantu maiss bija
iztukšots un vecītis atvadījies,
tad bija pienācis laiks Ziemsvētku
mielastam, kuŗam kā vienmēr,
bija sarūpēts viss labākais. Groziņos bija atnesti gan pīrāgi, gan
gardas sviestmaizītes, gan saldi
rausīši.
Nemanot bija pienācis laiks,
kad jādodas mājup. Liekas, ka
visi atstāja Biedrības namu
tiešām līksmā noskaņa, lai tādā
sagaidītu arī pašus Ziemsvētkus.
Gundega Vilemsone

Foto: Gunārs Liepiņš

Vai Ņujorkā atkārtosim
balli uz kuģīša?

Dzied Latviešu biedrības koris diriģenta Vladimira Hohlova
vadībā

"Nāca veci, nāca jauni
Ziemassvētku vakarā”
Kalamazū latviešu apvienotā ev.lut.draudze
gaidījusi Ziemsvētkus
„Ziemsvētku gaidās draudzes
darbinieki un darbinieces priekšdarbus uzsāka jau novembrī ar
divu dienu piparkūku cepšanas
talku. Talkā Dr. U. Šmidchena
vadībā pulcējās 42 čaklas dāmas,
sagatavodamas tirdziņa un gados
vecāko draudzes locekļu apdāvināšanai paredzētās no 200
mārciņu mīklas saceptās piparkūkas. Pusdienas talciniecēm
sarūpēja L. Samsone un I. Šīmane. Nākamā bija pīrāgu
cepšanas talka, kuŗu vadīja V.
Bolšteina. Darbi veicās veicīgi,
un jau agrā pēcpusdienā pīrāgi
bija saskaitīti maisiņos, galdi
nomazgāti, trauki nolikti savās
vietās. Un tad nāca pirmais lielais notikums: Ziemsvētku tirdziņš. Tirdziņu organizēja draudzes Dāmu komitejas priekšniece D. Koplande (Copeland) un
M. Pūtele, taču priekšdarbus
veica vairāki palīgi, gan dekorēdami telpu, gan salikdami galdus pārdevējiem. To šogad bija
vairāk kā iepriekšējos gadus, un
arī apmeklētāju bija vairāk. Šķiet
lielākais pievilkšanas spēks bija
cepumu galdam un gaļas izstrādājumu galdam. Darba pūles
vainagojās ar prāvu ienākumu
Dk kasē, taču pietrūka omulīgās
pasēdēšanas pie „kafejnīcas” glīti
apklātiem mazgaldiņiem un
maltītes baudītājiem bija cieši
jāspiežas gar gaŗajiem galdiem.
Par silto ēdienu rūpējas saimnieces M. Grīnberga un L. Matisone ar palīdzēm.
Šogad B. Abulas ierosmē jaunums bija draudzes gados vecāko

locekļu godināšana ar siltām
pusdienām un īpaši sagatavotu
programu. Pēcpusdienu vadīja
Dk priekšniece un to atklāja māc.
L. Vīksnes svētbrīdis. Draudzes
priekšnieks R. Ķeņgis apsveica
visus ieradušos uzsvērdams, ka
tieši viņi ir tie, kam jāpateicas
par šī dievnama celšanu un par
visām neskaitāmām darba stundām, ko tie ziedojuši savai draudzei. Dāmu komitejas priekšniece D.Koplande ar Ziemsvētku
puķi pateicās draudzes mācītājiem B. Puiķei, L.Vīksnem un R.
Franklinam. Oficiālo daļu noslēdza A.Lielzuikas skandētais
dzejolis. Pirms pusdienām māc.
B. Puiķe teica galda lūgšanu.
Gardajai maltītei, kuŗu sagatavoja M. Grīnberga un L. Matisone, sekoja I. Šīmanes sakārtotā programa ar Ziemassvētkiem un Kristus dzimšanai
veltītiem dzejoļiem un kopdziesmām. Dziesmu pavadījumus
veica D. Koplande. I. Šīmane bija
sagatavojusi pēcpusdienas norises programiņu vāciņos, kuŗu
katrs dalībnieks varēja paņemt
līdz kā atmiņu šim notikumam.
Ikviens dalībieks arī saņēma Dk
un KLS skolēnu sagatavoto dāvanu maisiņu. Malkojot kafiju
un baudot L. Kaugaras cepto
dzeltenmaizi, viesi ar sajūsmu
skatījās Dz. Abula sakopoto
draudzes darbinieku uzņēmumu
klāstu. Mājup dodoties izskanēja
daudz atzinības un pateicības
rīkotājiem par so skaisto Kristus
dzimšanas svētku ievadu.
Ilze Šīmane
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SARĪKOJUMI
FILADELFIJA (PA)
• 5. janvārī plkst. 11.00
pensionāru eglīte Brīvo latvju
biedrības telpās. Svētbrīdis,
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana, apmainīšanās ar dāvanām
(ieteicams, lai to vērtība nepārsniedz $5), pusdienas (viesiem par tām jāmaksā $5).
Aicināti ne tikai pensionāri, bet
visu vecumu viesi.
• 31. janvārī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 11.00,
Draudzīgā aicinājuma atceres
sarīkojums. Māc. Jāņa Siliņa stipendijas fonda izloze.
GRANDRAPIDI (MI)
• 9. janvārī Daugavas Vanagu
eglīte.
• 31. janvārī Draudzīgā
aicinājuma atceres sarīkojums.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 10. janvārī plkst. 12.30
vanadžu Ziemsvētku izskaņas
sarīkojums.
• 23. janvārī plkst. 6.00
Amerikas baltiešu brīvības līgas
bankets.
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
MILVOKI (WI)
• 24. janvārī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 11.00,
Draudzīgā aicinājuma atceres
sarīkojums kamīntelpā. Pulkv.
Oskara Kalpaka skola visus
laipni aicina piedalīties; skolas

vecāku rīkotās pusdienas.
MINEAPOLE (MN)
• 24. janvārī pēc dievkalpojuma Draudzīgā aicinājuma
atceres sarīkojums.
• 31. janvārī pēc dievkalpojuma latviešu skolā Draudzīgā
aicinājuma atceres sarīkojums.
ŅUJORKA (NY)
• 3. janvārī Jonkeros pēc
Zvaigznes dienas dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 10.00,
Ziemeļu novada Ziemsvētku
eglīte lejas telpās.
• 9. janvārī plkst. 2.00
Daugavas
Vanagu
namā
Bronksā eglīte un saviesīga
pēcpusdiena. Ulža Siliņa lugas
,,Dzimšanas diena” izrāde,
dziedāšana kopā ar Jāni
Studentu; uzkodas. Dalības
maksa
$25.00.
Sīkāku
informāciju iespējams uzzināt,
zvanot Imantam Kalniņam,
tālr.: 201-933-8234.
• 10. janvārī plkst. 10.30 no
rīta Salas baznīcā ( 4 Riga Lane,
Melville, NY) Zvaigznes dienas
sarīkojums. Koncertā piedalīsies
flautiste Indra Ozola, pianiste
Olga Gureviča, čellists Roberts
Osmans. Pēc koncerta Dagmāra
Lapiņa pastāstīs par ,,Sveika,
Latvija!" ceļojumu. Pakavēšanās
pie atspirdzinājumu galda. Ieeja
par vismaz $20 ziedojumu.
Skolēniem ieeja brīva.
• 16. janvārī plkst. 16.00 –
jaunās Latvijas filmas “Rūdolfa
mantojums” ASV pirmizrāde.
Scandinavia House, 58 Park
Ave. (starp 37th and 38th
Streets), New York, NY 10016.

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

aicinājuma atceres sarīkojums.
SV. PĒTERSBURGA
• 5. janvārī plkst. 10.00
Biedrības Valdes sēde.
• 5. janvārī plkst. 13.00 Biedrības namā videoizrāde Hamiltonas 2009. gada Dziesmu
svētku atklāšanas koncerts.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 14. decembrī plkst. 19.00
Biedrības kora mēģinājums.
Tiek gaidīti visi, kam ir prieks
dziedāt! Gatavosimies Kultūras

dienām, kas notiks šā gada 23.
janvārī!
• 12. janvārī plkst. 13.00
Biedrības namā videoizrāde –
2009. gada Dziesmu svētki
Hamiltonā, Kanādā. Garīgais
koncerts. Kafija un cepumi. Visi
laipni aicināti! Ieejas ziedojums
sākot ar $3.00.
• 30. janvārī plkst. 6.00 Namejs
namā: Namejs in the House –
tautasdeju izrāde un saviesīgs
vakars.
Tuvāka informācija:
www.sarikojums.com
vai 703-673-9277.

DIEVKALPOJUMI

• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 10. janv. plkst. 11.00
Kvēkertaunā Jaungada dievk.,
pēc dievk. kafija. 17. janv. plkst.
3.00 Lankasterā Jaungada dievk.
14. febr. plkst. 11.00 Kvēkertaunā
dievk.; pēc dievk. kafijas galds un
draudzes pilnsapulce. 21. febr.
plkst. 3.00 Lankasterā Ciešanu
laika pirmās svētd. dievk. Māc.
Dr. A. Ziedonis un māc. Dr. R.
Ziedone.
• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut.
dr. (30623 W. Twelve Mile Road,
Farmington Hills, MI): 10. janv.
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. Māc.
diakons F. M. Sīpols, tālr.: 248433-3435 ; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L.
Upīte un A. Greiema.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
VAŠINGTONA (DC)
Road, Newtown Square, PA
• 24. janvārī Draudzīgā 19073, tālr.: 610-353-2227):

10. janv. plkst. 11.00 dievk., pēc
dievk. dāmu komitejas gada
pilnsapulce. 17. janv. plkst. 11.00
dievk. angļu val. ar dievg. 24.
janv. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.
31. janv. plkst. 11.00 dievk., pēc
dievk. Draudzīgā aicinājuma
atceres sarīkojums. Māc. Jāņa
Siliņa stipendijas fonda izloze.
Informācija: www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: 17. janv. un 31. janv. plkst.
10.00 dievk. ar dievg. Mācītājas I.
Larsenas adrese: 70388 16-th
Ave., South Haven, MI 49090.
Tālr.: 269-637-4847; kabatas:
269-214-1010; e-pasts: ilzego@
comcast.net
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 10. janv. plkst. 11. dievk. ar
dievg. Māc. D. Kaņeps.
(Turpināts 20. lpp.)

No mums šķīries mūsu sirsnīgais draugs

DR. JURIS MANGULIS
med. 35. C!

dzimis 1922. gada 25. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 11. decembrī Rapid City, D. Dakota, ASV
Sēro

Sit tibi terra levis

Biļetes pie durvīm: $10 (bērniem
un studentiem $6.50). Lūgums
pieteikties līdz 14.janvārim:
rakstīt uz info@latvia-newyork.
org vai zvanot 646-230-0590
darba dienās starp plkst. 14.00
un 17.00. Par filmu var vairāk
lasīt pie www.latvia-newyork.org.
• 16. janvārī plkst. 6.00
Bruklinas draudzes namā Spēļu
vakars.
• 17. janvārī pēc dievkalpojuma Jonkeru baznīcā, kas sāksies
plkst. 10.00, Ziemeļu novada
gada sapulce.
• 24. janvārī pēc dievkalpojuma Salas baznīcā, kas sāksies
plkst. 10.30, Salas novada gada
sapulce.
• 30. janvārī pēc dievkalpojuma Christ Church (66
Highland Avenue, Short Hills,
NJ), kas sāksies plkst. 9.45,
Ņudžersijas novada gada sapulce. Pēc sapulces Ņudžersijas
latviešu skolas Draudzīgā
aicinājuma atceres sarīkojums.
• 31. janvārī pēc dievkalpojuma Jonkeru baznīcā, kas sāksies
plkst. 10.00, Kultūras dienas
programma un koncerts. Cildinās nesen godalgotos latviešus,
kuŗi dzīvo vai agrāk dzīvoja
Ņujorkas apkaimē. Koncerta
programmā: Viktora Baštika
,,Rekviēms” un tautasdziesmu
apdares korim. Piedalīsies
sōliste Laila Liepiņa, ērģeļniece
Ilze Akerberga, Ņujorkas
latviešu koris, instrumentālais
ansamblis, diriģents Andrejs
Jansons.

FR. LIVONICA KONVENTS

IMANTS ROBEŽGRUNTNIEKS
NIELS, D.D.S.
dzimis 1918. gada 28. aprīlī Latvijā,
miris 2009. gada 30. novembrī Pleasontonā, CA
Viņu piemiņā paturēs
RAINIS UN VELTA BĒRZIŅI
OĻĢERTS, MILDA UN RITA DAUKAS
VISVALDIS NAGOBADS, BENITA ŠTELMACHERS
OĻĢERTS UN VIJA VIJUMI

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā 54. coetus filistre

GUNDEGA CENNE,
dzim. JANFELDE

dzimusi 1933. gada 3. maijā Latvijā,
mirusi 2009. gada 16. decembrī Kanadā
Par viņu sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mammiņa

ZELMA M. VĪTOLIŅŠ,
dzim. CAUNĪTIS

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

dzimusi 1915. gada 8. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 18. oktobrī Williamsport, PA

ARVĪDS KARLSONS
24 C!

dzimis 1919. gada 20. septembrī Valkā, Latvijā,
miris 2009. gadā Linz, Austrijā

Sit tibi terra levis

Sēro
FR. LIVONICA KONVENTS

Mīļā piemiņā paturēs
BĒRNI, MAZBĒRNI,
MAZMAZBĒRNS AR ĢIMENĒM
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 19. lpp.)
• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 5.
janv. plkst. 7.00 vakarā draudzes
valdes sēde. 10. janv. dievk.,
viesmāc. K. Sūna Koro. Pēc dievk.
māc. pastāstīs par LIRS (Lutheran
Immigration and Refugess
Services) darbu. 14. janv. plkst.
10.00 Bībeles stunda. 17. janv.
dievk. angļu valodā ar uzrunu
bērniem un dievg.; pēc dievk.
viras pusdienas. 21. janv. plkst.
10.00 Bībeles stunda. 24. janv.
dievk., pēc dievk. Draudzīgā
aicinājuma sarīkojums kamīntelpā. Pulkv. Oskara Kalpaka
skola visus laipni aicina piedalīties; skolas vecāku rīkotās pusdienas. 31. janv. dievk. ar dievg.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 3. janv. plkst.
11.00 Jaungada dievk. ar dievg.
un uzrunu bērniem. Pēc dievk.
sadraudzība. 10. janv. plkst.
11.00 Zvaigznes dienas dievk.,
viesmāc. T. Šmits; pēc dievk.
sadraudzība un ārmisijas informācija. 17. janv. plkst. 11.00
Pateicības dievk. par pasargāšanu
1991. gada janvārī; pēc dievk.
sadraudzība. 24. janv. plkst.
11.00 dievk. ar dievg.; pēc dievk.
sadraudzība un pārrunas par
Latvijas Republikas starptautisko
atzīšanu. 31. janv. plkst. 11.00 Sv.
Sīmaņa piemiņas dievk.; pēc
dievk. sadraudzība, mednieku
pusdienas un Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums latviešu
skolā. Māc. M. Cepure-Zemmele.
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.: 3. janv. plkst.
8.30 Leikvudā Zvaigznes dienas
dievkalpojums ar dievgaldu
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.) 10.
janv. plkst. 11.00 Draudzes
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates
Ave East Brunswick) Ārmisijas
dienas dievkalpojums ar dievgaldu. 17. janv. plkst. 8.30
Leikvudā dievkalpojums (Igauņu
baz. 607 E. 7th St.). 24. janv.
plkst. 11.00 Draudzes dievnamā
Īstbransvikā dievkalpojums. 31.
janv. plkst. 11.00 Mūzikas un

meditācijas dievkalpojums draudzes dievnamā Īstbransvikā.
Dievkalpojumus vada māc. I.
Pušmucāne-Kineyko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 3.
janv. Zvaigznes dienas dievk.
Jonkeru bazn..; pēc dievk. Ziemeļu novada Ziemsvētku eglīte
lejas telpās.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 23.
janv. dievk. Grace Lutheran
Church (3993 Park Boulevard,
San Diego, CA 92116), prāv. D.
Kaņeps; pēc dievk. kafijas galds.
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.
us
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā.
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran
bazn. ( #1 Selma Avenue, Webster
Groves, MO 63119), māc. A.
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Draudzes priekšnieces
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net
• Sietlas latv. ev lut. draudze
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle,
WA 98125): 10. janv. plkst. 10.30
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg.
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org
Sv. Pētersburgas lat. ev. lut.
dr.: 3. janv. plkst. 14.00 dievkalpojums. 10. janv. plkst. 11.00
Biedrības namā Bībeles stunda.
• Vašingtonas (DC) lat. ev.
lut. dr.: 6. janv. plkst. 7.00
Zvaigznes dienas dievk., piedalīsies LELBAs priekšniece prāv.
Lauma Zušēvica un citi garīdznieki un draudžu darbinieki no
LELBAs un Austrumu apgabala;
pēc dievk. sadraudzības vakars.
10. janv. plkst. 11.00 dāvanu
dievk. 14. janv. plkst. 7.30 padomes sēde. 17. janv. plkst. 11.00.
dievk., draudzes dibināšanas
atcere. 24. janv. plkst. 11.00
Draudzīgā aicinājuma atceres
dievk. un sarīkojums. 31. janv.
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; jubilāru sveikšana. Informācija:
http://www.dcdraudze.org Tālr.
baznīcā: 301-251-4151. Māc. A.
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-2932052; e-pasts: macavp@yahoo.
com

2009. gada vasarā Latvijā
Dieva mierā aizgāja
mūsu mīļā

LŪCIJA SKUJA,
dz. BISTRUMA
1922-2009
…. kas ar Kristu dzīvē iet,
tam vairs saule nenoriet!
A. Breikša

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MAIJA, ATA UN KRUSTMEITA ANDA
KOPĀ AR
RADIEM LATVIJĀ UN CITIEM DRAUGIEM PASAULĒ

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā bērnības un skolas draudzene

BENITA CELMIŅŠ,
dzim. BĒTIŅŠ

dzimusi 1922. gada 11. janvārī Madlienā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 7. decembrī Spartanburgā, N.C.
Viņu sirsnīgā piemiņā paturēs
AINA NAGOBADS-ĀBOLA, GUNTARS ĀBOLS
un VISVALDIS NAGOBADS

Aizsaulē aizgājusi mūsu mīļā Vecmāmīte

AINA ZICHMANIS,
dz. Upeslācis
dzimusi 1916. gada 4. jūnijā Smoļenskā,Krievijā bēgļu gaitās,
mirusi 2009. gada 8. decembrī Toronto, Kanadā
Pateicībā, sērās un mīlestībā piemin mazbērni
ŪVE UN ULDIS HODGINS AR ĢIMENĒM

Mūža miegā aizmidzis mans mīļais vīrs,
mīļais tēvs, vectēvs, krusttēvs, onkulis

EDGARS BRIKOVSKIS
Tavas pēdas ir
dziļas, tās nepazūd,Mums atmiņās
vienmēr kopā būt...

dzimis 1924. gada 4. septembrī Rīgā,
miris 2009. gada 11. decembrī Denverā, Kolorado

Sērās un dārgā piemiņā paturēs
SIEVA MĀRA, MEITA INTA AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, LATVIJĀ, VĀCIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Mūžībā aizgājusi māksliniece

GUNDEGA ĀRIA CENNE,
dzim. JANFELDE

dzimusi 1933. gada 3. maijā Rīgā,
mirusi 2009. gada 16. decembrī Otavā

... Lai mani apgaismo
Tavs zvaigžņu zelts.

Ziemas diena

Mīļā piemiņā
BĒRNI PĒTERIS UN ANN, LAUMA UN MICHAEL
MĪĻĀ MAZMEITIŅA LAURA
MĀSA DZINTRA AR ĢIMENI

2010. gada 2. janvāris – 8. janvāris

No ilggadēja
drauga
atvadoties
Dr. Juris G. Mangulis
(1922. 25. III – 2009. 11. XII)

Saņēmu skumju vēsti, ka 87 gadu vecumā Dienviddakotas
pavalstī Rapidsitijā mūžībā aizgājis ārsts Juris Mangulis. Ziņa
nebija negaidīta, jo pēdējos gados Juŗa veselība bija
pasliktinājusies.
Juŗa tēvs bija strēlnieku pulka komandieris Pirmā pasaules
kaŗā, miris, pirms Juris sasniedza desmit gadu vecumu. Juri
pirmo reizi satiku 1943. gada vasarā, kad mūs, Latviešu leģionā
iesauktos medicīnas studentus, sapulcināja sanitāros kursos
Ādažos. Mūs abus ar Juri iedalījā vienā vienībā: 15. divīzijas 1.
sanitārā rotā, un mēs izstaigājām Krievijas kauju laukus un
palikām tuvi draugi, mitinoties dažādās būdās, dalot pēdējo
dzēriena lāsīti un droši vien arī utis...
1944. gada rudenī, kad divīzija bija Rietumprūsijā, Juris saslima ar izsitumu tīfu, vairākus mēnešus pavadīja slimnīcā. No šīs
slimības komplikācijām viņš cieta visu mūžu. Pie Flederbornas
Juri ievainoja, un granātas šķemba gurnā palika līdz mūža
beigām. Juris ārstējās leģionā slimnīcā, viņu kopa žēlsirdīgā
māsa Ilga Bērziņa, kas kļuva par viņa sievu.
Pēc kaŗa Juris turpināja medicīnas studijas Baltijas, vēlāk
Hamburgas universitātē, ko beidza beidza 1948. gadā un līdz
ieceļošanai ASV strādāja par ārstu Ventorfas izceļošanas
nometnē. Juris un Ilga salaulājās 1949. gadā un 1951. gadā
ieceļoja Amerikā. Pirmā apmešanās vieta bija Hastinga,
Nebraskā, kur Juris strādāja valsts slimnīcā par psīchiatru. Pēc
diviem gadiem Manguļi pārcēlās uz
kaimiņpavalsti
Dienviddakotu, kur ārzemēs izglītotiem ārstiem piedāvāja
prakses iespējas mazos ciemos, ja tur paliek vienu gadu un
noliek eksāmenus. Juris 1955. gada sakumā sāka strādāt Filipā
(Philip), mazā ciemā prērijas vidū, kur ceļinieku sveica reklāma
Cattle capital of the world un tika celta jauna slimnīca.
Pēc sešiem mēnešiem Jurim pievienojos, gan tikai uz īsu laiku,
jo tajā laikā tik mazā ciemā divi ārsti nebija vajadzīgi. Latviešu
ārsti Dakotas mazajos ciemos ilgi nepalika, bet pārcēlās uz
citām pavalstīm vai lielākām pilsētām. Juris palika Filipā un
strādāja tur līdz sirmam vecumam. Dr. Juŗa Manguļa 50 gadu
darba jubileja tika plaši svinēta, jubilārs īpaši godināts. Juris
nekad nevalkāja kauboju kreklus vai zābakus, negāja medīt un
zvejot, nespēlēja golfu. Viņam nebija citu interešu kā vien
medicīna. Prakse bija liela. Viņš palīdzēja nākt pasaulē vairāk
nekā 1000 bērniem, gāja mājas vizītes, taisīja pat mazākas
operācijas un daudzas citas procedūras, ko parasti dara speciālisti,
jo tuvākā pilsēta un speciālisti bija 90 jūdžu attālumā.
Juris Mangulis vienmēr bija un palika Latvijas patriots, un
ciema centrā blakus Amerikas karogam vienmēr plīvoja
Latvijas karogs.
Dr. Akselis Munte savā grāmatā par Sanmikelu raksta, ka viņš
nekad nav pratis rīkoties ar naudu, un tāds bija arī Juris: viņš
deva naudu visiem, kas prasīja, un, lai gan viņam bija laba
prakse, nekādu bagātību neiemantoja.
Nepārspīlējot var teikt, ka dr. Juŗa Mangulis prēriju apvidū bija
kļuvis par leģendu. Ārsti no apkārtējiem ciemiem ir aizgājuši,
bet Filipa vēl aizvien ir mazs medicīnisks centrs, kur tagad strādā
divi ārsti, ir slimnīca, pensionāru aprūpes nams un citas
medicīniskas palīgiestādes. Tas viss ir Juŗa Manguļa nopelns.
Nav iespējams uzskaitīt visus pagodinājumus, kādus dr. J.
Mangulis savā mūžā saņēmis. Minēšu tikai dažus: 1992. viņa
vārdu ierakstīja Dienviddakotas Hall of Fame, 2005. gadā
atzina par pavalsts izcilāko ģimenes ārstu, Dakotas ārstu
biedrība piešķīra atzinības rakstu par izcilību, par darbu
sabiedrības labā viņam piešķirta Džefersona (Jefferson) balva.
Latvijas valdība 2007. gadā Jurim Mangulim piešķīra Atzinības
krustu.
Juŗa dzīvesbiedri Ilgu pieveica ļauna slimība 1968. gada. Juris
Mangulis 1991. gadā apprecējās ar vijolnieci Rasmu Lielmani.
Abi kopā aizvadīja 18 laimīgus gadus. Daudzas reizes viņi kopā
devās uz pilsētām Amerikā, kur notika Rasmas koncerti, kā arī
uz Latviju un citur. Pēdējos gados viņi bieži ilgāku laiku pavadīja
Latvijā, un Juŗa sapnis bija tur palikt uz pastāvīgu dzīvi.
Sēro sieva Rasma, meitas Astra un Andra, meita Anita ar vīru
Mārtiņu Rubeni un viņu dēls Māris, kā arī dēls Džordžs un viņa
sieva Barbara, trīs mazbērni, trīs mazmazbērni, daudzi radi
Latvijā, Amerikā un Austrālijā.
Dr. J. Mangulis bija American Medical Association un
LAZAs biedrs, kā arī Fraternitas Livonica filistrs. Viņš bija aktīvs
vietējā luterāņu draudzē, reizēm pat aizstāja mācītāju un teica
sprediķi.
Paulis Dzintars
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LILIJA P. KLINTS,
dzimusi NILLE
dzimusi 1907. gada 10. jūnijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 17. martā Ročesterā, ASV
Viņu mīļā piemiņā patur
MEITA RASMA AR EGĪLU VĒVERBRANTU
MAZMEITA ANDA VĒVERBRANTS AR CHRISTOPHER BERNARD
MAZMEITA MĀRA AR SEAN PERRY
MAZMAZBĒRNI AENEAS UN LILIJA PERRY
DAGNIJA VĒVERBRANTS

No mums šķīries mūsu mīļais
vīrs, Tētis un Čečī

JURIS PADEGS
dzimis 1931. gada 23. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 23. decembrī Ņujorkā, ASV
Mīlestībā piemin
GITA
LAURA UN KĀRLIS AR BĒRNIEM KIKI, AIJU UN ĒRIKU
ILZE UN JOHN AR BĒRNIEM EMMU, ĀDAMU UN PAULĪTI
UJA UN DĀVIDS AR BĒRNIEM MIĶELI UN KĀRLĪTI

No mums šķīries mūsu mīļais
brālis, krusttēvs un Tuta

JURIS PADEGS
dzimis 1931. gada 23. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 23. decembrī Ņujorkā, ASV
Mīlestībā piemin
ANDRIS UN MĀRA
ANITA UN ROBERTS AR ĢIMENI
GINTS UN ILZE AR ĢIMENI
SANDRA UN IVARS AR ĢIMENI

Mūžības ceļos devies
Draudzīgā aicinājuma balvas laureāts,
Tukuma Valsts ģimnAzijas un
Tukuma Valsts mūzikas skolas klavieŗu klases
1943. gada absolvents, romantiķis un
Dzimtenes Latvijas patriots

LUDVIGS EDVĪNS
KRĪTIŅŠ
(08.07.1924.-16.11.2009.)
Gaišā piemiņā viņu paturēs
BIJUŠĀS ĢIMNAZIJAS, TAGAD TUKUMA E. BIRZNIEKA-UPĪŠA
1. PAMATSKOLAS SAIME,
DIREKTORE AINA OZERINSKA,
ANNA UN ELMĀRS RUMBAS TUKUMĀ

LAIKS

22

2010. gada 2. janvāris – 8. janvāris

Godātie Laika lasītāji un
autori!
Pēc ilgas slimošanas mūžībā aizgājis

LEONĪDS ZAPRAUSKIS
dzimis 1919. gada 12. janvārī Krievijā,
miris 2009. gada 29. novembrī Rīgā
Sēro
SIEVA RITA DZILNA-ZAPRAUSKIS LATVIJĀ
INDRA SĀMĪTE AR MEITĀM GUNDEGU UN LAIMU LATVIJĀ
GUNTIŅA LIELKĀJS AR VĪRU ARVĪDU FILADELFIJĀ

Augšā aiz zvaigznēm tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs.
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļi,
Mūžībā skaidrībā mieru tie gūs.

Aizritējis vēl viens gads, šogad – nozīmīgās jubilejas gads.
Šie 60 kopā noietie gadi ir visu mūsu kopīgs, liels panākums.
Lai mūsu sadarbība labi sekmētos arī turpmāk, pienācis
laiks atkal apmainīties domām, ieteikt, pakritizēt. Tāpēc
publicējam aptauju. Atbildes varat sūtīt tiklab uz ASV
biroju, kā arī uz Rīgas redakciju sev tīkamā veidā – pa pastu,
e-pastā, pa faksu. (Adreses un tālruņa/faksa numuri – avīzes
pasītē 2. lp.)
Vienlaikus aicinām Jūs pasūtināt Laiku arī saviem bērniem,
vecākiem, radiem, īpaši Latvijā, skolām un skoliņām,
bibliotēkām. Mūsu pastāvēšana taču ir atkarīga tikai un
vienīgi no Jūsu atsaucības.
Strādāsim kopā!
Jūsu Laiks

1.Kopš kuŗa gada esat Laiks lasītāji?
__________________________________________________

Mūžībā aizgājusi

2.Kāpēc pasūtināt Laiks?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

VIJA SMITH,

3.Kuŗu lappusi izlasāt pašu pirmo?
__________________________________________________
__________________________________________________

dzimusi 1932. gada 11. aprīlī Latvijā,
mirusi 2009. gada 5. oktobrī Merilandē, ASV

4.Jūsu iemīļotie autori?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

dzimusi ULIS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA MAIGA AR ĢIMENI
BRĀLIS EDGARS AR ĢIMENI
BRĀLIS JĀNIS AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājis

RAMONS MIEZIS
dzimis 1931. gada 24. maijā Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 15. novembrī Merilandē, ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs
SVAINIS EDGARS ULIS AR ĢIMENI
SVAINIS JĀNIS ULIS AR ĢIMENI

5.Kuŗi raksti Jums šķiet nevajadzīgi un neinteresanti?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________
6.Par ko vēlaties Laikā lasīt vairāk?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
7.Jūsu ieteikumi Laiks satura un iekārtojuma uzlabošanai?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
8.Vai esat kādreiz rakstījis Laiks (rakstus, informāciju, vēstuli)?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
9.Kā saņemat ziņas par Latviju?

Mūžībā aizgājis mūsu

galvenokārt Laiks________________________________________

DAINIS BERGMANIS

internetā ____________________________________________

dzimis 1928. gada 9. septembrī Īlē, Latvijā,
miris 2009. gada 5. decembrī Ročesterā, N.Y.

citās avīzēs (kādās?) ______________________________________
__________________________________________________
10.Lūdzu, norādiet
sieviete/vīrietis

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA VALIJA, MEITA SANDRA AR ĢIMENI
MĀSA LITA, MĀSĪCAS DAGNIJA, DACE, INTA
UN BRĀLĒNS JĀNIS AR ĢIMENĒM

vecumā līdz 40 gadiem; no 40 līdz 60; 60 un vairāk gadu
priecāsimies, ja norādīsiet, kā Jūs sauc un kur dzīvojat!

Paldies!
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

NAUDAS PRS T JUMI
UZ LATVIJU

Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Likmes: l dz $100 - $20
no $101 l dz $500 - $25
virs $500 - $25 plus 3% no summas virs $500. Summas nododam
ASVdol ros. Pieg de R g $11,
rpus R gas $0.40/km, min. $19.

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

Vācijas latvietis pārdod
apbūvei zemesgabalu
Rīgā, Ķīpsalā , 1638 m².
E-pasts namiki@inbox.lv
dainis.vitolins@riga.lv
Tel. 00371-29673326,
00371-67258895

Pieg d jam summas l dz $1000.

K rtojam nodok u un citus
maks jumus Latvij !
Ldzu nostiet v stuli ar st t ja
un sa m ja v rdu, adresi, telefona numuru un nor d jumu par
summu kop ar eku rakst tu uz:

Baltic Financial Services
19 N. Mountain Ave.,
Montclair, NJ 07042-1810

MEIJA & ASSOCIATES
Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068
janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

Ldzu zvan t Krist nei:

(973) 746-3075

Kungs labākajos
gados, latvietis, no
Rīgas,
meklē vēstuļu
draudzeni.
Manas intereses - sports,
ceļojumi, vēsture.
Lūdzu rakstīt uz
redakciju,
oferte: draugam.

ILGGADĒJĀ
KAPU KOPĒJA
(DĀRZNIECE)

var rūpēties un kopt
Jūsu tuvinieku atdusas
vietas
Rīgas, Jūrmalas un
Tukuma kapos
no agra pavasaŗa līdz 1.
decembrim.
Informācija: e-mail:
ingrid 88 @ inbox.lv

Mūsu mīļie

B&B Rīga viesi!

Veselību, mīlestību un drošību
Jaunajā 2010. gadā!
Liels paldies, ka izvēlējāties tieši
mūsu viesu namiņu.
Cerot uz jauku sadarbību arī
turpmāk, novēlam jums visiem
interesantus ceļojumus!

Jūsu B&B

Filmas ‘Rīgas sargi’ producents Andrejs Ēķis piedāvā
savu jaunāko filmu

RŪDOLFA MANTOJUMS

ASV pirmizrāde – sestdien, 2010. gada 16. janvārī –
plkst 16:00
Scandinavia House
58 Park Ave. (starp 37th and 38th Streets),
New York, NY 10016
Biļetes pie durvīm:
$10 (bērniem un studentiem
$6.50)
Lūgums pieteikties līdz 14. janvārim:
rakstīt uz info@latvia-newyork.org vai zvanot 646-230-0590
darba dienās starp plkst 14:00 un 17:00.

Vēlas pirkt Liberta gleznas
Zvanīt: 718 -748-4893

OWL-777@hotmail.com

O
WL-777
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine
NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

Lauris
845-893-1731
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2010. gada 2. janvāris – 8. janvāris

SPORTS

Atskatoties uz 2009. gadu
Austrālijas latviešu sportistu
gada lielākais sarīkojums bija
Austrālijas Latviešu meistarsacīkstes (ALM) Sidnejā ar
sacensībām basketbolā (vīriešu,
sieviešu, jauniešu), novusā un
golfā. Draudzības spēles notika
volejbolā, apliecinot, ka šo spēli
latvieši nav pavisam aizmirsuši.
Diemžēl gada vidū likvidējās
Olimpias golfa klubs, kas varētu
nozīmēt golfa izzušanu no
turpmākās ALM programmas.
Vērtīgu darbu paveica Sidnejas
Daugavas sporta klubs, noorganizējot ziedojumu vākšanu
Viktorijas pavalsts ugunsgrēkos
cietušajiem.
Latviešu basketbola vienība,
izveidota no trīs pilsētu spēlētājiem, piedalījās Pasaules
senioru spēlēs (World Masters
Games) Sidnejā, ieņemot dalītu
piekto vietu 45+ gadu C grupā.
Iepriecināja sadarbība ar
lietuviešiem Sidnejā. Ilggadējā
Jaundienvidvelsas latviešu sporta vadītāja Juŗa Katužana piemiņas kausa sarīkojumā abu
tautu pārstāvji sacentās basketbolā un volejbolā.
Sidnejā, kas pārliecinoši ir
lielākais un aktīvākais latviešu
sporta centrs, notika arī
sacensības peldēšanā un tenisā
- gan lieliem, gan maziem.
Basketbols, kas ilgus gadus
Austrālijā bija latviešu sports
Nr. 1, savu vietu atdevis novusam. Vēl basketbolu spēlē
Sidnejā un nedaudz arī
Melburnā, bet Adelaidē tas
izzudis un šķiet, ka Pertā arī.
Var
pieminēt
atsevišķus
latviešus “lielajā” basketbolā Andreju Lēmani, kas izveda
Jaunzēlandes klubu Breakers uz
trešo vietu Nacionālaja basketbola līgā (NBL). Viņš kļuva arī
par Austrālijas izlases palīgtreneri; kā arī Krisu Molitoru,
kas ieskaitīts NBL Adelaides
“Trīsdesmitsešnieku” kluba
rezervistos.
Visvairāk novusistu - 39 pulcēja Viktorijas pavalsts
atklātās meistarsacīkstes Melburnā. Populāri bija arī pavalstu
turnīri Sidnejā un Adelaidē.
Adelaidiešiem bija izdevība
vērot un uzmudināt Latvijas
BMX braucējus pasaules meistarsacīkstēs. Diemžēl olimpiskajam
zelta
medaļas
ieguvējam Mārim Štrombergam
bija jāsamierinās ar ceturto
vietu.

Latvijā nenoliedzami gada
izcilākais sporta sarīkojums
Latvijā bija Eiropas meistarsacīkstes sieviešu basketbolā
- pirmo reizi. Pirms tam EM
basketbolā Latvijā bija notikušas
vienīgi vīriešiem 1937. gadā.
Lai gan financiālais stāvoklis
bija grūts, turnīru noorganizēja
priekšzīmīgi. Netrūka arī skatītāju atbalsta - ne priekšsacīkstēs Liepājā un Valmierā,
ne finālos Rīgā.
Latvietes ieguva septīto vietu,
taču ar mazliet vairāk laimes
ceturtdaļfināla spēlē varēja
iekļūt četriniekā, kas atvērtu
ceļu uz pasaules meistar-

sacīkstēm nākamgad Čechijā.
Cerības uz vietu PM vēl paliktu
pēc uzvaras pār Italiju (to izlaida no rokām, kad pārsvars pār
pretiniecēm bija 21 punkts!).
Šeit pieminēšu neparastu epizodu pēc EM: Latvijas nedēļas
žurnālā Sporta avīze bija ievietota plaša un saturīga intervija
ar Latvijas izlases galveno treneri Aināru Zvirgzdiņu. Mani
pārsteidza tikai viens viņa
komentārs par traģisko spēli
pret Italiju: viņš nosauca divas
rezervistes - Sabīni Niedolu un
Aiju Putniņu, ko esot sūtījis
laukumā otrā ceturtdaļā un
kuŗu dēļ italietes panākušas

par zēniem.
Baltijas basketbola līgā ne
vīriešiem, ne sievietēm neizdevās tikt pie zelta medaļas.
Toties vieglatlētikā trīs Eiropas zelta medaļas atceļoja no
Kauņas uz Latviju - junioru
klasē. Laboti tika arī vairāki
Latvijas rekordi - septiņcīņā un
veseŗa mešanā.
70. dzimšanas dienu svinēja
šķēpmetējs Jānis Lūsis, ko atzina par visu laiku izcilāko
Latvijas sportistu (Trīs olimpiskās medaļas - zelts, sudrabs
un bronza). Iznāca grāmata par
viņa sporta gaitām, ko sarakstījis
Andris Staģis.

Anete Jēkabsone-Žogota

boliste Anete Jēkabsone-Žogota un bobslejists Jānis
Miņins.
Jēkabsone-Žogota par gada
labāko sportisti kļuva otro gadu
pēc kārtas. Nominācijai “Labākā
Latvijas sportiste” bija izvirzīta
arī daudzcīņniece Aiga Grabuste, plūdmales volejboliste
Inguna Minusa, šķēpmetēja
Madara Palameika un pieccīņniece Jeļena Rubļevska.
Uz labākā sportista balvu
pretendēja arī skeletonists Martins Dukurs, šorttrekists Haralds
Silovs, šķēpmetējs Vadims Vasiļevskis un olimpiskais čempions
BMX riteņbraukšanā Māris

Hokejs

Jānis Miņins

lūzumu spēlē, samazinot starpību par sešiem punktiem.
Taču es zinu, ka Niedola un
Putniņa otrā ceturtdaļā vispār
nebija bijušas laukumā (!). To
apstiprināja ceturtdaļas oficiālais protokols. Niedola spēlēja
46 sekundes pirmā ceturtdaļā
un 25 sekundes pēdējā, Putniņa
- 2 min. 50 sek. trešajā ceturtdaļā.
Nekādā gadījumā viņas nebija
vainīgas pie kaut kāda “lūzuma”
spēlē pret Italiju. Šos faktus es
nosūtīju žurnālam.
Kad mana vēstule neparādījās
nākamajos četros žurnāla numuros, nosūtīju e-pastu, apjautājoties, kas noticis. Atbilde
pienāca ātri - ar atvainošanos,
ka noticis pārpratums: proti,
mana vēstule uztverta kā
personīga domu apmaiņa (!). Uz to es atbildēju, ka - pēc šāda
pārpratuma noskaidrošanas būšu priecīgs redzēt vēstuli
nodrukātu. Cik man zināms,
līdz šim brīdim vēstule žurnālā
nav publicēta.
Lielisko Aneti Jēkabsoni-Žogotu atzina par Eiropas otru
labāko spēlētāju. Pēc EM viņa
devās uz ASV un spēlēja ASV
Nacionālajā līgā (WNBA) pie
Konektikatas Suns.
Vīriešu basketbolistiem atkal
neizdevās tikt ārā no EM finālturnīra priekšgrupas Gdaņskā. (Pēc tam LBS diskvalificēja
vairākus spēlētājus par sliktu
uzvedību)
Bez panākumiem startēja arī
TTT sieviešu Eirolīgā.
Jauniešu EM visas meiteņu
grupas ieguva augstākas vietas

tejas speciālbalvu saņēma
Latvijas Ratiņbasketbola federācija par Eiropas meistarsacīkšu
C līgas turnīra sarīkošanu Cēsīs,
kur Latvijas izlase izcīnīja trešo
vietu.
Paraugs sportā: džudists
Vsevolods Zeļonijs.
Gada labākais treneris: Latvijas futbola valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs
Starkovs.
Par cīņas gribu: ilggadējais
Latvijas futbola izlases pussargs
Vitalijs Astafjevs.
Gada sporta skolotājs: Valmieras Valsts ģimnazijas
skolotāja Maija Priedīte.

Sensacionāli Eiropas meistaru
godā Sočos tika Latvijas
plūdmales volejbola pāris Inese
Jursone un Inguna Minusa.
Volejbolā Schenker līgā pirmās
divas vietas ieņēma igauņi.
Futbolā Pasaules kausa
izcīņas kvalifikācijas turnīrā
Latvijas valstsvienība ieguva
trešo vietu aiz Šveices un
Grieķijas, bet ar to nepietika, lai
cīnītos tālāk par vietu finālturnīrā 2010. gadā Dienvidafrikā.
Tenisā Ernests
Gulbis
palīdzēja Latvijai Dēvisa kausa
izcīņā Eiropas/Afrikas zonā
uzkāpt no otrās grupas uz
pirmo. Viņš piedalījās daudzos
starptautiskos turnīros, lielākoties gan apstājoties otrā kārtā.
Hokeja valstsvienība Rīgā
kvalificējās Olimpiskajām spēlēm šogad Vankuverā. Dāmu
vienība pasaules meistarsacīkšu
otrajā . grupā Italijā izcīnīja
pirmo vietu un turpmāk spēlēs
pirmā grupā.
Jāņa Miņina vadītais bobsleja
četrinieks ieguva otro vietu
Pasaules kausa izcīņas sezonas
kopvērtējumā.
Bronzu PM kamaniņu braukšanā Leikplesidā izcīnīja Latvijas
jauktā stafetes vienība.

G. E. B.
Latvijas 2009. gada balvas
sportā

Par aizvadītā gada Latvijas
labākajiem sportistiem balvas
“Latvijas Gada balvas sportā
2009” svinīgajā pasniegšanas
ceremonijā tika atzīti basket-

Jānis Klovāns

Štrombergs.
Laureāti citās nominācijās.
Latvijas populārākais sportists: Kontinentālās hokeja līgas
(KHL) kluba Rīgas Dinamo
kapteinis, leģendārais aizsargs
Sandis Ozoliņš. Viņš līdzjutēju
balsojumā pārspēja savu vienības biedru, vārtsargu Edgaru
Masaļski un Māri Štrombergu.
Balsojumā par gada populārāko
sportistu un sportisti kopumā
piedalījās 21 008 līdzjutēji.
Latvijas labākā vienība: Jāņa
Miņina bobsleja četrinieks.
Gada sporta notikums Latvijā:
Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm.
Labākais/-ā technisko sporta
veidu sportists/-e: motosportists Kaspars Liepiņš.
Gada uzlecošā zvaigzne: tenisiste Anastasija Sevastova.
Latvijas Paraolimpiskās komi-

Latvijas visu laiku izcilākais
vārtsargs Artūrs Irbe nominēts
uzņemšanai Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Slavas
zālē 2010. gadā. Irbe ir otrs
Latvijas pārstāvis, kurš būs IIHF
Slavas zālē. Pirmais no Latvijas
šo godu izpelnījās Helmuts
Balderis.
Jauno IIHF Slavas zāles
dalībnieku svinīgā uzņemšana
notiks pasaules meistarsacīkšu
laikā - 2010. gada 21. maijā
Ķelnē.
42 gadus vecais Irbe šobrīd ir
Nacionālās hokeja līgas (NHL)
kluba Vašingtonas Capitals
vārtsargu treneris. Latvijas
valstsvienības rindās leģendārais
vārtsargs aizvadījis 64 spēles.
IIHF Slavas zāle tika izveidota
1997. gadā. Kopumā tajā ir
uzņemti 160 hokeja izcilnieki
no 22 valstīm.

Šachs

Italijas pilsētā Arko 19. pa
saules meistarsacīkstēs šachā
senioriem latviešu vecmeistars
Jānis Klovāns izcīnīja otro
vietu, tikai pēc papildrādītājiem
piekāpjoties desmit gadus
jaunākajam čempionam Mišo
Cebalo no Chorvatijas. Abi
ieguva 8,5 punktus no 11.
Dāmu konkurencē labāko
panākumu guva Tatjana
Voronova, izcīnot sesto vietu
(5,5p. no 9), Tamāra Vilerte
ierindojās 10. vietā. Otro reizi
pasaules čempiones godā tika
slavenā gruzīniete, ilggadēja
sieviešu pasaules čempione
Nona Gaprindašvili ar 7,5
punktiem.
P. Karlsons

